
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang, tidak ada satupun pekerjaan yang tidak memerlukan 

jaringan internet untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Teknologi jaringan 

internet tidak terlepas dari pemakaian infrastruktur kabel maupun nirkabel. Dengan 

pemakaian internet melalui kabel maupun nirkabel, maka user dapat mengakses 

internet dengan data bandwidth yang besar, karena itu penting dengan adanya 

manajemen bandwidth agar penggunaan data dapat di optimalisasi dalam 

pemakaian akses internet (Ruli & Fauzi, 2018). 

Bandwidth memiliki pengertian sebagai lebar cakupan yang dapat 

dilakukan dalam satu waktu saat pertukaran data. Manajemen bandwidth adalah 

suatu cara dalam penerapan dan optimalisasi suatu layanan Quality of Service (QOS) 

(Malik, Aksara, & Yamin, 2017). 

PT. Central Prima Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor. Untuk dapat meningkatkan kinerja para karyawannya, PT. Central 

Prima Sukses memanfaatkan jaringan internet Speedy berkapasitas 10Mbps untuk 

dapat membantu menyelesaikan ataupun mempermudah pekerjaan yang ada dalam 

perusahaan. Dengan penggunaan internet dalam suatu perusahaan, tentunya 

terkadang mengalami suatu kendala maupun gangguan dalam hal kecepatan 

internet yang terkadang lambat dan terkadang cepat, yang disebabkan karena 

adanya karyawan yang terkadang menggunakan internet untuk mendownload atau 

menonton sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, yang mengakibatkan 
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kinerja karyawan yang lain ikut terganggu oleh salah satu maupun beberapa 

karyawan yang menggunakan internet tersebut. 

1.2 Ruang Lingkup 

Menilik luasnya pembahsan perihal jaringan komputer dan jaringan 

internet, maka penulis hendak memberi batas pembahasan dalam laporan kerja 

praktek ini supaya dapat tersalurkan sesuai dengan yang diharapkan penulis. 

Penulis akan memberikan ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Perancangan dan implementasi manajemen bandwidth pada PT. Central

Prima Sukses.

2. Pembagian bandwidth menggunakan metode Simple Queue dengan Per

Connection Queue (PCQ)

3. Software yang digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth ini

adalah Winbox.

4. Alat yang digunakan untuk diimplementasikan adalah Mikrotik.

1.3 Tujuan Proyek 

Maksud pada kerja praktek dengan topik “Perancangan dan Implementasi 

Manajemen Bandwidth pada PT. Central Prima Sukses” adalah sebagai yang 

tersebut di bawah ini: 

1. Mempraktikkan hasil yang diperoleh selama perkuliahan ke dunia

lapangan kerja.

2. Dapat menyalurkan bandwidth secara merata agar karyawan perusahaan

dapat mengakses internet secara merata.
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3. Menjadi satu di antara yang ada sebagai syarat kelulusan Strata Satu

(S1).

4. Peluang bagi penulis untuk bisa menerapkan pengalaman yang didapat

ke dalam dunia kerja.

1.4 Luaran Proyek 

Luaran proyek dari kegiatan praktik yang hendak penulis lakukan yakni 

merancang dan mengimplementasikan manajemen bandwidth pada perusahaan PT. 

Central Prima Sukses. 

1.5 Manfaat Proyek 

Berikut beberapa faedah yang penulis dapatkan dari proses proyek yakni: 

1. Untuk Perusahaan:

1. Menaikkan keefektifan dan sesuatu yang dicapai perusahaan.

2. Penggunaan bandwidth internet dapat diaplikasikan secara merata

dalam perusahaan.

3. Memberikan kemudahan dalam pengelolaan perusahaan.

2. Bagi Penulis:

1. Menambah pengetahuan dalam pengimplementasiaan secara nyata

didunia lapangan kerja.

2. Memberi tambahan ilmu, pengalaman, dan pandangan untuk dunia

kerja ke depannya.

3. Dapat menggunakan berbagai cara dalam mengatasi masalah

jaringan yang dihadapi ketika berada di dunia lapangan kerja.
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1.6 Sistematika Penulisan 

Buat memberikan kesimpulan beserta rancangan secara luas, penulis akan 

menerangkan isi bab satu per satu dari penyusunan ini. Sistematika penulisan yang 

akan dibuat yakni sebagai yang tersebut di bawah ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, akan menerangkan metode yang ada dengan luas yang 

berkenaan dengan latar belakang, ruang lingkup, tujuan proyek, 

luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika penulisan beserta 

penjelasan pendek dari tiap bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, akan memuat tinjauan pustaka serta landasan teori yang 

dilakukan para peneliti sebelumnya, serta akan dijelaskan juga 

spesifikasi dari tiap alat perlengkapan yang dibutuhkan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini, akan berisi infomasi perihal alur jalannya perusahaan 

beserta analisis dari sistem yang sementara digunakan perusahaan 

dan struktur organisasi yang didapati dalam perusahaan untuk 

mengetahui banyaknya pekerja yang bekerja diperusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini, akan berisi perihal sesuatu yang sudah dirancang 

dipenelitian yang akan dilakukan kepada perusahaan beserta proses 

rancangan dalam bentuk flowchart yang akan dibuat hingga 

tingkatan dan pembagian waktu proses yang akan dilakukan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
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Pada bab ini, akan berisi perihal hasil analisa yang dilakukan kepada 

perusahaan, kebutuhan sistem apa saja yang dibutuhkan untuk 

implementasi, dan juga merancang sistem baru yang akan dibuat 

untuk perusahaan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Pada bab ini, akan berisi tahap-tahap rangkaian perancangan 

implementasi yang dilakukan hingga selesai beserta proses 

pengujian dari hasil proses yang dibuat. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab bagian terakhir ini, akan berisi kesimpulan dan pendapat 

dari semua isi laporan yang diharapkan dapat mengwakilkan semua 

inti dari seluruh isi bab yang sudah dianalis. 
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