
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut penelitian Arifin, (2018) dengan judul “Penerapan Bandwidth 

Management Untuk Dynamic User Pada Mikrotik Menggunakan Per Connection 

Queue (PQC)” menjelaskan bahwa Simple Queue merupakan solusi yang bisa 

dilakukan untuk membuat manajemen bandwidth dengan memberikan jumlah 

bandwidth yang diperlukan dan juga alamat IP yang akan dibatasi. Permasalahan 

yang dapat muncul jika ternyata jumlah User cukup banyak. Bisa menjadi masalah 

lagi jika User yang ada memiliki sifat Dynamic. User dapat dengan bebas 

tersambung maupun putus dari jaringan internet. Bisa jadi sangat menyusahkan 

kalau wajib mengendalikan Simple Queue satu per satu untuk per user yang 

terbilang banyak maupun Dynamic User. 

Penelitian oleh Ruli & Fauzi, (2018) dengan judul “Implementasi 

Manajemen Bandwidth Mikrotik Menggunakan Metode Per Connection pada PT 

Citra Indoutama Cemerlang” menjelaskan bahwa internet merupakan kebutuhan 

bagi setiap User, sehingga sering kali pemakaian internet yang besar oleh client 

mengakibatkan User yang lainnya terganggu karena seorang User yang 

menggunakan internet yang sangat besar, karena tidak ada pengaturan bandwidth 

yang membatasinya. Karena itu, management bandwidth sangat efektif untuk di 

implementasikan sehingga dapat mengantisipasi besarnya penggunaan akses 

internet. 

Menurut penelitian Masse & Iyan, (2016) dengan judul “Membangun 

Jaringan Wireless Dengan Pengaturan Bandwidth Menggunakan Mikrotik RB951 
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Pada SMK Negeri 6 Palu” menjelaskan bahwa kebutuhan akan suatu teknologi 

informasi yang semakin meningkat membuat kegiatan manusia semakin banyak. 

Teknologi yang dapat membantu kebutuhan manusia pada saat ini adalah jaringan 

internet yang tentunya memiliki kualitas yang stabil dan cepat. Dengan daya 

tampung bandwidth yang tersedia diharapkan para user dapat menggunakan 

internet secara bersama-sama, sehingga harus dilakukan aturan penggunaan 

bandwidth. Jika tidak dilakukan, maka bandwidth akan cepat penuh ketika saat 

dipakai oleh sejumlah pengguna. Kejadian ini terjadi pada SMKN 6 Palu yang 

terdapat jaringan internet yang berdaya tampung 10Mbps. Penelitian yang akan 

dilakukan berupa pengaturan bandwidth secara tersebar serta menjaga trafic data 

dalam jaringan. 

Menurut penelitian Sumarta, (2018) dengan judul “Manajemen Bandwidth 

dan Penggunaan Jaringan Pada Universitas Atma Jaya Makassar” menjelaskan 

bahwa penelitian ini berfokus pada bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan 

bandwidth di Universitas Atma Jaya Makassar, demi kelancaran mengakses 

layanan baik offline maupun online. Dalam penilitian yang dilakukan ini, 

manajemen penggunaan dibuat menggunakan manajemen hotspot dan untuk 

manajemen bandwidth akan dibuat menggunakan metode queue tree dan pcq. 

Menurut penelitian Martini, Mufida, & Krisnadi, (2019) dengan judul 

“Implementasi Manajemen Bandwidth Menggunakan Metode Queue Tree (Studi 

Kasus Pada Universitas Pancasila)” menjelaskan bahwa penggunaan teknologi 

yang semakin berkembang pesat, khususnya dibidang pendidikan menjadi 

kebutuhan yang sangat komplek untuk menunjang kelancaran operasional 

pendidikan. Dengan pembagian bandwidth yang tidak merata serta tumpang-
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tindihnya aliran paket data menyebabkan penurunan aktifitas penggunaan jaringan 

di lingkungan Universitas Pancasila, sehingga menyebabkan koneksi pada setiap 

pengguna menjadi tidak stabil baik pada jaringan internet maupun intranet. Dengan 

penggunaan metode queue tree transaksi paket data akan lebih terstruktur, karena 

paket data akan diarahkan berdasarkan koneksi asal internet, sehingga dapat 

menggurangi adanya antrian berlebih didalam router yang akan menyebabkan 

penundaan pengiriman paket data ke interface yang akan dituju. 

Dari hasil tinjauan pustaka yang sudah pernah diteliti maupun dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, maka penulis akan membuat suatu daftar berisi ikhtisar 

sejumlah data informasi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya 

untuk dirancang dan dikembangkan kembali (Lihat Tabel 2.1). 

Tabel 2.1: Tinjauan Pustaka 

Penelitian Tahun Kesimpulan Penelitian 

M. Agus Syamsul Arifin 2018 Hasil dari observasi sebelumnya yang 
sudah berhasil dibuat bisa 
disimpulkan bahwa pemakaian PCQ 
merupakan sebuah solusi buat 
persoalan pembagian bandwidth pada 
jumlah pengguna yang banyak 
dengan menggunakan metode simple 
queue. 

Ahmad Rais Ruli dan 
Ahmad Fauzi 

2018 Hasil dari observasi sebelumnya yang 
sudah berhasil dibuat bisa 
disimpulkan bahwa ketika terdapat 
banyak client, maka bandwidth akan 
dengan sendirinya membagi 
bandwidth secara merata sesuai 
dengan pengaturan manajemen 
bandwidth yang dilakukan pada 
router. 

Burhanuddin A. Masse 
dan Iyan Iyan 

2016 Hasil dari observasi sebelumnya yang 
sudah berhasil dibuat bisa 
disimpulkan bahwa jaringan wireless 
yang dibuat memakai router mikrotik 
RB951 serta pengaturan manajemen 
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Penelitian Tahun Kesimpulan Penelitian 

bandwidth yang telah dibuat bisa 
menjadikan pemakaian jaringan 
internet pada SMKN 6 Palu menjadi 
lebih baik. 

Sean Coonery Sumarta 2018 Hasil dari observasi sebelumnya yang 
sudah berhasil dibuat bisa 
disimpulkan bahwa manajemen 
bandwidth yang telah dibuat dengan 
mengalokasikan bandwidth per 
kategori dan menerapkan metode 
PCQ dapat membuat pemakaian 
bandwidth menjadi lebih terkontrol. 

Martini, Elly Mufida, 
dan Dickshan Aryo 
Krisnadi 

2019 Hasil dari observasi sebelumnya yang 
sudah berhasil dibuat bisa 
disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan queue tree akan 
mengurangi adanya dampak koneksi 
yang lambat dikarenakan antrian 
yang besar, karena queue tree 
memerintahkan untuk mensama-
ratakan bandwidth dalam satu parent 
atau induk besaran bandwidth yang 
sudah ditentukan. 

Menurut hasil penelitian sebelumnya, penulis akan merancang dan 

mengimplementasikan manajemen bandwidth menggunakan cara per connection 

queue (PCQ) selaras dengan ide yang telah dibuat oleh Arifin, (2018), Ruli & Fauzi, 

(2018), dan Sumarta, (2018). Observasi yang dibuat oleh Martini et al., (2019) dan 

Masse & Iyan, (2016) memakai cara simple queue maupun queue tree untuk 

menggurangi adanya dampak koneksi yang lambat dikarenakan antrian yang besar. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sistem komputer yang di rancang agar bisa 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia, agar bisa mengelola data yang 
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dibutuhkan. Tujuan dari dibentuknya jaringan komputer adalah supaya dapat saling 

berbagi data dengan cara mengirim data maupun menerima data secara singkat dan 

akurat. Jaringan komputer menurut jangkauan dan skala yang bisa diklasifikasi 

kedalam Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan 

Wide Area Network (WAN) (Afrianto & Setiawan, 2015). 

2.2.1.1 Internet 

Internet adalah jaringan komputer yang tersambung dengan 

transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP) sebagai aturan 

bertukar paket data buat dipakai semua dunia. Karena adanya internet, 

seluruh dunia bisa bersama-sama memberitahu data yang dibutuhkan. 

Teknologi internet yang digunakan ini memakai sarana layanan yang 

biasanya disebut dengan World Wide Web (WWW) (Afrianto & Setiawan, 

2015). 

2.2.1.2 Jaringan Komputer Berdasarkan Geografis 

Local Area Network (LAN) 

LAN yakni jaringan yang biasa dipakai secara pribadi baik disebuah 

gedung perkantoran, sekolah, maupun perguruan tinggi yang berjarak 

beberapa kilometer. LAN biasanya dipakai buat menyambungkan komputer 

pribadi maupun workstation untuk digunakan secara bersama-sama untuk 

berbagi informasi (Oktaviani & Novianto, 2015). 

Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN yakni jaringan komputer yang menyambungkan berbagai 

lokasi dalam suatu kota seperti kampus, perkantoran, dan pemerintahan, 

dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jangkauan koneksi dari MAN 
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sendiri bisa sampai 50 km. MAN yakni jaringan yang tepat untuk digunakan 

buat membangun jaringan antar perkantoran (Oktaviani & Novianto, 2015). 

Wide Area Network (WAN) 

WAN yakni jaringan komputer yang mencakup daerah yang luas, 

bahkan cakupannya dapat mencapai perumahan, kota, bahkan negara 

(Oktaviani & Novianto, 2015). 

2.2.1.3 Router 

 Router yakni alat yang dipakai untuk menyalurkan paket IP 

dari satu jaringan ke jaringan yang lain memanfaatkan cara addressing dan 

protocol khusus. Router-router yang tersambung dalam jaringan terkumpul 

dalam satu algoritma routing buat memastikan dimana jalan terbaik buat 

dilewati paket IP. Metode routing dijalankan sebagai hop by hop. IP tidak 

mengenal seluruh jalur ke tujuan setiap paket. IP hanya routing 

mencadangkan IP address dari router berikutnya yang lebih tidak jauh ke 

host tujuan (Muhammad & Hasan, 2016).  

Kegunaan router seperti berikut: 

1. Membaca sumber IP address dan tujuan IP address agar tidak 

terjadi bentrok dari satu LAN ke LAN yang berbeda. 

2. Menyimpan routing table buat memastikan jalur terbagus antara 

LAN ke WAN. 

3. Perangkat layer ke-3 dalam Open Systems Interconnection (OSI) 

Layer. 

4. Dapat berupa “box” atau suatu OS yang menjalankan suatu 

daemon routing. 
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5. Interfaces Ethernet, Serial, ISDN BRI. 

2.2.2 Open System Interconnection (OSI) 

Menurut penelitian (Watrianthos & Nasution, 2018) dengan judul “Analisa 

Kemampuan Transfer Data Vpn Berbasis Open Source Pada Kondisi Encripsi-

Dekscripsi dan Komprensi-Dekomprensi” menjelaskan bahwa Model Open System 

Interconnection (OSI) dibuat oleh Internasional Organisasion for Standardization 

yang menyiapkan rancangan logika struktur cara proses komunikasi data 

berinteraksi melalui jaringan. Standard ini dikembangkan buat industri komputer 

supaya komputer mampu berhubungan pada jaringan yang berbeda secara efektif. 

 
Gambar 2.1 OSI Layer 

Pada Gambar 2.1 merupakan Model OSI, terdiri dari tujuh susunan (layer), 

yakni: 

1. Lapisan Physical 

Lapisan ini bertugas mendefinisikan besaran-besaran elektrik yang di 

pakai untuk berhubungan, misalnya atas tegangan yang benar (Valid) 
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logika 0 dan 1, bentuk konektor yang digunakan, cara penyandian 

isyarat pada kabel dan sebagainnya. 

2. Lapisan Data Link 

Lapisan ini beertanggung jawab terhadap pengiriman data yang benar 

(error free). Mengirim data secara paket dan memeriksa kesalahan pada 

pengiriman data menerapkan prosedur pengaksesan. 

3. Lapisan Network 

Lapisan ini menentukan jalur atau route yang harus ditempuh oleh paket 

untuk mencapai tujuannya, yang biasa disebut routing layer. Pada 

lapisan ini pula menentukan prosedur untuk menghindari terjadinya 

kemacetan serta mengalihkan perjalanan paket ke jalur yang lain serta 

memungkinkan buka jalur yang pendek. 

4. Lapisan Transport 

Lapisan ini mengatur bagaimana data atau informasi itu akan di bawa 

ke tempat tujuan termasuk juga jaminan kualitas dari pelayanan 

pengiriman data. Lapisan ini pula memilih fasilitas pengiriman 

sebagaimana yang dikehendaki. 

5. Lapisan Session 

Lapisan ini berfungsi untuk menentukan kapan dimulai dan kapan 

diakhirinya suatu babak atau session komunikasi atau koneksi. Suatu 

session akan mulai jika session sebelumnya telah selesai. Melihat data 

yang telah di kirim dan di terima oleh proses. 

6. Lapisan Presentation 
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Lapisan ini mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat memasuki 

jaringan dan mengatur supaya data yang diperlukan atau di kirim ke 

lapisan aplikasi atau pemakaian akhir dapat dimengerti bentuknya. 

Dalam lapisan ini peralatan yang menggunakan sistem format data yang 

berlainan dapat berkomunikasi. Lapisan ini juga menyediakan enkripsi 

ataupun kompresi data jika diperlukan. 

7. Lapisan Application 

Aplikasi ini berfungsi mengelola interaksi antar program dan pemakai. 

Lapisan ini juga menerima perintah atau input dari pemakai dan 

mengembalikan kode error atau pesan kesalahan pada pemakai jika error. 

Dari tujuh lapisan/layer dibagi untuk dua susunan lapisan, yakni: 

1. Lower Layer: Physical, Data Link, Network Layer. 

2. Upper Layer: Transport, Session, Presentation, Application. 

2.2.3 Manajemen Bandwidth 

Manajemen bandwidth merupakan proses mengukur dan mengontrol 

komunikasi (lalu lintas dan paket) dalam link jaringan, untuk menghindari 

overfilling link. Maksud dari manajemen bandwidth adalah untuk mempergunakan 

bandwidth yang telah dibuat menggunakan salah satu PC router mikrotik. 

Manajemen bandwidth memberikan kapabilitas buat mengatur bandwidth jaringan 

serta memberikan tingkat layanan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan 

permintaan pelanggan (Ruli & Fauzi, 2018). 

2.2.4 Simple Queues 

Simple Queues yakni sistem melimit memakai pelimitan sederhana 

bersumber pada data rate. Simple queues juga bisa dikatakan sebagai jalan 
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termudah untuk membuat manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan 

jangkauan kecil hingga menengah buat mengatur penggunaan bandwidth upload 

dan download tiap pengguna (Malik, Aksara, & Yamin, 2017). Berikut adalah cara 

kerja dari Simple Queues: 

 Antrian akan diproses mulai dari pertama hingga terakhir. 

 Menata alur paket secara 2 arah. 

 Menentukan traffic menurut IP address. 

 Satu antrian bisa menetapkan traffic 2 arah sekaligus (upload dan 

download). 

 Simple Queues akan dijalankan terlebih dulu dibanding Queues Tree, 

ketika dipakai secara berbarengan. 

 Mendukung pemakaian PCQ supaya bisa membagi bandwidth 

menjadi rata. 

 Mempergunakan antrian yang ditandai lewat paket di mangle. 

 Prosesnya mudah dan statis. 

2.2.5 Queues Tree 

Queues Tree yakni pelimitan yang bisa dikatakan sangat ribet 

dibandingkan simple queue, karena harus bersumber pada protocol, ports, IP 

address. Bahkan untuk menggunakan queue tree harus menggunakan mangle yang 

terdapat pada firewall. Queues tree berguna untuk melimit bandwidth pada mikrotik 

yang memiliki dua koneksi internet, karena paket mark-nya lebih berguna dari pada 

di simple queues. Queues tree juga dipakai buat memberi batas satu arah koneksi 

saja, baik itu download ataupun upload (Malik et al., 2017). Berikut adalah cara 

kerja dari Queues Tree: 
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 Setiap antrian akan dijalankan secara bersamaan. 

 Hanya menata alur paket secara 1 arah. 

 Menentukan traffic per IP menggunakan pengaturan mangle. 

 Memisahkan traffic download dan upload dengan pengaturan 

mangle. 

 Mendukung pemakaian PCQ supaya bisa membagi bandwidth 

menjadi rata. 

 Pengendalian antrian lewat paket yang ditandai di mangle. 

 Fleksibel serta butuh pengertian yang baik di mangle khususnya 

tentang traffic control. 

2.2.6 Per Connection Queues (PCQ) 

Penerapan manajemen bandwidth beserta algoritma Per Connection 

Queues pada suatu jaringan adalah cara yang terbagus untuk menangani jaringan 

yang jumlah client-nya berubah secara dinamis atau tidak tetap. Algoritma Per 

Connection Queues adalah pengembanggan dari metode Stochastic Fairness 

Queuing (SFQ), yakni dengan menyeimbangkan traffic dengan membuat beberapa 

sub stream (sub queue) (Rifai, 2017). 

Per connection queues (PCQ) dipakai buat mengetahui tujuan jalur. 

Misalkan kalau classifier yang dipakai yakni src-address pada local interface, maka 

alur PCQ akan menjadi koneksi upload. Seperti itu juga dengan dst-address akan 

menjadi PCQ download. Kegunaan rate inilah yang berguna serupa dengan proses 

simple queues. Dengan melibatkan nilai pada rate ini (default: 0) maka maksimal 

download yang hendak diperoleh per IP hendak diberi batas (Lihat Gambar 2.2) 

(Ruli & Fauzi, 2018). 
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Gambar 2.2 Queues Limit Bandwidth 

Fitur-fitur yang terdapat dalam pembuatan Per Connection Queue (PCQ) 

yaitu: 

 PCQ classifier yang berguna untuk menggolongkan tujuan 

koneksi, seperti kalau classifier yang dipakai merupakan src-

address pada local interface, maka aliran PCQ akan menjadi 

koneksi upload. Seperti itu juga beserta sebaliknya, yaitu dst-

address hendak menjadi PCQ download. 

 PCQ rate berguna untuk memberi batas bandwidth maksimum 

yang mampu didapatkan. Dengan mencantumkan nilai pada rate 

ini (default: 0) maka maksimal download yang hendak diperoleh 

per IP hendak diberi batas misalnya 128k (Kbps). 

 Limit berguna untuk menentukan banyaknya koneksi paralel yang 

diperbolehkan bagi tiap IP. Maksudnya apabila menempatkan 
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angka 50, berarti hanya 50 koneksi simultan yang mampu didapat 

oleh 1 IP address, baik itu source maupun destination). 

 Total Limit merupakan jumlah perihal koneksi paralel yang 

diperbolehkan untuk seluruh IP address, baik itu source maupun 

destination). 

2.2.7 Network Development Life Cycle (NDLC) 

Network Development Life Cycle yakni cara kerja dimana pendekatan 

terhadap rangkaian tindakan pertukaran data serta network oriented yang setiap 

langkahnya tidak memiliki langkah awal dan tahap akhir (D, 2018). Berikut adalah 

langkah-langkah metode Network Development Life Cycle yaitu seperti berikut: 

 

Gambar 2.3 Tahapan NDLC 

a. Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini, peneliti akan menganalisa yang dibutuhkan, persoalan 

yang muncul, kehendak pengguna atau client, dan topologi. Selain itu, 

peneliti juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan 
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yang berkaitan dengan distribusi bandwidth terhadap user yang 

terhubung dengan internet. 

b. Desain (Design) 

Pada tahap desain ini, akan membuat gambar desain topologi jaringan 

yang akan dirancang, sesuai dengan data-data yang didapatkan 

sebelumnya. Diharapkan dengan gambar yang akan dirancang ini dapat 

memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang ada. 

c. Simulasi (Simulation) 

Pada tahap simulasi ini, akan dilakukan testing atau yang biasa disebut 

dengan pengujian sesuatu sebelum dipakai pada sistem yang dirancang. 

d. Implementasi (Implementation) 

Pada tahapan implementasi ini, bisa memakan waktu cukup banyak dari 

tahapan sebelumnya. Dimana dalam proses implementasi akan 

diterapkan semua yang telah direncanakan di awal dan yang telah 

didesain sebelumnya. Karena itu tahapan ini dikatakan tahapan yang 

sangat menentukan berhasil atau gagalnya hasil rancangan yang telah 

dibuat. 

e. Pengawasan (Monitoring) 

Setelah tahap implementasi berjalan dengan baik, selanjutnya adalah 

tahap pengawasan supaya jaringan komputer dan komunikasi mampu 

berjalan sesuai dengan kehendak user dan maksud mula dari tahap awal 

kajian. Pengawasan bisa berbentuk observasi pada sistem yang telah 

dirancang. 

f. Manajemen (Management) 
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Pada tahap manajemen ini, masalah policy dan kebijakan perlu dibuat 

untuk mengatur sistem yang telah dirancang agar berjalan dengan baik 

dan dapat berlangsung lama dan unsur reliability terjaga. 

2.3 Tool yang Digunakan 

Untuk proses dan penerapan manajemen bandwidth di perusahaan PT. 

Central Prima Sukses, penulis memakai beberapa perangkat program. Karena 

diperlukannya aplikasi penyedia fitur manajemen bandwidth, maka yang tersebut 

di bawah ini program yang penulis pakai dalam pembuatan proyek: 

2.3.1 Winbox 

Winbox merupakan sebuah utility yang dipakai buat menjalankan remote 

ke server mikrotik dalam bentuk tampilan GUI. Buat mengkonfigurasi mikrotik 

dalam text mode melintasi PC itu sendiri, maka untuk mode GUI yang memakai 

winbox ini, kita menyetel mikrotik melewati komputer client. Melakukan 

konfigurasi mikrotik melalui winbox makin besar dipakai karena tidak perlu 

mengingat perintah-perintah dari setiap console serta penggunaanya yang cukup 

mudah (Susianto, 2016). Berikut beberapa fitur yang terdapat pada winbox yaitu: 

a. Interface 

• Interface yakni jembatan buat menyambungkan mikrotik serta winbox 

memakai protocol berbasis media access control. 

b. Bridge 

• Bridge buat mengkombinasikan sejumlah network ke dalam satu 

bridge, bridge interface patut dibuat (setiap interface patut ditentukan 

ports-nya) 
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• Ports, submenu ini dipakai buat memberi perintah interface dalam 

bridge interface tertentu. 

• NAT, Network Address Translation yakni tools yang dipakai buat 

memberi batas access dengan langsung serta menjaga traffic yang 

keluar dari router. 

c. Internet Protocol (IP) 

• Address, menu ini merupakan bagian utama yang dipakai buat 

menciptakan router bekerja. Mikrotik ini cuma menunjang IPv4 

meggunakan subnet mask. Mikrotik mampu memakai tujuan IP secara 

static maupun dynamic. 

• Firewall, menu firewall ini berisi pengaturan packet filter serta fitur 

yang menata fungsi keamanan buat menata arus data dari dan ke 

router. 
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