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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era modern seperti sekarang teknologi semakin canggih dan berkembang. 

Perkembangan teknologi informasi terutama pada teknologi internet telah banyak 

mengubah pola interaksi masyarakat, seperti dalam interaksi budaya, sosial, 

maupun pendidikan (Kurniadi & Mulyani, 2017). keberadaan internet juga mampu 

mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil keputusan (Irfan, Haque, & 

Dinda, 2018). Adanya Internet banyak memberikan kontribusi yang sangat besar 

kepada perusahaan terhadap keberhasilan usahanya (Fernando, 2016). Internet juga 

dapat menunjang efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, baik dalam segi 

komunikasi, publikasi, serta sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang di 

butuhkan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya (Ramankutty, 

2017). Banyak perusahaan yang mengeluh kecepatan internet di perusahaannya 

terasa lambat padahal sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menaikan kecepatan 

internetnya, terutama pada jam sibuk perusahaan tidak sedikit karyawan yang 

mengeluh kecepatan internet yang mereka gunakan semakin melambat, ini dapat 

menurunkan produktifitas karyawan sehingga hasil yang di dapatkan tidak 

maksimal, padahal salah satu alasan penyebab kecepatan internet melambat yaitu 

adanya karyawan yang menggunakan internet untuk urusan diluar perkerjaan, 

seperti menonton youtube, menonton streaming, dan membuka media sosial, 

masalah seperti ini dapat membuat kinerja perusahaan menurun dikarenakan tidak 

adanya pemblokiran website dan pembagian bandwidth  yang sesuai dengan 

kebutuhan setiap user. 
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UD. Global Sukses Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang distributor dan supplier, yang berdiri pada tahun 11 Agustus 2011. 

Perusahaan ini beralamat di Sarana Industrial Point Blok A no 3 Jl. Engku Putri -

Batam Center. Direktur UD. Global Sukses Mandiri sendiri menilai dalam 

menjalankan operasional perusahaannya sangat membutuhkan internet. Karena 

perusahaan menggunakan sistem DMS (Distribution Management System) untuk 

menginput transaksi penjualan dan pembelian, sistem ini sendiri membutuhkan 

internet agar dapat diakses. Jadi perusahaan harus dapat membatasi penggunaan 

internet/bandwidth pada setiap komputer agar tidak terjadinya monopoli jaringan 

internet yang menyebabkan akses kesistem dms terganggu sehingga perfoma 

kinerja karyawan menurun dan tidak optimal. Dengan dilakukan manajemen 

bandwidth di UD. Global Sukses Mandiri perusahaan dapat membagi kuota 

pemakaian data internet masing-masing komputer client sesuai dengan 

kebutuhannya, dengan demikian saat adanya karyawan yang mengakses browsing 

web kecepatan akses ke sistem dms tidak akan terganggu. Dengan dilakukannya 

manajemen bandwidth karyawan juga tidak dapat memonopoli data internet 

dikarena bandwidth yang akan didapatkan telah dilimit sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing user. 

Berdasarkan masalah-masalah diatas yang penulis sebutkan, penulis 

mempunyai ide untuk membuat sebuah sistem manajemen bandwidth yang berjudul 

“Perancangan Dan Implementasi Sistem Manajemen Bandwidth pada UD. 

Global Sukses Mandiri” sistem ini dirancang dengan tujuan agar permasalahan 

yang dialami oleh UD.Global Sukses Mandiri dapat teratasi. Penelitian ini penulis 

lakukan sebagai salah satu syarat yang diperlukan untuk laporan kerja praktek. 
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1.2 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya pembahasan tentang jaringan komputer dan jaringan 

internet, maka penulis akan membatasi pembahasan dalam laporan kerja praktek ini 

agar permasalahan yang akan dibahas dapat lebih terarah dan mendalam maka 

penulis membatasi pembahasan sebagai berikut: 

1. Sistem ini meliputi installasi router dengan Mikrotik dan konfigurasi 

pembagian bandwidth. 

2. Pemblokiran situs yang dilarang oleh perusahaan menggunakan layer 

7 protocol pada Mikrotik. 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari perencanaan sistem manajemen bandwidth di UD. Global 

Sukses Mandiri yaitu untuk melakukan konfigurasi pembagian bandwidth dan 

melakukan pemblokiran website yang dilarang perusahaan. 

1.4 Luaran Proyek 

Hasil dari kerja praktek ini adalah manajemen bandwidth yang di 

implementasikan pada perusahaan UD. Global Sukses Mandiri. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat yang penulis harapkan dalam penyusunan laporan ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk membantu perusahaan dalam mengontrol bandwidth. 

2. Untuk membantu perusahaan membatasi akses internet karyawan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah kenapa 

dibuatnya projek ini, tujuan dibuatnya projek ini, rumusan 

masalahnya, manfaat dari projek ini, dan sistematika penulisan 

dalam membuat laporan projek. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang penulis cari guna 

untuk membantu mengerjakan penelitian yang penulis lakukaan dan 

sebagai landasan teori dalam membuat laporan penelitian yang 

berkaitan dengan “Perancangan dan Implementasi Sistem 

Manajemen Bandwidth pada UD.Global Sukses Mandiri” yang 

penulis kerjakan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi informasi tentang perusahaan tempat penulis 

melakukan kerja praktek, seperti kegiatan operasional perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, dan sistem yang di gunakan 

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

BAB IV  METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang penulis terapkan 

untuk mengembangkan penelitian serta mengimplementasiskannya. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
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Pada bab ini akan memuat tentang analisis yang penulis lakukan 

untuk mengumpulkan data serta membuat perancangan sistem yang 

akan penulis buat. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang hasil dari perencanaan manajemen bandwidth 

yang telah diimplementasi meliputi metode yang penulis diterapkan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang saran dan kesimpulan yang penulis berikan 

agar kedepannya diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi 

orang yang membacanya. 
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