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BAB II 
TINJAUAN PUSAKA 

2.1 Tinjauan Pusaka 

Menurut penelitian Abdullah, Fuad, & Jamil, (2019) yang berjudul 

“Penerapan Metode Simple Queue Pada Manajemen Bandwith untuk 

Mengoptimalkan Bandwith Di Laboratorium Program Studi Teknik Informatika”. 

Penelitian ini melakukan pengujian layanan Quality of Service (QOS) dengan 

menggunakan metode simple queue dan sebelum menggunakan simple queue, dari 

hasil tersebut parameter QOS yang menggunakan metode simple queue memiliki 

nlai yang lebih efisien dari parameter tanpa simple queue. 

Menurut penelitian Diansyah, Faisal, Lubis, & Chailoto, (2019) yang 

berjudul “Pemanfaatan Layer7 Pada Mikrotik Untuk Manajemen Bandwidth dan 

Blocking Situs”. Penelitian ini memanfaatkan layer7 protocol dan firewall filter 

rules yang terdapat pada mikrotik untuk memblokir situs-situs yang berkonten 

negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2016) yang berjudul Analisis 

Dan Implementasi Desain Jaringan Hotspot Berbasis Mikrotik Menggunakan 

Metode Ndlc (Network Development Life Cycle) Pada Bpu Bagas Raya. Penelitian 

ini memanfaatkan router mikrotik yang dilengkapi dengan berbagai tools dan fitur-

fitur, baik dalam jaringan kabel ataupun jaringan tanpa kabel (wireless) untuk 

membuat hotspot dengan menerapkan metode NDLC. 
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Menurut penelitian Asnawi, (2017) yang berjudul Aplikasi Konfigurasi 

Mikrotik Sebagai Manajemen Bandwidth Dan Internet Gateway Berbasis Web. 

Penelitian ini menggunakan router mikrotik dalam melakukan manajemen 

bandwidth, mikrotik merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi router. 

Router mikrotik di  buat agar dapat mempermudah pengguna dalam 

mengkonfigurasi jaringan. 

Menurut penelitian Suryanto, (2018) yang berjudul Pengaturan Pemakaian 

Bandwidth Dan Akses Jaringan Komputer Menggunakan Mikrotik Router. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa teknik pengaturan akses serta pengaturan 

bandwidth dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Dengan bantuan router mikrotik peraturan tersebut dapat diterapkan di 

jaringan dengan menggunakan IPTABLES. 

Tabel 1 Kesimpulan Tinjauan Pustaka 

No Nama Tahun Judul Kesimpulan 
1 Nur’Ain S. 

Abdullah, 
Achmad Fuad 
& Moh. Jamil 

2019 Penerapan Metode 
Simple Queue Pada 
Manajemen 
Bandwith untuk 
Mengoptimalkan 
Bandwith Di 
Laboratorium 
Program Studi 
Teknik Informatika 

Sistem ini menerapkan 
quality of service 
dengan metode simple 
queue yang terbukti 
lebih efisien dari 
parameter yang tidak 
menerapkan simple 
queue. 

2 Tengku Mohd 
Diansyah, et al 

2019 Pemanfaatan Layer 
7 Pada Mikrotik 
Untuk Manajemen 
Bandwidth dan 
Blocking Situs 

Sistem ini 
memanfaatkan layer7 
protocol pada mikrotik 
router untuk memblokir 
situs. 

3 Rudi 
Kurniawan 

2016 Analisis Dan 
Implementasi Desain 
Jaringan Hotspot 
Berbasis Mikrotik 
Menggunakan 
Metode Ndlc 
(Network 

Sistem ini mendesign 
jaringan hotspot dengan 
menggunakan metode 
ndlc (Network 
Development Life 
Cycle). 
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No Nama Tahun Judul Kesimpulan 
Development Life 
Cycle) Pada Bpu 
Bagas Raya 

4 Muhamad Fuat 
Asnawi 

2017 Aplikasi Konfigurasi 
Mikrotik Sebagai 
Manajemen 
Bandwidth Dan 
Internet Gateway 
Berbasis Web 

Sistem ini dibuat 
dengan memanfaatkan 
mikrotik untuk 
melakukan  
mengkonfigurasi 
pembagian bandwidth. 

5 Suryanto 2018 Pengaturan 
Pemakaian 
Bandwidth Dan 
Akses Jaringan 
Komputer 
Menggunakan 
Mikrotik Router 

Sistem ini membatasi 
pemakaian jaringan 
internet dengan 
memanfaatkan mikrotik 
router. 

 

Setelah penulis menganalisa kelima jurnal penelitian diatas dapat di 

simpulkan penelitian Abdullah, Fuad, & Jamil, (2019) yang menerapkan quality of 

sevice dengan metode simple queue, penelitian Diansyah, Faisal, Lubi, & Chailoto, 

(2019) menggunakan layer7 protocol dan firewall rules untuk memblokir situs, 

penelitian Kurniawan, (2016) menggunakan metode ndlc untuk mendesign jaringan 

hotspot, penelitian Asnawi, (2017) menggunakan router mikrotik untuk melakukan 

konfigurasi bandwidth, dan penelitian Suryanto, (2018) menggunakan router 

mikrotik untuk membatasi pemakaian bandwidth. 
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Jaringan Komputer 

Menurut Afrianto & Budi Setiawan, (2014) jaringan komputer dapat disebut 

juga sebagai suatu sistem yang terdiri dari beragam komputer beserta resource-nya 

yang dirancang agar dapat memakai sumber daya yang tersedia seperti printer, CPU, 

monitor, keyboard sehingga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Tujuan 

dari jaringan komputer sendiri untuk dapat mengirim informasi atau data dari 

pengirim ke penerima secara akurat dan cepat. Dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kajian Virtual Private Network (VPN) Sebagai Sistem Pengamanan Data Pada 

Jaringan Komputer (Studi Kasus Jaringan Komputer Unikom)” dengan 

memanfaatkan jaringan komputer, informasi dapat diakses melalui komputer yang 

lain, salah satunya yaitu Local Area Network.  

2.2.2 Local Area Network (LAN) 

Local Area Network adalah jaringan yang menggabungkan lebih dari 1 

komputer kedalam suatu local area. LAN mempunyai ukuran yang terbatas, 

dimana waktu transmisi dalam kondisi terburuknya terbatas dan kita mampu 

mengetahui sebelumnya (Hariyadi, 2016). Jaringan LAN memiliki jangkauan 

jaringannya yang hanya mencakup wilayah kecil seperti dirumah, sekolah, 

perusahaan. LAN menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal dengan range 

kecepatan yang bervariatif mulai dari puluhan megabit sampai dengan ratusan 

megabit (Ning & Budiman, 2016). Pada Gambar 1 merupakan gambar topologi 

jaringan LAN. 
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Gambar 1 Jaringan Local Area Network 

2.2.3 Topologi Jaringan 

Menurut Nugroho & Susanto, (2015) Topologi jaringan ialah sebuah pola 

interkoneksi dari beberapa terminal komputer. Topologi jaringan merupakan cara 

menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya hingga membentuk sebuah 

jaringan. Dalam penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Jaringan Broadband 3G 

Telkomsel Di Kota Manado Sulawesi Utara” dengan memanfaatkan topologi 

jaringan, PT.Telkom Indonesia dapat menghubungkan satu komputer ke komputer 

lainnya. Berikut adalah macam-macam topologi jaringan 

Topologi star adalah jaringan yang bentuk jaringan terdapat satu perangkat 

penghubung seperti Hub/Switch sebagai inti jaringan dan setiap komputer tersebut 

terhubung kedalam perangkat Hub/Switch tersebut. Hub/Switch berfungsi sebagai 

penghubung sebuah komputer ke komputer lainnya. Gambar 2 adalah gambaran 

dari topologi star. 
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Gambar 2 Topologi Star 

2.2.4 Quality of Service (QoS) 

Menurut Wardhana, Yamin, & Aksara, (2017) “Quality of Service (QoS) 

ialah kecakapan sebuah jaringan yang  menyediakan sebuah layanan, baik dengan 

mengatasi jitter, menyediakan bandwidth, maupun mengatasi delay. Quality of 

Service (QoS) berguna sebagai pengukur sebuah kualitas suatu koneksi jaringan 

TCP/IP internet, tujuan dari Quality of Service (QoS) sendiri yaitu menyediakan 

kualitas jaringan layanan yang berbeda untuk berbagai macam kebutuhan akan 

layanan disebuah jaringan IP, seperti menyediakan bandwidth khusus, 

menghilangkan atau menurunkan paket-paket, menurunkan  delay dan variasi delay 

pada saat proses transmisinya. 
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2.2.4.1 Parameter QoS 

Throughput merupakan kecepatan transfer data yang efektif dan ditakar 

dalam bps (bit per second), Throughput sendiri berfungsi untuk mengukur 

bandwidth actual yang terjadi saat menggunakn rute internet yang spesifik saat 

sedang mendownload sebuah file. 

Packet loss merupakan parameter yang mengilustrasikan perbandingan 

keseluruhan data yang hilang dengan keseluruhan jumlah paket data yang 

dikirimkan antara pengirim dan penerima data. 

Delay (Latency) merupakan waktu tunda yang dialami saat mengirim paket 

data, delay dapat diakibatkan oleh proses transmisi dari sebuah titik ke titik lainnya. 

Jitter atau variasi kedatangan paket adalah kumpulan dari semua delay yang 

terjadi saat pengiriman paket data didalam sebuah jaringan pada saat tertentu. 

Error adalah paket data yang gagal dikirimkan atau rusak yang disebabkan 

oleh kebisingan atau interferensi baik dalam jaringan nirkabel ataupun nonkabel. 

MOS (Mean Opinion Score) adalah kualitas sinyal yang didapatkan dan 

ditakar secara objektif.  

ACR (Absolute Category Rating) adalah metoda pengukuran sebjektif yang 

paling sering digunakan dalam pengukuran kualitas speech coder. Penilaian umum 

yang sering digunakan dalam skala rating yaitu: Bad, Poor, Fair, Good, Exellent 

dengan nilai MOS berturut-turut: 1, 2, 3, 4, 5. 

Echo Cancelation adalah teknik yang digunakan untuk menjamin agar 

kualitas layanan voice over packet tetap baik yang diakibatkan oleh echo karena 

delay yang berjalan dalam jaringan pada saat pengiriman paket data. persyaratan 
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performasi untuk echo cancelation adalah standar internasional ITU G.165 atau 

G.168. 

2.2.4.2 Penyebab QoS yang Buruk 

Ada beberapa aspek pengganggu didalam jaringan sehingga menyebabkan 

turunnya nilai QoS, sebagai berikut: 

Redaman adalah pengurangan daya sinyal yang dapat ditempuh oleh sinyal. 

Kuat lemahnya ditentukan transmisi media yang digunakan, setiap media transmisi 

mempunyai redaman yang tidak sama tergantung bahan yang dipakai. 

Distorsi adalah kecepatan propagasi yang bervariasi yang disebabkan oleh 

perbedaan bandwidth. Oleh sebab itu dianjurkan untuk menggunakan bandwidth 

yang sejenis agar distrosi dapat diminalisis. 

Noise merupakan gangguan yang dialami dalam jaringan saat mengirimkan 

paket data baik sinyal yang bersifat akustik (suara), maupun elektronik. Noise 

memiliki beberapa jenis, yaitu Thermal noise yang terjadi diakibatkan oleh 

pergerakan electron secara bersama, Intermodulation noise terjadi disebabkan 

ketidak linieran komponen receiver dan transmitter, sedangkan Impulse noise 

terjadi karena amplituda yang tinggi, crosstalk terjadi karena pengendalian respon 

frekuensi yang buruk, echo terjadi karena sinyal yang dikirimkan ke receiver 

kembali ke transmitter. 
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2.2.4.3 Model Layanan QoS 

Terdapat 3 layanan yang biasa digunakan, yaitu: 

Best effort service adalah usaha yang dilakukan untuk mengirimkan sebuah 

paket ke suatu tujuan dengan melakukan semua usaha. Data yang dikirim tidak 

perlu ijin dari perangkat manapun sehingga tidak data yang dikirim tidak sebatasi 

dan tidak perlu diklarifikasi. 

Integrated Service (IntServ) adalah model QoS yang beroperasi untuk 

memadati kebutuhan QoS dari beragam perangkat dalam sebuah jaringan. Untuk 

menggunakan model ini pemakai harus lebih dahulu melakukan request untuk 

menetukan service dan QoS apa yang mereka peroleh sebelum mengirimkan paket 

data. 

Guaranteed Rate Service adalah pihak yang menyediakan jasa dan 

menjamin bandwidth serta kualitas yang didapatkan oleh pengguna. 

Controlled Load Service adalah service yang menjaga agar pengguna selalu 

dapat mendapatkan kualitas jaringan tetap terjaga dan mengurangi delay dan 

throughput yang tinggi biarpun jaringan sedang padat dan sibuk. 

2.2.5 Manajemen Bandwidth 

Menurut Nandi, Sutabri, & Ridwan, (2019) manajemen bandwidth ialah 

sebuah metode yang dipakai untuk memanage dan memaksimalkan berbagai jenis 

jaringan dengan menggunakan layanan Quality of Service (QoS) untuk menentukan 

tipe-tipe lalu lintas jaringan. Dengan adanya manajemen bandwidth kita dapat 

mengalokasikan dan mengatur bandwidth yang akan didapatkan setiap user sesuai 

dengan kebutuhan dan prioritas si pengguna. 
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2.2.5.1 Metode Pengendalian Trafik 

Beberapa metode yang dapat kita terapkan dalam mengendalikan trafik 

dalam sebuah jaringa, yaitu: 

Metode prioritas adalah metode yang memberikan nilai (nilai terendah 

berarti prioritas paling tinggi) berdasarkan port, alamat IP, ataupun subnet kepada 

suatu jaringan yang melintasi gateway. Jika pada saat trafik jarigan sedang padat 

kita dapat memberikan nilai terendah pada suatu port yang berarti port tersebut akan 

diprioritaskan dan diproses lebih dahulu. 

Metode FIFO adalah memberikan nilai pada jaringan, jika trafik melebihi 

nilai set yang telah kita tentukan sebelumnya maka paket data akan dimasukan ke 

dalam antrian, paket data yang berada didalam antrian tidak mengalami 

pembuangan hanya saja terhenti beberapa saat pada saat jaringan sedang sibuk dan 

akan dikeluarkan kembali saat jaringan tidak sibuk. 

Metode Penjadwalan / Shedulling adalah metode yang memiliki 

kemampuan untuk memberi paket data ke dalam skala yang sama besar dan 

kemudian dimasukan ke dalam beberapa antrian. Antrian tersebuat nantinya akan 

dikeluarkan sesuai dengan algoritma round robin. 

Metode Shape & Drop adalah metode yang sangat efektif diterapkan di 

jaringan yang mempunyai beban trafik yang padat. Jika trafik sudah melampaui 

skala set maka paket data akan dimasukan di dalam antrian sehingga trafik akan 

berkurang secara perlahan tetapi jika nilai trafik terus menurus naik melewati nilai 

set maka paket data tersebut akan dibuang (drop). 
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2.2.5.2 Teknik Antrian 

FIFO (First In First Out), tertuju pada FCFS (First Come First Service) 

dimana paket data yang diterima lebih dulu akan diproses lebih dulu, paket data 

yang keluar tersebut akan dimasukan kedalam antrian dan dikeluarkan sesuai 

dengan urutan kedatangan. 

Prioritas antrian, memberikan prioritas bedasarkan IP address, alamat port, 

subnet ataupun jenis type of service. Hal ini dapat diterapkan jika kita mempunyai 

bandwidth internet yang kecil, sedangkan jika ada transanksi penting yang tidak 

bisa ditunda seperti layanan pop3 dan email smtp. 

 

Gambar 3 Teknik Priorias Antrian 

Token bucket filter, mennggunakan metode shape & drop untuk membatasi 

penggunaan bandwidth, dasar kerja yang memakai aliran token yang menempuh 

bucket dengan kecepatan yang stabil, jika token yang berada di dalam bucket 

kosong maka paket data akan dimasukan ke dalam antrian dan kelebihannya akan 

dibuang. 
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Gambar 4  TeknikToken Bucket Filter 

Filtering, adalah teknik yang memasukan paket data ke dalam antrian 

melewati klarifikasi (class) sebelum disaring (filter) lebih dulu supaya setiap paket 

dapat ditetapkan jenisnya, alamat port, alamat IP, dan TOS nya. 

 

Gambar 5 Teknik Filtering 
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2.2.5.3 Klarifikasi Paket 

Class Based Queue (CBQ) merupakan teknik yang mengalokasikan 

pemakaian bandwidth untuk setiap user dalam suatu jaringan. Jika menggunakan 

bandwidth melewati nilai set maka akan dikurangi, CBQ juga mengatur sharing 

dan meminjam bandwidth antar class jika dibutuhkan. 

Klarifikasi prioritas adalah cara memberikan sebuah class atau perbedaan 

pada setiap paket, hal tersebut dilakukan untuk memperlancar penangan paket saat 

berada di antrian. 

Hierarchy Token Bucket (HTB) mempunyai sebuah fasilitas yang berfungsi 

sebagai pembatas trafik pada setiap level ataupun klarifikasi sehingga bandwidth 

yang tidak digunakan dapat dipakai oleh level yang dibawahnya. 

Random Early Detection (RED) berfungsi untuk mengatur trafik jaringan 

agar terlepas dari kemacetan pada saat trafik sedang padat berdasarkan pengamatan 

perubahan nilai antiran maksimal dan minimal. Jika isi antrian tinggi hingga 

melewati nilai maksimal maka RED akan membuang (drop) paket data secara 

random sehingga kemacetan pada jaringan bisa dihindari. 

2.2.6 NDLC (Network Development Life Cycle) 

NDLC (Network Development Life Cycle) adalah 

teknikLanalisisLterstruktur yang dipakai untuk merancang dan mengelola proses 

pengembangan sebuah sistem. metode ini tergantung pada teknik pengembangan 

sebelumnya seperti daur ulang pengembangan aplikasi, perencanaan strategi bisnis, 

dan analisis pembagian data. Gambar 6 adalah tahap dari NDLC: 
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Gambar 6 Network Development Life Cycle (NDLC) 

 

1. Analisis 

Tahap pertama yang perlu yaitu melakukan analisa terhadap kebutuhan, 

penulis sendiri melakukan wawancara dengan manager dan para staff untuk 

mengetahui kendala yang biasa dihadapi pada saat bekerja, dan melakukan 

observasi untuk menggali dan mengetahui kebutuhan perusahaan. 

2. Design 

Setelah mendapatkan data-data dari tahap analisis, tahap selanjutnya yaitu 

design. Tahapan ini membuat gambaran topologi jaringan yang akan dibikin, 

diharapkan dengan adanya design topologi jaringan ini dapat memberikan 

bayangan tentang sistem yang akan dirancang. 
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3. Simulation 

Pada tahap ini networkers akan membuat simulasi dengan dukungan tools 

visio, boson, packet tracert dengan tujuan untuk melihat kinerja awal dari jaringan 

yang akan dibangun nantinya. 

4. Implementation 

Pada tahan ini networkers akan mengimplementasikan semua yang telah di 

design dan direncanakan sebelumnya. Implementasi merupakan tahapan yang 

paling penting, karena di tahapan inilah yang menentukan apakah proyek yang akan 

dibangun akan berhasil/gagal. 

5. Monitoring 

Tahap monitoring ialah tahap yang memastikan agar sistem jaringan yang 

dibangun telah bekerja sesuai dengan tujuan dan rencana awal yang dilakukan user 

pada tahap awal analisis. 

6. Management 

Pada tahap manajemen yang perlu diperhatikan yaitu policy (kebijakan).  

Policy dibuat biar sistem yang telah dibuat dapat terus bekerja dengan baik dan 

searah dengan tujuanLyangLinginLdicapaiLolehLperusahaan. 

2.2.7 Router 

Menurut Irawan (2017) Router ialah seuatu alat perangkat jaringan 

komputer yang dipakai untuk menghubungkan 2 buah subnet yang berlainan. 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Aminimalisir Ping Time With Traffic Shaper 

Hfsc & Ts Limiter Operating System Using Pfsense In Warnet Bintangnet”, dengan 

memanfaatkan router, warnet bintangnet mereka dapat melakukan routing untuk 

mensharing dan membagi IP address agar dapat menghubungkan dua jaringan atau 
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lebih. Router juga berfungsi untuk membagikan IP address kepada client baik 

secara static ataupun DHCP kepada seluruh komputer yang tersambung kedalam 

router tersebut. Router digunakan untuk dapat mengirim paket data melalui sebuah 

jaringan ataupun internet agar dapat sampai ketujuannya, proses tersebut disebut 

routing. Proses routing sendiri terjadi pada lapisan 3 dari stack protocol 7 lapis OSI. 

2.2.8 Model Open System Interconnection (OSI) Layer 

Tujuh layer osi diciptakan oleh International Organization For 

Standardization (ISO) pada tahun 1984. Layer OSI digunakan sebagai arsitektur 

untuk komunikasi intercomputer. Dengan adanya 7 layer OSI, kita dapat 

mengetahui bagaimana data dari satu perangkat berpindah melalui suatu medium 

sampai diterima kembali ke komputer lain (Kristianto, Najoan, & Sinsuw, 2017). 

Fungsi masing-masing setiap lapis pada 7 layer OSI adalah: 

1. Application Layer 

Application layer berfungsi sebagai penyedia sebuah interface antar protocol 

jaringan dengan aplikasi yang berada di komputer. Lapisan ini juga merupakan 

lapisan yang paling atas. 

2. Presentation Layer  

Presentation layer berfungsi untuk mendefenisikan algoritma yang dipakai 

host jaringan agar dapat berinteraksi. Presentation layer juga menjalankan proses 

dekripsi/enkripsi data sehingga bisa dipakai pada lapisan aplikasi. 

3. Session Layer 

Session layer berfungsi sebagai pengatur sesi koneksi dialog seperti 

mematikan koneksi jaringan, menargetkan dan mengelola jaringan antar komputer. 
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4. Transport Layer 

Transport layer berfungsi untuk mengirim pesan antar 2 atau lebih host di 

dalam jaringan. Transport layer juga melakukan penggabungan dan pemecahan 

pesan serta mengendalikan jalur koneksi yang diberikan protocol. 

5. Network Layer 

Network layer bertugas untuk menetapkan rute yang akan digunakan untuk 

melakukan transfer data, antara perangkat-perangkat didalam sebuah jaringan. 

6. Data Link Layer 

Data link layer berfungsi untuk melakukan pengecekan kesalahan/kekeliruan 

yang timbul saat proses transmisi data serta membungkus bit ke dalam bentuk data 

frame. 

7. Physical Layer 

Physical layer berfungsi sebagai transmisi bit kedalam digital, dari physical 

layer pengirim sampai physical layer penerima melewati saluran komunikasi 

jaringan. Physical layer merupakan lapisan layer pertama atau lapisan layer yang 

paling bawah. 

2.2.9 Firewall 

Menurut Hikmaturokhman, Purwanto, & Munadi, (2010) Firewall ialah 

suatu sistem yang memperbolehkan lalu lintas jaringan yang dirasa aman untuk 

dilintasinya serta menghambat lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. 

Umunya firewall dibuat disebuah server maya terdedikasi, yang melewati pintu 

gerbang (gateway) antar jaringan lokal dengan jaringan lain. Dan dalam penelitian 

Hikmaturokhman et al., (2010) yang berjudul “Analisis Perancangan Dan 

Implementasi Firewall Dan Traffic Filtering Menggunakan Cisco Router” dengan 
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memanfaat fungsi traffic filtering yang dapat di implementasikan lebih lanjut 

menjadi sebuah firewall, hasilnya dari kesimpulan penelitian ini firewall dapat 

meningkatkan keamanan, seperti ancaman-ancaman yang menginfeksi data dan 

bersifat merusak data komputer yang penting pada suatu jaringan perusahaan. 

Tanpa firewall, komputer yang kita akses berpeluang untuk diakses oleh siapapun 

dari internet, tetapi dengan adanya firewall seseorang dapat memutuskan rule 

keamanan (security rule) yang memaksa user manapun untuk patuh kepada rule 

yang ditentukan. 

2.3 System Yang Digunakan Perusahaan 

2.3.1 Mikrotik 

Menurut Murtomaa & Letto, (2017) MikroTik ialah sebuah perusahaan 

kecil yang berpusat di Latvia. Didirikan pertama kali oleh John Trully dan Arnis 

Riekstins. John dan Arnis mulai menrouting dunia padatahun 1996. Misi Mikrotik 

adalah menrouting seluruh dunia. Dimulai dengan sistem Linux dan MS-DOS yang 

dikemas dengan teknologi Wireless LAN (WLAN) Aeronet berkecepatan 2 Mbps 

diMoldova, negara tetangga Latvia, baru kemudian melayani lima costumernya 

diLatvia. Menurut Supendar & Siregar, (2018) router memiliki fungsi diantaranya 

sebagai aplikasi manajement bandwidth, aplikasi firewall, aplikasi wireless access 

point, aplikasi backhaul link, sistem hotspot, virtual private network, routing, dan 

vlan. Menurut Lubis, Raharjo, & Sutanta, (2014). Mikrotik memiliki beberapa 

kelebihan antara lain tampilan grafis penuh, manajemen bandwidth dapat 

ditetapkan sesuai keinginan, satu account user hanya dapat digunakan untuk satu 

user, serta mencatat MAC address dan IP address user. Sedangkan kekurangan 
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mikrotik diantara lain halaman logout tidak muncul secara otomatis, terdapat 

cookies untuk account user yang telah login, dan sistem billing hotspot secara 

default. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Kosdiana, (2018) yang berjudul 

“Rancang Bangun Jaringan Komputer Nirkabel Dan Hotspot Menggunakan Router 

Mikrotik Rb850gx2 (Studi Kasus Di STMIK Jakarta STI&K)” dalam penelitian ini 

mereka memanfaatkan mikrotik untuk menerapkan manajemen bandwidth pada 

STMKIK Jakarta STI&K dan sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam 

penelitian. 

2.3.2 Winbox 

Menurut Dwiyatno, Putra, & Krisnaningsih,(2015) winbox ialah suatu 

software yang dipakai untuk mempermudah user masuk dan menjalankan 

konfigurasi pada alat mikrotik baik dengan cara mode Command Line Interface 

(CLI) ataupun mode Graphical User Interface (GUI). Lewat winbox kita bisa 

mengkoneksikan diri ke mikrotik router dengan alamat IP ataupun MAC address 

dari mikrotik. Menurut Fitriastuti & Utomo, (2012) winbox memiliki kelebihannya 

sendiri, keunggulan dari winbox ini ialah mempermudah user dalam melakukan 

remote karena berbasis GUI. Dalam penelitian Chandra & Kosdiana, (2018) yang 

berjudul “Rancang Bangun Jaringan Komputer Nirkabel Dan Hotspot 

Menggunakan Router Mikrotik Rb850gx2 (Studi Kasus Di STMIK Jakarta STI&K)” 

pada penelitian tersebut mereka berhasil melakukan konfigurasi dan sesuai dengan 

penelitian yang telah dipersiapkan dengan memanfaakan software winbox tersebut. 
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