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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah banyak membuat 

perubahan bagi kehidupan manusia saat ini. Hal tersebut ditandai dengan 

perkembangan teknologi berbagai perangkat maupun perangkat lunak yang telah 

membawa dampak yang cukup  besar dalam hal penyajian informasi . menjadi 

lebih cepat, tepat dan akurat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Saat ini jaringan komputer bukanlah suatu yang baru, karna hampir semua 

instansi menggunakan jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi 

dalam instansi tersebut. Seiring dengan berkembangnya jaringan komputer, traffic 

internet menjadi sangatlah padat. Maka dari itu seoroang administrator jaringan 

harus bisa mengolah bandwidth. 

Penggunaan bandwidth disebuah jaringan bukan hanya dipengaruhi oleh 

banyaknya user, namun juga dipengaruhi oleh jenis serta tingkat kebutuhan 

pengiriman dan penerimaan (upload dan download). Selain itu juga bandwidth 

tersebut seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal.  Hal ini disebabkan oleh 

adanaya satu atau lebih client yang menghabiskan kapasitas bandwith  dalam 

jaringan tersebut untuk mengunduh atau mengakses aplikasi-aplikasi yang dapat 

menyita kapasitas bandwith. 

Jaringan internet yang ada saat  ini di beberapa tempat seperti warnet (warung 

internet), sering kali adanya dominasi bandwith antar client yang diakibatkan 

salah satu beberapa client melakukan download sehingga akan menunggu client 

lain. Salah satu solusi agar bandwith  dapapt dimanfaatkan lebih optimal adalah 

dengan mengolah bandwith yang tersedia dalam jaringan tersebut. Dengan 

demikian, jika ada client yang menggunkan akses internet yang  membutuhkan 

kapasitas bandwith yang besar , maka client lain tidak akan terganggu, karena tiap 

client sudah mempunyai kapasitas bandwith masing-masing yang dapat dipakai 

untuk mengakses internet. 

Bandwith managemen digunakan orang-orang saat ini tergantung pada 

internet. Tetapi karena keterbatasan bandwith yang ada, maka diperlukan 

manajemen bandwith agar bandwith terdistribusi secara merata kepada seluruh 
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pengguna. Dalam pembagian bandwith suatu produk memilki dua fitur  dimana 

masing-masing fitur memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

prosespendistribusian bandwith 

Untuk mengatasi permasalahan dominasi bandwith antar client yang terjadi, 

maka dilakukan pembagian bandwith. Salah satu metode  antrian dengan 

menggunakan fitur Simple Queue maupun Queue Tree yang tersedia dalam 

mikrotik. Metode ini dapat dilakukan untuk kondisi beberapa client dan sangat 

merepotkan jika harus membuat atau membatasi bandwith user secara merata 

dalam meningkatkan manajemen jaringan. 

Sekolah menengah pertama negeri 14 palopo (SMPN 14 Palopo) adalah 

sebuah lembaga pendidikan Negeri tingkat menengah kejuruan terdapat jaringan 

internet di Laboratorium sebesar 10 Mbps dan memiliki 20 PC. Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 14 Palopo belum optimal dan tidak adanya 

pendistribusian sesuai dengan penggunaannya pada jaringan internet. Penggunaan 

jaringan internet belum mampu meningkatkan kinerja sistem jaringan  komputer. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada jaringan internet tersebut sangat 

lambat dalam mengakses internet, selain itu terdapat juga permasalahan dalam 

pengalokasian bandwidth yang tidak merata dikarenakan beberapa user 

menggunakan koneksi internet atau melakukan download bersamaan. Melihat 

permasalahan yang ada, peneliti akan melakukan Implementasi Simple Queue Dan 

Queue Tree Untuk Optimalisasi Bandwidth yang terdapat di Laboratorium 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo. Sehingga dapat membantu dan 

meningkatkan jaringan internet serta mengatur dan menjaga lalu lintas kecepatan 

akses internet.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan Implementasi Simple 

Queue Dan Queue Tree Untuk Optimalisasi Bandwidth yang terdapat di 

Laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo. Maka penulis 

mengambil judul Implementasi Simple Queue Dan Queue Tree Untuk 

Optimalisasi Bandwidth yang terdapat di Laboratorium Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 14 Palopo. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusn masalah 

adalah “Bagaimana Implementasi Simple Queue Dan Queue Tree Untuk 

Optimalisasi Bandwidth pada Sekolah Pertama Negeri 14 Palopo”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengimplementasikan Simple Queue Dan Queue Tree Untuk Optimalisasi 

Bandwidth pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo. 

1.4 Manfaat Penelitin 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat yang diperoleh peneliti adalah kemampuan berpikir mengenai 

penerapan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan kedalam penelitian 

yang sebenarnya. 

2. Manfaat Bagi Akademik 

Sebagai suatu referensi yang berguna dalam perkembangan Akademik, 

khususnya dalam penelitian-penelitian yang akan datang tentan Implementasi 

Simple Queue Dan Queue Tree Untuk Optimalisasi Bandwidth.  

3. Manfaat Bagi Instansi 

Dapat mengetahui kekurangan apa yang dimiliki di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 14 Palopo dalam jaringan internet yang dimiliki. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Pengertian Implementasi 

Menurut Firdianti (2018:19), Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan 

atau perorinalisasi suatu aktivitas guna mencapai suaut tujuan atau sasaran. 

Menurut Sulila (2015:41),  implementasi kebijakan dalam pengartian luas 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 

Dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk 

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan ata program.   

Menurut Salusu (2015:218), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang 

dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk 

mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, 

diperlukan serangkaian aktivitas.  

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpukan bahwa implementasi adalah 

sejumlah kegiatan atau tujuan dalam mencapai sasaran tertentu. 

2. Pengertian Simple Queue 

Menurut Ardani  (2019), Simple queue adalah suatu metode untuk melimit 

bandwith yaitu dengan cara membagi bandwith dari skala kecil sampai menengah. 

Simple queue digunakan untuk mengatur bandwith upload dan download ip user, 

jadi admin dapat melimit target user tertentu menggunakan ip address.   

Menurut Nur (2018:43), Simple queue adalah penelitian sedarhana 

berdasarkan data rate, dan juga merupakan cara termudah melakukan manajemen 

bandwith yang diterapkan pada jaringan skala kecil. Sampai menengah untuk 

mengatur pemakaian bandwith upload dan download tiap user. 

Menurut Wanda (2020:101), Simple queue adalah cara termudah untuk 

melakukan management bandwith yang diterapkan pada jaringan skala kecil 

sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwith upload dan download tiap 

user. 

Menurut  Ilahi  (2020:181), Simple queue adalah metode QoS yang paling 

mudah dan sederhana pengoperasiannya dan Queue tree konfigurasinya lebih 

rumit dibanding simple queue. 
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Menurut Ketut (2020:185), Simple queue adalah jenis bandwith management 

yang mudah dan simple dalam konfigurasinya. Simple queue digunakan untuk 

management trafik upload dan download pada masing-masing client.  

Menurut Rasna (2016:50), Simple queue adalah salah satu teknik antrian pada 

sistem management bandwith pada router mikrotik. Teknik ini memilki 

kemudahan dalam konfigurasinya dan memiliki pembagian bandwith yang paling 

sederhana pula. 

Dari beberapa pendpat diatas dapat disimpuklan bahwa simle queue digunakan 

untuk membagi bandwith dalam skala kecil, dan juga hanya untuk emnatasan 

pemakaian bandwith (upload dan download). 

3. Queue Tree 

Menurut Rendra (2016), dalam Amri, dkk (2003:63) Queue tree adalah 

konfigurasi queue yang bersifat one way (satu arah), ini berarti sebuah konfigurasi  

queue hanya akan mampu melakukan queue terhada 1 (satu) arah jenis traffic. Jika 

sebuah konfigurasi queue pada qeueu tree ditunjukan untuk melakukan queue.  

Menurut Wanda (2020:101), berpendapat bahwa Queue tree seperti simple 

queue tetapi lebih rumit, yaitu dapat melakukan pembatasan bandwith 

berdasarkan group bahkan secara hirarki. Kita mengaktifkan fitur mangle pada 

firewall jika ingin menggunakan queue tree.  

Menurut Ilahi (2020:181), queue tree konfigurasinya lebih rumit dibanding 

simple queue karena  queue tree menggunakan sistem hirarki berjenjang dan 

membutuhkan penandaan setiap paket (mangle) yang akurat. 

Menurut  Ketut (2020:185), queue tree adalah jenis bandwith management 

yang mengelompokan bandwith management kedalam grup/parent sehingga nanti  

akan terlihat sebuah hirarki. 

Menurut Rasna (2016:50), Queue tree adalah teknik antrian pada sistem 

management bandwith pada router mikrotik. Teknik antian ini memilki 

konfigurasi yang cukup rumit dibandingkan dengan simple queue. 

Menurut Abdul Malik dkk, (2017), Queue tree adalah cara pembatasan dengan 

menggunakan pembatasan yang kompleks, karena dikelompokkan berdasarkan 

protocol, ports atau kompleks Ip Address. 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa queue tree adalah konfigurasi 

queue serta menggunakan sistem hirarki, dan dapat melakukan pembatasan 

bandwith lebih rumit dibandingkan simple queue. 

4. Optimalisasi  

Menurut Mulyanta (2009), optimalisasi disini adalah proses memperbaiki atau 

menentukan kualitas tampil dan ukuran file utuk digunakan pada media web atau 

media online secara tepat. 

Menurut Alwan (2020:7), optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegitatan 

sehingga mewujudkan keuntungan yang dinginkan atau dikehendaki. 

Menurut Belsky (2012), optimalisasi adalah membuat perbaikan terhadap 

dengan cara yang terkendali dan terukur. 

Menurut Hotniar (2005:17), optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang 

terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan 

pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak. 

Menurut Farid (2020:7), optomalisasi adalah usaha memaksimalkan usaha 

sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. 

Menurut Utama (2008:139), optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari 

yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. 

Menurut  Marubah (2018), optimalisasi adalah suatu usaha untuk menentukan 

solusi yang terbaik dari sejumlah alternatifi dengan berbagai kendala yang ada 

pada suatu model. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah 

menentukan kualitas tampilan atau ukuran lainnya. 

5. Bandwith 

Menurut Sunarto (2006:16), bandwith adalah lebar saluran yang dilewati 

secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer. 

Menurut Nguyen (2018) Bandwith adalah istilah yang digunakan untuk 

kecepatan relative dari kecepatan koneksi jaringan, misalnya sebagian besar 

modem dial-up saat ini dapat mendukung bandwith 56 kbps ( seri bit perdetik). 
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Menurut  Huda  (2019),  Bandwidth adalah kapasitas maksimum suatu jalur 

komunikasi yang dipakai untuk transfer data dalam hitungan detik.  Fungsi 

Bandwidth adalah untuk menghitung transaksi data. 

Menurut Mulyanti (2003:272),  Bandwith adalah range relative frefekuensi 

yang dapat dapat dilalui tanpa terjadinya distrosi pada transmisi medium. 

Bandwith yang besar berarti kapasitas informasi yang terbawa pada sirkuit 

transmisi lebih tinggi. 

Menurut Tri (2010:221), Bandwith adalah pita jalur data, luas/lebar cakupan 

frekuensi yang digunakan  oleh sinyal dalam medium transmisi. 

Menurut Bawafie  (2013),  Bandwith adalah sebuah  takaran lalu lintas data 

yang masuk dan data yang keluar dalam jaringan internet server. Banyak ukuran 

data atau informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat yabg lain dalam sebuah 

network. 

Menurut Susianto (2016), Bandwith adalah bagian terpenting dalam 

melayanani jasa layanan internet, oleh karena itu bandwith harus diatur atau 

dimanagement dengan baik agar dapat memaksimalkan koniksi intrnet. 

Menurut Mohd (2019), Bandwith adalah metode yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut situs sekarang juga sangat berkembang baik untuk 

mencari informasi atau artikel dan pengetahuan. 

Dari beberapa pendaptat diatas kita dapat menyimpulkan bahwa bandwidth 

adalah saluran yang dilewati dalam menyalurkan paket atau data. 

6. Jenis Jaringan 

a. Local Area Network (LAN) 

Menurut Madcoms (2015:2),  Local Area Network (LAN) adalah jaringan 

yang menghubungkan sejumlah jaringan komputer yang ada dalam satu lokasi 

dengan area yang terbatas seperti ruang atau gedung. 

Menurut Syafrisal (2005:17), Local Area Network (LAN) adalah jaringan 

yang dibatasi oleh area yang relative kecil, umunya dibatasi oleh area lingkungan 

seperti sebuah kantor pada sebuah gedung, atau tiap-tiap rungan pada sebuah 

sekolah. 
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Menurut Kurniawan (2008:62), Local Area Network (LAN) adalah jaringan 

komputer yang mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, 

gedung, kantor, rumah, dan sekolah.   

Dari beberpa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Local Area Network 

(LAN) adalah jaringan yang jangkauannya terbatas atau hanya dalam wilyah kecil 

saja. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lan (Local Area Network) 

(Sumber: Josua, 2016) 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut  Huda (2019:57), MAN adalah jaringan komputer yang yang berisi 

interkoneksi pengguna dan sumber daya komputr pada wilayah geografis berskala 

metropolitan.   

Menurut Madcoms (2015:3), merupakan jaringan yang lebih  besar dari LAN 

tetapi lebih kecil dari WAN. Jaringan MAN dan jaringan WAN sama-sama 

menghubungkan beberapa LAN yang membedakan hanya lingkup areanya yang 

berbeda. 

Menurut Syafrizal (2005:17), MAN biasanya meliputi area yang lebih besar  

dari LAN, misalnya antara gedung dalam suatu daerah (wilayah seperti propinsi 

atau Negara. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Metropolitan Area 

Network (MAN) adalah sautu jaringan komputer dalam suatu daerkota dengan 

transfer dan kecepatan tinggi, mampu menghubungkan berbagai lokasi. 

 



9 
 

9 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Man (Metropolitan Area Network) 

(Sumber: Josua, 2016) 

c. Wide Area Network (WAN) 

Menurut Madcoms (2015:3), merupakan jaringan antara LAN satu dengan 

LAN yang lain dipisahkan oleh lokasih yang cukup jauh. 

Menurut Syafrizal (2015:17), WAN adalah jaringan yang biasanya sudah 

menggunakan media wireless, sarana satelit maupun, kaber serat optic, karena 

jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam 

suatu wilayah, tetapi melalau jangakuan area/wilayah otoritas Negara lain. 

Menurut Yuliandoko (2018) Wide Area Network jaringan yang jangkauan area 

geografisnya paling luas, bias antar pulau, negara, benua, bahwkan ke luar 

angkasa.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. WAN (Wide Area Network) 

(Sumber: Josua, 2016) 
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7. Topologi Jaringan Komputer 

Menurut madcom (2015), Topologi jaringan merupakan gambaran pola 

hubungan antara komponen-komponen jaringan, yang meliputi komputer server, 

komputer client, hublswitch, pengkabelan, dan komponen jaringan yang lain. 

Menurut Yuliandoko (2018) Topologi jaringan merupakan layout atau bentuk 

fisik dalam membentuk sebuah jaringan komputer atau dapat pula diartikan 

aturan-aturan dalam menghubungkan komputer-komputer secara fisik dadlam 

suatu jaringan komputer.  

Menurut Ariawal (2016:17), Topologi jaringan adalah istila yang digunakan 

untuk mngganbarkan bagaimana komputer trhubung dalam satu jaringan.  

Jenis-jenis Topologi jaringan. 

a. Topologi Bus 

Menurut Yuliandoko (2018) dipergunakannya sebuah kabel backbone (kabel 

utama) yang menghubungkan semua peralatan jaringan. 

b. Topologi ring  

Merupakan topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan 

membentuk sebuah lingkaran. Kelemahan dari topologi ring adalah harga dari 

perangkat keras token ring yang sangat mahal dan memerlukan keahlian yang 

mendetail mengenai token ring, selain itu transfer data dapat menjadi lambat bila 

data yang dikirim melalui banyak komputer. 

c. Topologi Star 

Menurut Madcom (2015) Topologi star merupakan topologi yang 

menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan perangkat yaitu hub 

atau swicth. Perangkat ini berfungsi sebagai pengontrol dari semua komputer yang 

terhubung dalam jaringan. 

d. Topologi Mesh 

Menurut madcom (2015) Topologi mesh memiliki redudansi yang masih 

kurang, sehingga perlu adanya topologi yang punya redudansi yang banyak, 

sehingga tidak mungkin jaringan itu down, walaupun ada node yang rusak.  
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8. Router 

Menurut Huda (2020:163), router merupakan perangkat keras jaringan 

komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang 

sama atau berbeda.  

Router biasanya berfungsi sebagai gateway, yaitu jalan keluar utama dari 

suatu jaringan untuk menuju jaringan lainnya baik LAN ke LAN atau LAN ke 

WAN, sehingga host-host yang ada pada sebuah jaringan local bisa 

berkomunikasi dengan host-host yang ada pada satu jaringan atau pada jaringan 

lain melalui internet. Selain itu router juga berfungsi sebagai alat menghubungkan 

antara media jaringan yang berbeda, meningkatkan performance jaringan LAN 

dengan memanfaatkan sifat dasar router yang mampu memisahkan domain 

dengan collision domain, disamping meningkatkan keamanan jaringan dengan 

memanfaatkan fasilitas access-list. Router memiliki kemampuan melewatkan 

paket data dari satu jaringan ke jaringan lain yang mungkin memiliki banyak jalur 

diantara keduanya, dengan memeriksa header IP yang ada pada paket data. 

Disinilah peran dari suatu Router-router yang saling terhubung dalam jaringan 

internet turut serta dalam sebuah algoritma routing terdistribusi untuk 

menentukan jalur terbaik yang dilalui paket IP dari sistem lain melalui sebuah 

proses yang dikenal sebagai routing.  

Routing yaitu sebuah proses untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke 

jaringan lainnya melalui sebuah internetwork. Tujuan dari routing adalah agar 

paket-paket IP yang kita kirim sampai pada target, paketnya pun dalam keadaan 

18 yang baik atau tidak corrupt, begitu juga paket IP yang ditujukan untuk kita. 

Target atau destination ini bisa berada dalam satu jaringan ataupun berbeda 

jaringan baik secara topologis mau pun geografis. Sistem yang digunakan untuk 

menghubungkan jaringan-jarigan. Sebuah komputer atau paket software yang 

dikhususkan untuk menangani koneksi antara dua atau lebih network yang 

terhubung melalui packet switching. Router bekerja dengan melihat alamat tujuan 

dan alamat asal dari paket data yang melewatinya dan memutuskan rute mana 

yang harus digunakan dan yang terbaik oleh paket data tersebut untuk sampai ke 

tujuan. 
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Router juga membagi LAN kedalam segmen-segmen yang yang sudah 

memiliki traffic data yang besar dan jenuh. Router juga dapat menghubungkan 

jaringan-jaringan teknologi WAN yang berlainan. Kadang router juga memiliki 

fungsi sebagai hub, access point sekaligus repeater. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Router 

(sumber: Josua, 2016) 

9. Switch 

Menurut Madcoms (2015) Switch merupakan perangkat jaringan yang bekerja 

pada OSI layer 2 (data link layer). Switch berfungsi hampir sama seperti hub. 

Switch mengenal MAC address yang digunakan untuk memilih data mana yang 

harus ditransmisikan. Switch menampung daftar MAC address yang dihubungkan 

dengan port-port yang digunakan untuk menentukan kemana harus mengirim 

paket sehingga akan mengurangi traffic pada jaringan. 

 

 

 

Gambar 5. Switch (Dlink Des-1024C) 

 

(sumber: Deni Saputro, 2019) 

10. Hub 
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Menurut Madcoms (2015) hub merupakan perangkat jaringan yang bekerja di 

OSI layer 1 (physical layer). Hub berfungsi sebagai penerima sinyal dari sebuah 

komputer, kemudian mentransmisikan ke komputer lain. dengan kata lain hub 

bekerja sebagai penyambung, concentrator, dan sebagai penguat sinyal pada kabel 

UTP (Unshielded Twisted Pair) 

Hub tidak mengenal MAC address/physical address, sehingga tidak dapat 

memilih data yang harus ditransmisikan, sehingga collision pada sebuah jaringan 

tidak dapat dihindari. Collision (tabrakan) merupakan suatu kondisi apabila 

terdapat dua device yang mengirim data pada saat bersamaan yang akan bersifat 

hilangnya data. 

Sebuah hub dapat berfungsi hub aktif ataupun sebagai hub pasif. Hub aktif 

dapat difungsikan sebagai penguat sinyal sebelum sinyal tersebut dikirim kembali 

ke komputer lain, sedangkan komputer pasif hanya pada sebuah berfungsi sebagai 

pembagi atau pemisah sinyal yang ditransmisi pada sebuah jaringan. Pada sebuah 

hub terdapat beberapa port yang digunakan memasang konektor RJ45 yang sudah 

terpasang pada kabel UTP. Pada saat anda membeli hub sesuaikan jumlah port 

dengan jumlah komputer yang terhubung dengan jarigan. 

 

 

 

Gambar 6. Hub 

(Tp-Link TI-Sf1008d 8-Port) 

(Sumber: hermawan, 2019) 

 

11. Winbox 

Menurut Laksono (2020) winbox merupakan software untuk me-remote 

mikrotik yang paling populer karna selain mudah juga dapat menampilkan menu-

menu pada mikrotik secara Graphical User Interface (GUI). 

Dari definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa winbox adalah 

sebuah software atau utility yang digunakan untuk meremote sebuah server 
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mikrotik dalam mode Graphical User Interface (GUI) melalui operating sistem 

windows. 

 

12. Access Point 

Menurut Winarno (2014), Access Point berfungsi identik dengan hub/bridge di 

jaringan wireless.  Dengan menggunakan access point, kita bisa menambahkan 

jaringan wireless ke jaringan wireless lain, atau bahkan ke jaringan berkabel 

lainnya. 

Dari definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Access Point 

sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari 

client remote. Dengan Access Point clients wireless bisa dengan cepat dan mudah 

untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Access Point 

(TP-LINK TLWA701ND) 

Sumber : Winarno (2014) 

13. Bridge 

Menurut madcoms (2015), bridge merupakan perangkat jaringan yang 

berguna untuk menjaga bandwidth yang ada di jaringan. Perangkat ini hampir 

sama dengan repeater, tetapi bridge mampu menghubungkan antar jaringan yang 

menggunakan transmisi berbeda. Misalnya jaringan ethernet baseband dengan 

ethernet broadband  

Ketika ukuran jaringan mulai membesar lalulintas data yang mengaliri 

jaringan bisa lebih besar dari bandwidth yang disediakan pada media jaringan. 

Untuk mengulangi hal ini, salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan 

memecah-mecah jaringan ke segmen-segmen yang lebih kecil. Segmen-semen 

tersebut kemudian dihubungkan ke bridge. 
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Bridge merupakan komponen yang lebih canggih dibandingkan hub dan 

repeater, dan didalamnya terdapat software untuk membantu pekerjaannya. 

Bridge  dapat membaca MAC address dari paket data yang ada dijaringan. 

Dengan mengenali MAC address yang ada di tiap segmen jaringan, bridge dapat 

menjaga lalulintas data yang lokal untuk tetap berada di segmen dan 

mengeluarkan yang tidak lokal ke segmen yang lainnya. 

 

 

 

 

Gambar 9. Bridge 

  D-Link-Xtreme N DIR-655) 

(Sumber: Sora N, 2015) 

14. IP Address 

Menurut Wahana Komputer (2014), IP address versi 4 banyak digunakan saat 

ini terdiri dari tiga class. Class ini dikelompokkan berdasarkan jumlah nomor 

oktet (oktet merupakan bagian dari IP address yang merupakan segmen-segmen 

IP address) yang digunakan sebagai identitas jaringan. Selain itu, juga rentang 

angka yang ada di oktet pertama. 

15. Kabel jaringan 

Menurut Madcoms (2015), kabel merupakan perangkat yang digunakan 

sebagai jalur yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang 

lainnya. Terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer.  

Ada beberapa kabel jaringan antara lainnya: 

a. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) merupakan kabel yang sering dipakai 

dalam membuat sebuah jaringan komputer. Kabel UTP digunakan sebagai 

media penghubung antar komputer dan peralatan jaringan yang lain (hub atau 

switch). 

b. Kabel fiber optic merupakan kabel jaringan yang dapat mentransmisikan 

cahaya. Dibandingkan dengan jenis kabel lainnya, kabel fiber optic lebih 
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mahal harganya. Kabel fiber optic memiliki jangkauan yang lebih jauh sampai 

dengan ratusan kilometer. Kabel fiber optic lebih tahan terhadap inteferensi 

elektromagnetik dn dapat mengirim data pada kecepatan yang lebih tinggi dari 

jenis kabel lainnya. Kabel fiber optic tidak membawa sinyal elektrik, seperti 

kabel lainnya yang menggunakan kabel tembaga. Kabel fiber optic terdiri dari 

dua jenis, yang dikenal sebagai single mode dan multi mode. Kabel single 

mode dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dari hanya mengirim satu sinyal 

pada satu waktu. Kabel multi mode mengirim sinyal yang berbeda pada saat 

yang bersamaan, serta mengirim data pada saat yang bersamaan pula. Kabel 

single mode dapat menjangkau ratusan kilometer sedangkan kabel multi mode 

biasanya hanya mencapai 500 meter atau kurang. 

 

 

 

 

Gambar 10. Kabel UTP (Straight) 

(Sumber: Kriesna’s, 2017) 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil Penelitian yang Relevan yaitu: 

1. Esdinar Manalu dan Diki Arisandi (2017) dengan judul penelitian analisis 

management bandwith dengan metode antrian hirarchical token bucket. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan control penggunaan internet, 

merupakan management bandwith dan menstabilkan koneksi internet. 

2.  Anggiat, Ardi, dan Sunarsan (2018) dengan judul analisis optimalisasi 

kebutuhan bandwidth parclient dengan metode metode carlo pada jaringan 

internet SMK real informatika batam. Tujuan dari penelitan ini adalah 

memberikan presepsi bagaimana pembagian bandwidth parchlient. 

3. Wildan Angga Yogantara dengan judul penelitian “perancangan jaringan 

wireless local area network pada dinas pemerintahan kota semarang”. Tujuan 

dari penelitian yang dilakukan adalah membuat rancangan jaringan wireless 

local area netwok di dinas pemerintah Kota Semarang, serta mengetes 

keamanan berhubungan dengan perangkat yang digunakan. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Pada SMP Negeri 14 Palopo di butuhkan Bandwith managemen. Karena 

keterbatasan bandwith yang ada, maka diperlukan manajemen bandwith agar 

bandwith terdistribusi secara merata kepada seluruh pengguna. Dalam pembagian 

bandwith suatu produk memilki dua fitur  dimana masing-masing fitur memiliki 

kelebihan dan kekurangan dalam prosespendistribusian bandwith. Untuk 

mengatasi permasalahan dominasi bandwith antar client yang terjadi, maka 

dilakukan pembagian bandwith. Salah satu metode  antrian dengan menggunakan 

fitur Simple Queue maupun Queue Tree yang tersedia dalam mikrotik. Adapun 

kerangka piker dapat dilihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 11. Kerangka Pikir 

 

 

Laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo merupakan 

laboratorium yang menyediakan bebagai fasilitas, komputer, lcd, meja, kursi 

serta berbagai kebutuhan siswa dalam menunjang proses belajar yang baik. 

Laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palopo dalam penyajian 

data saat ini jaringan internet dilaboratorium lancar, tetapi jika penggunaan 

terlalu banyak menggunakan jaringan internet maka mengakibatkan jaringan 

lambat. 

Penerapan mikrotik yang sudah teruji kemampuannya dan sudah diakui di 

seluruh dunia merupakan solusi untuk mengembangkan sistem lama dan 

menghasilkan sistem baru maka dari itu dirancang sebuah sistem yang 

berjudul “Implementasi Simple Queue Dan Queue Tree Untuk Optimalisasi 

Bandwidth yang terdapat di Laboratorium Sekolah Menengah Negeri 14 

Palopo’’. 

Dengan pengembangan sistem saat ini diharapkan mampu menghasilkan 

sistem baru dan lebih mampu memaksimalkan keberadaan jaringan internet 

dan pembagian jaringan di Laboratorium Sekolah Menengah Pertama Negeri 

14 Palopo sehingga betul-betul dapat memberikan dampak positif untuk 

kemajuan siswa. 


