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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi membuat Indonesia semakin mengenal media 

internet (interconnection networking) awalnya pada tahun 1995 penggunaan 

internet masih terbatas di beberapa perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian 

sejak kemunculan radnet pada pertengahan tahun 1990, konsumsi internet 

semakin meluas. Internet memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

aspek kehidupan manusia, untuk mencari informasi secara cepat, murah, dan up to 

date (terbaru) yaitu dengan menggunakan internet dalam menggunakan layanan 

internet, setiap pengguna internet pasti menginginkan kecepatan internet yang 

maksimal kecepatan akses internet tentunya akan berhubungan dengan jumlah 

bandwidth yang tersedia dalam suatu jaringan.    

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan besar di 

seluruh dunia internet juga merupakan kebutuhan dasar bagi pengguna di tempat 

kerja atau ruang pendidikan (Ilham 2018: 43). 

Seringkali, permasalahan yang muncul pada jaringan komputer adalah 

lambatnya proses pengiriman, download dan pencarian data suatu data salah satu 

permasalahan tersebut muncul akibat tidak adanya manajemen penggunaan 

bandwidth sehingga bandwidth tidak terdistribusi secara merata sehingga dapat 

mempengaruhi akses internet.Masih banyak perkantoran, kampus dan sekolah 

yang belum menerapkan manajemen bandwidth, salah satunya perpustakaan 

Universitas Cokroaminoto Palopo.      

Perpustakaan Universitas Cokroaminoto Palopo meyediakan berbagai 

macam buku, hasil penelitian dan masih banyak lagi perpustakaan ini juga 

menyediakan layanan internet untuk pengunjung  perpustakaan  perpustakaan ini 

menyediakan 12 komputer dan 1 komputer server yang terkoneksi internet 

menggunakan kabel LAN, pada perpustakaan ini menyediakan bandwidth yakni 2 

Mbps (Megabit Per Second) untuk Server, 20 Mbps network sharing dan 20 Mbps 

untuk Hotspot pengunjung perpustakaan juga dapat menggunakan smartphone 

dan laptop untuk mengakses internet perpustakaan ini menyediakan user name 

dan password jika pengunjung perpustakaan ingin mengakses internet pengunjung 
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perpustakaan dapat melakukan download dan mengupload suatu file, dan sebagian 

lagi menggunakan untuk browsing seperti menggunakan aplikasi facebook, 

instagram, youtube, google dan lain sebagainya. Kegiatan yang dipaparkan di atas 

merupakan kegiatan internet aktif yang dapat mengakibatkan sistem pembagian 

bandwidth tidak merata hal ini dapat mengakibatkan akses internet menjadi 

lambat, hal ini dapat disebapkan jika salah satu pengunjung perpustakaan 

melakukan proses download, maka pengguna internet lainnya akan mengalami 

akses internet yang lambat.  

Jadi, pada kesempatan ini peneliti akan membandingkan metode manajemen 

bandwidth yakni Simple Queues dan Queues Tree untuk optimasi manajemen 

bandwidth pada perpustakaan Universitas Cokroaminoto Palopo dengan cara 

menganalisa kualitas layanan dari kedua metode manajemen bandwidth tersebut 

untuk mendapatkan metode yang sesuai, agar masing-masing pengunjung 

perpustakaan bisa menggunakan internet dengan lancar, walaupun dengan jatah 

kapasitas bandwidth yang sama. 

Berdasarkan uraian singkat, permasalahan diatas maka penulis  mengangkat 

judul pada penelitian ini yaitu “Analisis Perbandingan Metode Simple Queues dan 

Queues Tree Untuk Optimasi Manajemen Bandwidth Menggunakan Mikrotik 

pada Perpustakaan Universitas Cokroaminoto Palopo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan pada penelitian ini, maka 

rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana menganalisis perbandingan metode Simple Queues dan Queues 

Tree untuk optimasi manajemen bandwidth menggunakan mikrotik pada 

perpustakaan Universitas Cokroaminoto Palopo? 

2. Apakah ada perbedaan antara metode Simple Queues dan Queues Tree 

untuk optimasi manajemen bandwidth menggunakan mikrotik pada perpustakaan 

Universitas Cokroaminoto Palopo? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbandingan metode 

Simple Queues dan Queues Tree untuk optimasi manajemen bandwidth 

menggunakan mikrotik pada perpustakan Universitas Cokroaminoto Palopo. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

        Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis  

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang telah 

didapatkan di bangku perkuliahan. 

2. Bagi Instansi Terkait. 

Memberikan pengetahuan lebih tentang sistem yang lebih optimal untuk 

sistem jaringan yang diterapkan di lokasi penelitian. 

3. Bagi Universitas 

Memberikan pengetahuan dan informasi baru pada mahasiswa di 

lingkungan kampus serta menambah wawasan dan pemahaman tentang jaringan 

komputer dan pengembangan kegiatan akademik di masa mendatang akan 

menjadi lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

1. Analisis          

Menurut Oktafianto (2016: 38), analisis sistem merupakan istilah yang 

secara kolektif menggambarkan fase awal pengembangan sistem analisis sistem 

adalah teknik pemecahan masalah yang menggambarkan bagian-bagian dari 

komponen tersebut yang bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan 

mereka.Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan 

sistem yang merupakan landasan dalam menentukan keberhasilan sistem 

informasi yang dihasilkan. 

Analisis adalah proses yang dilakukan secara sestematis dengan mengurai 

suatu masalah dan keadaan sebenarnya unntuk menentukan bagian,hubungan 

antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhn sehinnga diperoleh makana 

yang seutunya Zahir (2020: 4). 

 Analisis sistem didefinisikan oleh Nirsal dan Syafriadi (2016: 770), tugas 

analisis sistem yang dilakukan oleh analisis sistem adalah mengumpulkan dan 

menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang 

ada, menyusun laporan dari sistem yang sedang berjalan dan mengevaluasi 

kekurangan-kekurangan dalam sistem dan laporkan semua kekurangan kepada 

pengguna sistem, perbaikan desain sistem dan kompilasi sistem baru. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa analisis 

merupakan proses pemecahan masalah yang menggambarkan komponen-

komponen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
 

 

2. Jaringan Komputer 

a. Pengertian jaringan komputer 

Menurut Soepomo (2015: 243), jaringan komputer yang secara singkat 

disebut jaringan adalah sekumpulan komputer dan perangkat lain yang 

dihubungkan bersama dengan menggunakan media komunikasi tertentu. 

Informasi yang berjalan di sepanjang media komunikasi, memungkinkan 

pengguna jaringan untuk bertukar data satu sama lain atau berbagi perangkat 

lunak atau perangkat keras.       
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Jaringan komputer adalah sistem jaringan yang terdiri dari komputer dan 

perangkat jaringan yang saling berhubungan untuk bertukar informasi dan juga 

bekerja sama Sugiantoro dan Mahardhika (2018: 192). 

Menurut Madcoms (2015: 2), jaringan komputer adalah suatu sistem yang 

terdiri dari beberapa unit komputer yang dirancang sedemikian rupa sesuai dengan 

tujuan utamanya yaitu untuk dapat menggunakan berbagai sumber daya (CPU, 

printer, scanner, plotter, hard drive) berkomunikasi (pesan instan) dan email dan 

dapat mengakses informasi (Website).     

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa jaringan 

computer merupakan hubungan dari beberapa komponen yang saling 

berhubungan sehingga dapat saling berbagi sumber daya.. 

b. Jenis-jenis jaringan komputer 

Berdasarkan jaringan dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) LAN (Local Area Network) 

Menurut Mirsantoso (2015: 141), LAN menggambarkan suatu jaringan yang 

mencakup suatu wilayah terbatas, misalnya kantor dalam satu gedung, dimana 

komputer yang memiliki jaringan fisik berdekatan atau dengan yang lain.   

Menurut Haryanto (2012: 13), LAN terdiri dari beberapa komputer yang 

terhubung dalam satu jaringan. Dalam jaringan ini, setiap komputer dapat 

mengakses data dari komputer lain selain itu, komputer yang terhubung ke LAN 

juga dapat menjalankan perangkat keras seperti printer dari komputer lain, 

mengobrol dengan pemilik komputer lain, atau bermain game bersama. 

Jaringan nirkabel ini merupakan media transmisi yang menggunakan 

gelombang radio sebagai media transmisinya data digital yang dikirim melalui 

wirelessakan dimodulasi menjadi gelombang elektromagnetik Sugiantoro dan 

Mahardhika (2018: 192).       

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa jaringan 

LAN merupakan jaringan dengan cakupan wilayah yang terbatas, misalnya dari 

satu gedung ke satu kantor. 
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Gambar 1. Local Area Network (LAN). 

Sumber:https://www.indoworx.com/apa-itu-lan-man-wan/ 

2) MAN (Metropolitan Area Network) 

Menurut Mirsantoso (2015: 141), MAN adalah jaringan dengan wilayah 

yang lebih luas dari LAN, yang dapat terdiri dari dua atau lebih LAN yang saling 

terhubung dalam batas wilayah metropolitan atau kota jarak maksimum yang 

ditempuh MAN kira-kira 80 kilometer.  

MAN adalah jaringan yang lebih luas dari LAN. Beberapa LAN yang 

membentuk satu jaringan juga bisa disebut MAN, biasanya dalam satu kasus atau 

di wilayah yang agak luas atau satu kota Sugiantoro dan Mahardhika (2018: 192),  

Menurut Hasan (2016:11), MAN merupakan suatu jaringan yang saling 

berhubungan dalam satu wilayah kota dan jarak tempuhnya dapat lebih dari satu 

kilometer sehingga dapat dijadikan pilihan untuk membangun jaringan komputer 

antar kantor atau kampus dalam satu kota.   

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa jaringan 

MAN merupakan jaringan dengan cakupan wilayah terluas yang dapat 

menghubungkan antar pulau, bahkan negara dapat menjangkau luar angkasa dan 

telah menggunakan fasilitas media wireless dan satelit dan biasanya digunakan 

untuk membangun jaringan dalam satu kota. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Metropolitan Area Network (MAN). 

Sumber:https://www.indoworx.com/apa-itu-lan-man-wan/ 

 

https://www.indoworx.com/apa-itu-lan-man-wan/
https://www.indoworx.com/apa-itu-lan-man-wan/
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3) WAN (Wide Area Network) 

Menurut Haryanto (2012: 16), WAN adalah kumpulan LAN dan / atau 

workgroup yang terhubung menggunakan alat komunikasi modem dan jaringan 

internet dari / ke kantor pusat dan kantor cabang, atau antar kantor cabang. 

Dengan sistem jaringan ini pertukaran data antar kantor dapat dilakukan dengan 

cepat, dan dengan biaya yang relatif murah. Sistem jaringan ini dapat 

menggunakan jaringan internet yang ada untuk menghubungkan antara kantor 

pusat dan kantor cabang atau dengan PC / Notebook Stand Alone yang berbeda di 

kota atau negara lain.        

Menurut Mirsantoso (2015: 141), WAN merupakan jaringan dengan 

cakupan wilayah geografis terluas, bisa antar pulau, negara, benua, bahkan luar 

angkasa. WAN biasanya menggunakan media nirkabel, fasilitas satelit, atau kabel 

serat optik, karena jangkauannya yang lebih luas. 

Menurut Hasan dan Dkk (2016: 11), WAN merupakan suatu jaringan yang 

menghubungkan banyak LAN dan MAN menjadi suatu jaringan yang terintegrasi, 

antara satu jaringan dengan jaringan lainnya dapat berjarak ribuan kilometer atau 

terpisah secara geografis menggunakan komunikasi tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa jaringan WAN 

merupakan jaringan dengan luas wilayah mencapai ribuan kilometer yang dapat 

menghubungkan antar negara, benua bahkan luar angkasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Wide Area Network (WAN). 

Sumber: https://www.indoworx.com/apa-itu-lan-man-wan/ 
 

3. Perangkat jaringan komputer 

a. Router 

Yang dimaksud dengan router Mulyadi (2014:1), adalah perangkat jaringan 

yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, baik dari 

jaringan dengan teknologi yang sama maupun yang berbeda. Menurut Amarudin, 

https://www.indoworx.com/apa-itu-lan-man-wan/
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(2018: 73), router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk 

meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain yang berbeda dalam 

suatu jaringan. Sedangkan menurut Siddik (2015: 70-75), router adalah suatu 

perangkat keras yang memfasilitasi pengiriman paket data melalui jaringan 

komputer.      

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk meneruskan suatu paket 

data dan juga berfungsi sebagai penghubung antar beberapa jaringan. 

 

 

 

 

Gambar 4. Router. 

Sumber: https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/591 

b. Hub 

Hub yang diartikan oleh Madcoms (2015: 6), merupakan perangkat jaringan 

yang memiliki fungsi yang sama yaitu mentransfer data dalam suatu jaringan. 

Perbedaan antara switch dan hub adalah hanya dapat terjadi dalam satu proses 

transfer data dalam satu waktu. Menurut Kurniawan (2012: 10), hub adalah suatu 

peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh 

pelabuhan untuk kemudian disalurkan ke semua port. Sedangkan hub menurut 

Haryanto (2012: 26), hub adalah kotak persegi panjang kecil yang biasanya 

terbuat dari plastik yang menerima daya dari contact stock pada dinding biasa. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hub 

merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan beberapa perangkat 

komputer. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hub. 

Sumber: https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/591 

https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/591
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/591
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c. Network Interface Card (NIC)  

Network Interface Card (NIC) diartikan oleh Kurniawan (2012: 10), NIC 

biasanya dipasang pada komputer yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan 

sistem lain. Istilah lain, NIC adalah adaptor jaringan. Menurut Desmira dan 

Aribowo (2016: 39), NIC (Network Interface Card) adalah kartu jaringan yang 

digunakan untuk menghubungkan komputer dengan media transmisi kabel di PT. 

PJB umumnya NIC yang digunakan adalah NIC yang sudah ada di motherboard 

(onboard). Sedangkan menurut Wibowo (2018: 148), Network Card atau LAN 

card, NIC card atau ethernet Card merupakan antarmuka yang menghubungkan 

PC dengan jaringan.   

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa NIC 

(Network Interface Card) merupakan kartu jaringan digunakan untuk 

menghubungkan jaringan komputer dengan sebuah jaringan komputer. 

 

 

 

Gambar 6.Network Interface Card (NIC). 

Sumber: https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/591 

 

4. Mikrotik 

Menurut Madcoms (2015: 212), menyatakan bahwa Mikrotik adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat keras dan perangkat 

lunak yang berkaitan dengan sistem jaringan komputer yang berkantor pusat di 

Latvia, Rusia Mikrotik didirikan pada tahun 1995 untuk mengembangkan sistem 

router dan ISP (internet service providers). 

Mikrotik didefinisikan oleh Hardana (2012: 1), yang menyatakan bahwa 

Mikrotik adalah router canggih yang berbasiskan sistem operasi Linux. Tool ini 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan jaringan komputer, mulai dari static, 

dynamic, host, firewall, VPN, DHCP, DNS, Web Proxy routing dan beberapa 

fungsi lainnya.Sedangkan menurut Amarudin (2018: 73), mikrotik merupakan 

perangkat jaringan komputer yang berupa perangkat keras dan lunak yang dapat 

berfungsi sebagai router, sebagai filtering, switching atau alat lainnya.  

     

https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/PROSISKO/article/view/591
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Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa mikrotik 

merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang memiliki berbagai fitur yang 

dapat digunakan untuk menjadikan komputer sebagai pengatur lalu lintas antar  

jaringan. 

 

5. Winbox 

Winbox didefinisikan oleh Pamungkas (2016: 19), adalah perangkat lunak 

atau utilitas yang digunakan untuk meremote server proxy ke mode GUI 

(Graphical User Interface) melalui sistem operasi windows. Menurut Didi 

Susianto (2016: 20), winbox merupakan utilitas yang digunakan untuk melakukan 

remote ke server proxy kita dalam mode GUI. Sedangkan menurut Dhukhan 

(2016: 10), winbox untuk pengaturan yang ada pada proxy, artinya tugas utama 

winbox adalah mengkonfigurasi atau mengatur proxy dengan GUI, atau tampilan 

desktop. 

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

Winbox adalah software yang digunakan untuk mengelola internet sesuai yang 

kita inginkan. 

 

6. Wireshark 

Wireshark diartikan oleh Diansyah (2015: 21), Wireshark banyak digunakan 

dalam menyelesaikan trouble shooting jaringan untuk memeriksa keamanan 

jaringan, men-debug implementasi protokol jaringan di software mereka, men-

debug implementasi paket protokol serta mempelajari protokol dan juga banyak 

digunakan untuk sniffing  data privasi di jaringan. 

Menurut Kurniawan (2012: 1), wireshark merupakan alat yang ditujukan 

untuk menganalisis paket data jaringan wireshark melakukan pemantauan paket 

secara real-time (waktu nyata) dan kemudian menangkap data dan 

menampilkannya selengkap mungkin. Sedangkan menurut Novianti dan 

Widiantoro 2017: 78), wireshark adalah alat atau aplikasi network analyzer. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa wireshark 

merupakan software yang dapat digunakan untuk mengganalisa lalu lintas suatu 

jaringan dan dapat melakukan pengawasan paket secara waktu nyata. 

 

 


