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Abstract
The era of Internet development makes it easier to get information for so many
Internet has influenced the life style and business model for its users. AMIK
Dempo Valley is an educational institution in the field of information technology,
AMIK Dempo Valley makes ICT and internet as a backbone in running
operational activities and academic activities. Limitations of bandwidth in a
computer network is always a constraint when accessing or using internet-based
applications. Bandwidth management using a queue tree can be applied to
overcome bandwidth limitations, by creating a rule mark on the firewall and
creating a rule limiter on the packets that have been marked.
Keywords: Computer Network, Internet, Bandwidth, Queue Tree
Abstrak
Era perkembangan internet semakin memudahkan mendapatkan informasi bagi
sehingga sedikiy banyak internet telah banyak mempengaruhi life style dan model
bisnis bagi penggunanya. AMIK Lembah Dempo merupakan institusi pendidikan
dalam bidang teknologi informasi, AMIK Lembah Dempo menjadikan TIK dan
internet sebagai backbone dalam menjalankan kegiatan operasioanal dan kegiatan
akademik. Keterbatasan bandwith dalam sebuah jaringan komputer selalu menjadi
kendala ketika mengakses atau menggunakan aplikasi berbasis internet.
Manajemen bandwith menggunakan queue tree dapat diterapkan untuk mengatasi
keterbatasan bandwidth, dengan membuat rule mark pada firewall dan membuat
rule limitter pada paket-paket yang telah ditandai tersebut.
Kata kunci: Jaringan Komputer, Internet, Bandwidth, Queue Tree
1.

dimanjakan dengan beragam aplikasi

PENDAHULUAN
Aplikasi

berbasis

internet

dan

kemudahan

informasi

yang

menjadi tren yang sangat populer

didapatkan dari internet. Hal ini

dalam

membuat internet menjadi vital dalam

perkembangan

teknologi

informasi saat ini, para user semakin

setiap

sektor

kehidupan.

Dengan
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internet

saat

ini, model

bisnis

berebut

menggunakan

bandwidth

berubah, model marketing berubah

yang tersedia. Akibatnya penggunaan

dan bahkan hingga mempengaruhi

internet menjadi tidak stabil, ada yang

lifestyle seseorang.

mendapatkan bandwidth yang besar

AMIK

Lembah

Dempo

dan

ada

juga

yang

mendapat

merupakan institusi pendidikan di

bandwith yang kecil. Jika yang terjadi

kota pagar alam sumatra selatan,

seperti

sebagai institusi pendidikan dalam

mempengaruhi kinerja dari

bidang teknologi informasi, AMIK
Lembah

Dempo

Teknologi

menjadikan

informasi

dan

ini

tentu

Dalam
internet,

saja

akan

menggunakan

akses

kebanyakan

menggunakan

layanan

user
download

komunikasi sebagai backbone dalam

berbagai file hiburan seperti film,

menjalankan kegiatan operasioanal

games yang memiliki ukuran besar,

dan kegiatan akademik. Hal ini tentu

hal

harus didukung dengan infrastruktur

membebani

jaringan komputer untuk mengakses

mengganggu pengguna lainnya yang

internet yang baik dan handal.

sedang membutuhkan akses internet

Berbicara

tentang

ini

tentu

saja

kinerja

akan

sangat

internet

dan

jaringan

untuk keperluan pekerjaan. Untuk

komputer dan internet, tentu akan

itulah perlu dilakukan manajemen

sangat berkaitan dengan bandwith.

pembatasan bandwith terutama bagi

Keterbatasan

dalam

pengguna yang menggunakan layanan

sebuah jaringan komputer selalu

download dengan membuat limiter

menjadi kendala ketika mengakses

sehingga quota bandwith tidak habis

atau menggunakan aplikasi berbasis

oleh user yang hanya mengguanakan

internet. Bandwith yang kecil akan

layanan download.

bandwith

mengakibatkan proses pengiriman
data lambat, rusak dan tidak sampai
tujuan (Afdhal, Gani, & Ardiansyah,
2010), selain itu banyaknya orang
yang menggunakan internet akan
membuat internet menjadi lebih
lambat, karena para pengguna akan

2. LANDASAN TEORI
2.1. Jaringan Komputer
Jaringan komputer merupakan
kumpulan

komputer,

printer

dan

peralatan lainnya yang terhubung
antara satu dengan yang lain (Taufan,
2001). Dua buah komputer dikatakan
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terhubung

bila

keduanya

dapat

5.

Akses informasi luas : dapat

saling bertukar data dan informasi.

mengakses

Jaringan komputer menjadi penting

informasi dari jarak jauh.

bagi

karena

mendapatkan

jaringan

komputer

tujuan

yang

digunakan untuk berkomunikasi

menguntungkan. Tujuan jaringan

dari satu orang ke orang yang

komputer (Tenanbaum, 2003) antara

lain.

mempunyai

6.

dan

Komunikasi orang ke orang :

lain:
1.

2.

Penggunaan jaringan komputer

Resource sharing / berbagi

menjadi sangat popular saat ini

sesumber:

dikarenakan

seluruh

program,

4.

informasi

peralatan dan data yang dapat

menjadi semakin cepat dan tidak

digunakan oleh setiap orang

hanya memenuhi kebutuhan individu

yang ada di jaringan tanpa

\melainkan

dipengaruhi

Jaringan komputer saat ini bahkan

lokasi

sesumber

kebutuhan

massal.

dan pemakai.

telah mencapai koneksi global (dunia)

High Reliability / kehandalan

yakni

tinggi : tersedianya sumber-

Penggunaan layanan internet juga

sumber

telah beragam sifatnya seperti web,

alternatif

kapanpun

diperlukan.
3.

pelayanan

Scalability

email,
skalabilitas

chatting,

adanya

internet.

browsing,

dan

:

multimedia. Dengan beragam aplikasi

meningkatkan kinerja dengan

yang dapat diakses melalui jaringan

menambahkan komputer server

komputer serta banyaknya pengguna

atau client dengan mudah tanpa

jaringan mengakibatkan kebutuhan

mengganggu kinerja komputer

bandwith menjadi hal penting untuk

server atau komputer client

menjamin semua pengguna jaringan

yang sudah ada lebih dulu.

komputer

Medium

/

dengan

komunikasi

:

mendapatkan

bandwith

yang merata dan sesuai kebutuhan.

memungkinkan kerjasama antar
orang-orang
berjauhan

yang
melalui

saling
jaringann

2.2. ManajemenBandwith
Bandwidth

merupakan

komputer baik untuk bertukar

kapasitas atau daya tampung kabel

data maupun berkomunikasi.

Ethernet agar dapat dilewati trafik
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paket

data

dalam

tertentu.Bandwidth

jumlah

juga

2.1. Queue Tree

biasa

Queue Tree merupakan salah

berarti jumlah konsumsi paket data

satu metode menjalankan Bandwith

persatuan waktu dinyatakan dengan

Management

satuan bit per second (bps) (Santosa,

yang cukup tinggi. Seiring dengan

2004). Bandwidth menjadi tolak

fleksibilitasnya, metode ini diarasa

ukur kecepatan transfer informasi

terlalu kompleks. Untuk menjalankan

melalui channel. Semakin besar

Queue Tree sebelumnya kita harus

bandwidth,

membuat

semakin

banyak

informasi yang bisa dikirimkan.
Manajemen
merupakan
jaringan

sebagai

Mangle.

mangle.

pengelolaan
usaha

Firewall

fleksibilitas

QueueTree tidak dapat berjalan tanpa

bandwidth

teknik

dengan

Cara Kerja Queue Tree

untuk

memberikan performa jaringan yang
adil dan memuaskan. Manajemen
bandwith juga digunakan untuk
memastikan
memadai

bandwidth
untuk

yang

memenuhi

kebutuhan trafik data dan informasi
serta mencegah persaingan antara
aplikasi.

Manajemen

3.

bandwidth

menjadi hal mutlak bagi jaringan
multi layanan, semakin banyak dan

METODOLOGI
PENELITIAN

3.1

Tempat Penelitian
1. Sumber Data

bervariasinya aplikasi yang dapat

Sumber data pada penelitian

dilayani oleh suatu jaringan akan

ini adalah AMIK Lembah

berpengaruh pada penggunaan link

Dempo KotaPagaralam

dalam jaringantersebut. Link-link

2. MetodePengumpulan Data.

yang ada harus mampu menangani

Metode Pengumpulah data

kebutuhan user akan aplikasi tesebut

pada penelitian ini adalah

bahkan dalam keadaan kongesti

dengan

sekalipun.

dimana peneliti melakukan

tehnik

Observasi,

pengamatan secara langsung
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pada

jaringan Komputer

dan Internet.

temuannya

dapat

diinformasikan

kepada orang lain (sugiyono, 2004).
Dalam penelitian ini peneliti

3.2. Metode Pengumpulan Data

melakukan analisa pada data yang

Penelitian ini menggunakan

meliputi analisa topologi jaringan

metode pengumpulan data meliputi :

komputer di AMIK Lembah Dempo,

1. Data

analisa terhadap kapasistas bandwith

Primer

yaitupenelitimengumpulkanlang

yang tersedia, dan pemakaian internet

sung

yang banyak digunakan di AMIK

data

tersebutsecaralangsungdariobjek

Lembah Dempo.

yang diteliti.
2. Data Sekunderyaitu data yang
diperolehdalambentuk

yang

4. HASILDAN PEMBAHASAN
4.1. Topologi Jaringan
JaringanKomputer pada AMIK

sudahjadiberupapublikasiatauarti

LembahDempomemilikiinfrastruktur

kel.
Dalamhalinipenulismembacadan

di

mempelajaribukubukusertadokumen

yang

adadalamhubunganyadenganmas
alah

yang sudahbaik, hampirseluruh área

yang

akandibahasdalampenelitianini.
3. hubunganyadenganmasalah yang

kampussudahtercoverdenganjaringan
komputer.

Secara

umumtopologijaringankomputer
AMIK

di

LembahDempodapatdilihat

pada gambar sebagaiberikut :

akandibahasdalampenelitianini.

3.3.

Analisis
Analisis data adalah proses

mencari

dan

menyusun

secara

sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatanlapangan,
dan bahan-bahan lain, sehingga
dapat

mudah

dipahami,

dan

Gambar 4.Topologi Jaringan
Komputer AMIK Lembah Dempo
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Pada gambar 4 dapat dilihat
bahwa pengguna dapat mengakses
internet

menggunakan

fasilitas

 Src.address=192.168.111.0/24
(IP Network Client)
 Protocol=1(icmp)

hotspot área maupun menggunakan

Berikut konfigurasi pada winbox

kabel bagi komputer yang tidak

mikrotik :

tersedia perangkat wireless.
Dari topologi juga dapat dilihat
bahwa jaringan komputer AMIK
Lembah Dempo memiliki sebuah
network server yang berfungsi untuk
melakukan

manajemen

pada

jaringan, seluruh client terkoneksi
pada

server

menggunakan

web

portal, setiap user harus login
menggunakan

username

dan

password untuk dapat terhubung

Pada tab Action :
 Action = mark packet,
 New packet mark=icmp
 Klik Apply dan OK
Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

pada jaringan komputer.

4.2. Manajemenbandwith
Untuk melakukan manajemen
bandwidth menggunakan queue tree

b. Rule Mark icmp menuju client :
Pada tab General:

maka tahap yang dilakukan adalah

 Chain=prerouting,

sebagai berikut :

 Dst.address=192.168.111.0/24

1. Membuat rule mark
Rule mark adalah aturan yang
digunakan untuk menandai suatu
koneksi atau paket.

(IP Network Client)
 Protocol=1(icmp)
Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

a. Rule Mark icmp dari client ke
internet
Pada tab General:
 Chain=forward,
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Pada tab Action :
 Action = mark packet,

Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

 New packet mark=icmp
 Klik Apply dan OK
Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

d. Paket Internet user untuk layanan
Download
Pada tab General:
 Chain=prerouting,

c. Paket Internet user untuk layanan
Upload
Pada tab General:
 Chain=prerouting,
 Src.address=192.168.111.0/24
(IP Network Client)
 Protocol=1(icmp)

 Dst.address=192.168.111.0/24
(IP Network Client)
 Protocol=1(icmp)
 In Interface=ether4-LAN
(Interface network client)
Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

 In Interface=ether4-LAN
(Interface network client)
Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

Pada tab Action :
 Action = mark packet,
 New packet mark=lan_dn
 Klik Apply dan OK
Pada tab Action :
 Action = mark packet,
 New packet mark=lan_up

Berikut konfigurasi pada winbox
mikrotik :

 Klik Apply dan OK
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Membuat limitter pada queue



Packet Mark=lan_dn

tree



Queue Type=default

manajemen



Priority=8

dengan



Limit At=5M

membuat batasan pada packet rule



Max. Limit=7M

2.

Pada
bandwith

tahap

ini

dilakukan

mark yang telah dibuat, berikut
konfigurasi pada winbox :
Konfigurasi limit untukpaket
ICMP


Name=1-ICMP



Parent=global



Packet Mark=icmp



Queue Type=default



Priority=8



Limit At=128k



Max. Limit=512k



Klik Apply dan OK

Konfigurasi limit untukUpload


Name=3-UPLOAD



Parent=global



Packet Mark=lan_up



Queue Type=default



Priority=8



Limit At=5M



Max. Limit=7M

Konfigurasi limit untuk Download


Name=2-DOWNLOAD



Parent=global
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Pada gambar dapat dilihat bahwa
pengaturan

telah

bekerja

dengan

melihat indikator warna pada limitter
yang telah dibuat.
Indikator berwarna hijau artinya trafic
masih berada dibawah batas yang
telah di

tentukan, warna

merah

menunjukkan bahwa traffic telah
melewati max limit dan seandainya
terdapat

warna

kuning

itu

menunjukkan bahwa traffic hampir
4.3. Pengujian
Tahapan
pengujian

mendekati max limit yang ditentukan.
ini

terhadap

dilakukan
rule

untuk

5.

menguji apakah pengaturan yang
dibuat

telah

berjalan

dengan

baik.Berikut adalah capture dari
hasil pengaturan yang telah dibuat.
Peneliti menguji dengan layanan
upload dan download.

SIMPULAN
Keuntungan

menggunakan

manajemen bandwidth queue tree
adalah dapat mengatur besar kecilnya
bandwidth yang dibutuhkan oleh
pengguna

internet

sehingga

pembagian bandwidth kepada user
menjadi

teratur,

memaksimalkan

adil

dapat

bandwidth

yang

tersedia. Cara mengkonfigurasi queue
tree adalah dengan membuat mangle
pada

firewall

yang

terdiri

dari

pembuatan mark packet, kemudian
membuat queue type upload dan
download,

setelah

itu

konfigurasi

limiternya

membuat
di

dalam

queues tree.
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