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ABSTRACT 
The effects of bandwidth limitations for certain hosts in computer networks are studied. Two network designs are 
experimented. The first one is by ignoring bandwidth limitations while the second is by applying bandwidth limitation. 
The limitation of bandwidth is managed by a brigde device placed between the server and clients. To measure the effects 
of the bandwidth limitation, the network is tested using heavy traffic loads. The results show that the network with 
bandwidth limitation have better performance which is indicated by its throughput. 
Keywords: Computer Network, Bandwidth, Microtic. 
 
1. Pendahuluan 
Jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan berbagai instansi pemerintahan, kampus, dan 
bahkan untuk bisnis dimana banyak sekali perusahaan yang memerlukan informasi dan data-data dari kantor-kantor 
lainnya dan dari rekan kerja, afiliasi bisnis, dan konsumen. Sering kali terjadi permasalahan pada jaringan komputer 
antara lain data yang dikirimkan lambat, rusak dan bahkan tidak sampai ke tujuan. Komunikasi sering mengalami time-
out, hingga masalah keamanan. Hal yang seperti ini membutuhkan perbaikan pada konfigurasi jaringannya. Untuk 
jaringan yang sudah komplek mengubah konfigurasi dari awal bukanlah hal yang mudah dan memakan waktu yang lama. 
Oleh sebab itu, jaringan komputer memerlukan manajemen yang baik terutama pada bandwidthnya, yang dapat  
mengatur lalu-lintas data sehingga tepat pada sasarannya dalam waktu yang cepat dan efisien tanpa harus mengubah 
konfigurasi awal.  
 
Salah satu yang dapat ditempuh adalah pembatasan bandwidth, sehingga tidak terjadi konsumsi bandwidth yang berlebih 
oleh host tertentu sehingga pemakaian bandwidth tidak fair. Cara ini menimbulkan pertanyaan dan motivasi untuk 
melakukan penelitian apakah kebijakan pembatasan bandwidth ini benar dapat meningkatkan performansi jaringan secara 
keseluruhan. Pembahasan selanjutnya akan menjawab pertanyaan tersebut. 
 
2. Pembatasan Bandwidth 
Pada jaringan komputer atau internet yang belum mempunyai sistem pengaturan bandwidth, sering timbul permasalahan 
seperti client sering menggunakan software yang dapat mengkonsumsi bandwidth dalam jumlah banyak, sehingga dapat 
menyebabkan client lain tidak medapatkan bandwidth atau hanya mendapatkan bandwidth sisa. Disamping itu juga perlu 
dilakukan monitoring upload dan download  untuk mengetahui penggunaan bandwidh client dalam jaringan. 
 
Melihat hal itu perlu adanya pengelolaan bandwidth yang baik, mulai pembagian bandwidth agar client mempunyai 
alokasi bandwidth yang sama, mengalokasikan bandwidth kepada client yang sedang aktif  agar bandwidth dapat dipakai 
secara optimal serta memonitoring upload dan download client untuk mengetahui penggunaan bandwidth client dalam 
jaringan. 
 
Teknik yang digunakan adalah Traffic Shapping[5], dengan mengontrol jumlah volume trafik data yang dikirim ke dalam 
jaringan, atau rate maksimum yang akan dikirim. Sebelum diimplementasikan, sampai saat ini belum diketahui sebesar 
mana pengaruh pemberlakuan teknik ini dalam performansi jaringan. Oleh karenanya permasalahan yang akan 
dipecahkan dalam usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar berbedaan performansi antara jaringan 
sebelum dan sesudah adanya pengontrolan terhadap rate maksimum trafik. 
 
Traffic shapping mengijinkan kita untuk mengatur traffic yang keluar ke interface agar supaya alirannya sesuai dengan 
kecepatan dari target interface dan menjamin bahwa traffic memberitahukan ulang untuk kebijakan yang dibuat untuk 
nya. Oleh karena itu, pengalamatan traffic ke bentuk pada umumnya dapat dibentuk untuk memenuhi permintaan 
downstream, sehingga dapat mengeliminasi bottleneck dalam topologi dengan data-rate mismatches. 
 
Alasan utama menggunakan traffic shapping adalah untuk mengontrol akses untuk bandwidth yang tersedia, untuk 
menjamin bahwa traffic memberitahukan kebijakan yang dibangun untuknya, dan untuk meregulasikan aliran traffic agar 
supaya menghindari congestion yang terjadi ketika traffic dikirim melewati kecepatan remotenya, target interface. 
 
Di lapangan, traffic shapping atau pembatasan bandwidth ini dapat dilakukan dengan mikrotik yaitu sistem operasi Linux 
base yang diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. 
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Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application (WinBox). Selain itu instalasi dapat dilakukan pada 
standard komputer PC (Personal Computer). PC yang akan dijadikan router mikrotik pun tidak memerlukan resource 
yang cukup besar untuk penggunaan standar, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk keperluan beban yang besar 
(network yang kompleks, routing yang rumit) disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang 
memadai.  
 
3. Metodologi Penelitian 
Untuk mendesain topologi jaringan diperlukan beberapa perangkat pengujian. Adapun perangkat (hardware dan 
software) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Laptop (1 unit), PC (4 unit), Mikrotik Routerboard 
RB 750 dan software Bandwidth Meter Pro.  
 
Perangkat-perangkat di atas didesain menjadi dua jenis  topologi jaringan. Pertama topologi jaringan tanpa mikrotik dan 
kedua topologi jaringan dengan mikrotik. Topologi tanpa mikrotik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Topologi Tanpa Mikrotik 
 
Selanjutnya didesain topologi jaringan dengan mikrotik. Mikrotik Routerboard RB1750 berfungsi sebagai bridge, 1 
Laptop/PC berfungsi sebagai server yang dipasang Winbox Downloader untuk dapat mengkonfigurasi mikrotik dalam 
bentuk GUI. 4 buah PC berfungsi sebagai client yang dipasang Bandwidth Meter Pro untuk mencatat besarnya 
bandwidth yang diterima masing-masing client dan 1 buah Switch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Topologi Dengan Mikrotik 
 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Rancangan Manajemen Bandwidth 
Dalam pengaturan bandwidth menggunakan mikrotik, secara umum dikenal dua jenis pengaturan bandwidth yang sering 
digunakan yaitu simple queue dan queue tree. Simple Queue sesuai dengan namanya juga cukup simple dalam meng-
konfigurasinya. Akan tetapi, di simple queue tidak bisa mengalokasikan bandwidth khusus buat icmp, sehingga apabila 
pemakaian bandwidth di client sudah penuh ping time-nya akan naik dan bahkan RTO (Request Time Out). Berbeda 
halnya dengan di queue tree, untuk mengaturnya membutuhkan sedikit konsentrasi karena kerumitannya. Namun di 
queue tree kita bisa mengalokasikan bandwidth icmp, sehingga walaupun bandwidth di client full ping time-nya pun 
masih stabil. Pada rancangan ini penulis menggunakan jenis queue tree bertujuan untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
 
Rancang Sistem Dengan Metode Bridge 
Bridge merupakan salah satu menu/mode yang tersedia dalam mikrotik dalam manajemen jaringan komputer. Di bawah 
ini adalah tampilan mikrotik dalam bentuk winbox. 
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Gambar 3. Tampilan Winbox Loader 
 
Mode bridge memungkinkan network yang satu tergabung dengan network di sisi satunya secara transparan, tanpa perlu 
melalui routing, sehingga mesin yang ada di network yang satu bisa memiliki IP Address yang berada dalam 1 subnet 
yang sama dengan sisi lainnya. Secara konsep bridge berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih interface yang 
bertipe ethernet, wireless atau sejenisnya, sehingga interface tersebut seolah-olah seperti berada dalam satu segmen 
network yang sama tanpa mengubah IP addressnya. Jadi kebanyakan bridging hanya diimplementasikan secara software 
yang bekerja pada layer 2 (datalink) pada layer OSI. Solusinya mikrotik di set sebagai bridging, jadi seolah-olah dia 
hanya menjembatani antar kabel UTP saja. 
 
4.1.2 Desain Topologi  
Topologi ini bertujuan untuk menambahkan komponen pada suatu topologi yang sudah ada dan diterapkan pada suatu 
jaringan. Metode ini adalah suatu solusi yang penulis tawarkan pada saat ingin mengatur jaringan yang sudah ada tanpa 
harus merubah konfigurasinya. Oleh karena itu cukup menambahkan bridge mikrotik untuk dapat memanajemen sebuah 
jaringan pada sebuah existing network. Topologi ini pada dasarnya sama dengan topologi yang biasa digunakan hanya 
saja yang sedikit berbeda di antara server dan switch ditambahkan bridge sebagai media yang melewatkan paket. Adapun 
gambar topologinya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Topologi Jaringan Dengan Bridge 
4.1.3 Konfigurasi Bridge  
Bridge membutuhkan 2 buah ethernet yang digunakan sebagai input dan output. Tahap awal adalah mengaktifkan mode 
bridge pada mikrotik. Adapun konfigurasi pada bridge seperti di bawah ini. 
 
[admin@MikroTik] /interface bridge> add  
[admin@MikroTik] /interface bridge> print  
Flags: X – disabled, R – running  
     R name=”bridge1” mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled  
mac-address=00:00:00:00:00:00 protocol-mode=none    priority=0x8000  
      auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s  
      forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m  
[admin@MikroTik] /interface bridge> 
 
Setelah bridge diaktifkan seterusnya adalah menggabungkan ether 2 yang berfungsi sebagai masukan dengan ether 3 
yang berfungsi sebagai keluaran. Kedua ether tersebut tidak diberikan IP address. Bridge ini akan menggabungkan kedua 
ether tersebut dan membuatnya seperti dalam satu segmen saja. Data dari server hanya akan melalui mikrotik dan akan 
langsung bisa terhubung kepada client. Akan tetapi mikrotik dapat membaca data yang melewatinya dan memungkinkan 
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mikrotik untuk mengatur proses pertukaran data dari server kepada client. Adapun konfigurasi penggabungan kedua 
ether tersebut seperti di bawah ini: 
 

[admin@MikroTik] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether2 
[admin@MikroTik] /interface bridge port> add bridge=bridge1 interface=ether3 
[admin@MikroTik] /interface bridge port> print  
Flags: X – disabled, I – inactive, D – dynamic  
 #    INTERFACE              BRIDGE              PRIORITY PATH-COST  HORIZON    
 0    ether2                 bridge1             0x80     10         none       
 1    ether3                 bridge1             0x80     10         none       
[admin@MikroTik] /interface bridge port>  
 
 
4.1.4 Konfigurasi Bandwidth Manager 
Bandwidth total yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 Mbps dengan jumlah client sebanyak 4 client. Bandwidth 
yang dibatasi pada rancangan ini adalah bandwidth download yang sangat banyak mengkonsumsi bandwidth. Penelitian 
terbagi dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah dengan membagi bandwidth sama rata kepada masing-masing client. 
Kondisi kedua adalah membagi bandwidth berbeda untuk setiap client. Pada kondisi pertama bandwidth download yang 
dibatasi sebesar 25 Mbps untuk masing-masing client, sehingga walaupun seluruh client aktif secara bersamaan, maka 
tidak akan terjadi pembagian bandwidth yang tidak merata atau semua client akan mendapatkan alokasi bandwidth yang 
relatif sama. Pada kondisi kedua diberikan bandwidth yang berbeda, masing-masing untuk client 1 40 Mbps, client 2 30 
Mbps, client 3 20 Mbps, dan client4 10 Mbps. 
 
1. Setup Mangle 
[admin@Mikrotik] > ip firewall mangle 
[admin@Mikrotik] ip firewall mangle> 

add chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp-1 passthrough=no connection-mark=mc-all in-
bridge-port=ether2 out-bridge-port=ether3 disabled=no 

add chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp-2 passthrough=no connection-mark=mc-up-all 
in-bridge-port=ether3 out-bridge-port=ether2 disabled=no 

add chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp-3 passthrough=no connection-mark=mc-other in-
bridge-port=ether2 out-bridge-port=ether3 disabled=no 

add chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=mp-4 passthrough=no connection-mark=mc-up-other 
in-bridge-port=ether3 out-bridge-port=ether2 disabled=no 

2.  Pengaturan Queue Tree 
admin@Mikrotik] queue> tree 
[admin@Mikrotik] queue tree> 
 
add name=”client-1” parent=global-out packet-mark=”mp-1” limit-at=0 queue=packet-dw priority=1 
max-limit= 25M burst-limit=0 \ 
burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no 
add name=”client-2” parent=global-out packet-mark=”mp-2” limit-at=0 queue=packet-up priority=1 max-
limit=25M burst-limit=0 \ 
burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no 
 
add name=”client-3” parent=global-out packet-mark=”mp-3” limit-at=0 queue=packet-dw-other priority=1 
max-limit=25M burst-limit=0 \burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no 

add name=”client-4” parent=global-out packet-mark=”mp-4” limit-at=0 queue=packet-up-other priority=1 
max-limit=25M burst-limit=0 \burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no 

4.2  Pengujian Manajemen Bandwidth Menggunakan Mikrotik Routerboard  RB750 
Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan download secara bersamaan oleh semua client kepada 1 komputer yang 
bertindak sebagai server. Download bersamaan yang dimaksud tidak pada detik yang sama namun pada saat yang hampir 
sama. File yang di-download adalah file AVI video dengan ukuran 482 MB. Penelitian ini tidak menggunakan software 
download manager atau sejenisnya. Tahap awal dibuat sebuah topologi tanpa mengggunakan mikrotik dan diamati 
hasilnya. Selanjutnya dibuat topologi dengan menambahkan mikrotik yang berfungsi sebagai bridge. Data bandwidth 
diukur dengan menggunakan aplikasi Bandwidth Meter Pro. 
 
Penelitian dilakukan sebanyak 5 kali pengujian kemudian diambil rata-ratanya. Pengujian dilakukan selama 60 detik dan 
datanya dicatat oleh Bandwidth Meter Pro yang dipasang pada PC 1 (client 1). Kemudian dilakukan pengamatan untuk 
client pertama pada saat menggunakan mikrotik dan pada saat tidak menggunakan mikrotik (Gambar 1). Terlihat bahwa 
untuk  topologi yang tidak dipasang mikrotik, client 1 mendapatkan bandwidth yang tidak stabil pada setiap detiknya. 
Dari data didapat bandwidth terendah pada detik ke-57 yaitu sebesar 11,94 Mbps dan bandwidh terbesar pada detik ke-1 
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yaitu sebesar 21,26 Mbps sehingga rata-rata bandwidth yang didapatkan client 1 adalah sebesar 14,541 Mbps. Adapun 
untuk topologi yang menggunakan mikrotik, data yang didapatkan relatif stabil dan di atas rata-rata data yang tidak 
menggunakan mikrotik. Data terendah yang didapatkan pada detik ke-26 yaitu sebesar 18,68 Mbps, dan data tertinggi 
pada menit ke-1 22,9 Mbps sehingga rata-rata bandwidth yang diterima client 1 adalah sebesar 20,27 Mbps. Adapun 
grafik perbandingannya dapat dilihat di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Bandwidth Pada Client 1 
 
Kemudian dihitung besar standar deviasi untuk data tanpa mikrotik. 
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Tabel 1. Data Rata-Rata dan Standar Deviasi Bandwidth Tanpa Mikrotik dan Bandwidth Dengan Mikrotik Untuk client 1 

  
Tanpa 

Mikrotik 
Dengan 

Mikrotik 
Rata-rata (kbps) 14.541 20.27 
Standar Deviasi 1.91588 1.40943 

 
Dengan cara yang sama, didapat nilai rata-rata dan standar deviasi untuk data dengan menggunakan mikrotik pada Tabel 
1. Dari Tabel 1. didapat nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata tanpa menggunakan mikrotik sebesar 14,541 
Mbps dan rata-rata dengan menggunakan mikrotik adalah sebesar 20,27 Mbps. Untuk standar deviasi, data dengan 
menggunakan mikrotik lebih stabil sebesar 1,40943 dibandingkan tanpa tanpa mikrotik yang sebesar 1,91588. Dari data 
di atas dapat dilihat bahwa standar deviasi untuk jaringan yang menggunakan mikrotik adalah lebih kecil. Hal ini 
menunjukkan kestabilan sebaran (acak) data yang dimiliki, sehingga client akan mendapatkan alokasi bandwidth yang 
merata dan optimal. Keadaan ini dapat kita lihat dengan menghitung standard deviasi sebuah data statistic. Selanjutnya, 
untuk client yang lain dilakukan hal yang sama seperti pada client 1, dianalisa data yang didapatkan baik secara tabel 
maupun grafik. 
 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini berhasil membuat topologi jaringan dengan penggunaan bandwidth yang optimal menggunakan 

Mikrotik Routerboard RB750 sebagai bridge. 
2. Pengaturan bandwidth dengan mikrotik ini mampu memberikan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

jaringan komputer yang tidak menggunakan mikrotik. 
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3. Dari hasil pengukuran didapat bahwa besarnya bandwidth yang diterima client relatif konstan dan mendekati dengan 
batas bandwidth yang diberikan.  

4. Standar deviasi yang didapat untuk data bandwidth yang menggunakan mikrotik lebih kecil yang menunjukkan data 
lebih stabil bila dibandingkan dengan data yang tidak menggunakan mirotik. 

5. Pada mikrotik tidak hanya dapat mengatur bandwidth tetapi juga bisa mengoptimalkan penggunaan bandwidth 
sehingga hanya sedikit bandwidth yang terbuang. 
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