
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang membatasi bandwidth  seperti ini sudah pernah di

lakukan dengan judul “merancang manajemen bandwidth menggunakan

mikrotik”. Penelitian ini membahas mengenai merancang bandwidth

menggunakan mikrotik.

Dwi Oktavia (2015)

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah

penelitian ini Membatasi Bandwidth Hostpot dengan aplikasi p2pover.

P2pover adalah tool unuk memutuskan atau memotong koneksi

internet user atau orang lain dalam satu area LAN/Hotspot/Wifi.jadi lebih

tepatnya mengalihkan atau memutuskan atau memotong atau membatasi

aliran paket data Antara user dan gateway.

2.2. Dasar Teori

Mengatur dan membatasi pemakaian Bandwidth internet memang

suatu hal yang penting ketika koneksi internet terbatas, misalnya kouta

bandwidth yang terbatas. perlu membatasi kouta bandwinth tiap user yang

terkoneksi. Pada kali ini akan dibatasi badwidth dengan menggunakan

aplikasi P2pover.



2.2.1 Struktur dari Aplikasi P2pover

Gambar 2.1 Posisi P2pover dalam sistem Komputer

2.2.2 Struktur Sistem Kerja pada VirtualBox
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Gambar 2.2 Struktur Sistem Kerja

2.2.3 Langkah – langkah Pengaturan koneksi

pada windows 7 dan windows xp di virtualbox
o jalankan virtualbox.

o setting masuk ke network pada attached pilih Host-onl

adapter.
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o pada promiscuous medo(setiap paket data dikirim dapat

diterima dan dibaca olehadapter jaringan) pilih allow all, klik

ok.

o masuk pada windows 7.

o pilih control panel.

o pilih network and internet pilih network sharing and center.

o pilih adapter virtualbox host-only network.

o pilih propertis.

o masuk pada windows xp pada virtualbox, seperti yang di

lakukan pada windows 7, setting ip address192.168.56.2

subnet mask 255.255.255.0 klik ok ini merupakan Ip internet

P2Pover

o masuk ke cmd pada windows 7 ping 192.168.56.2 bila

terdapat Reply from 192.168.56.2 menunjukan P2Pover

telah terhubung dengan windows xp.

o lakukan hal yang sama pada windows xp masuk ke cmd ping

192.168.56.1 bila terdapat Reply from 192.168.56.1

menunjukan windows xp telah terhubung dengan P2Pover.

o jalankan aplikasi P2pover

o klik Scan

o pilih salah satu daftar computer klik kanan pilih Appl Rule

to hosts Selected.

o pilih Rule

o selesai



2.2.4 Hasilnya Pengaturan

 Hasil dari cmd di windows 7

Gambar 2.3 Hasil Ping 192.168.56.2



 Hasil dari cmd di windows XP

Gambar 2.4 Hasil Ping 192.168.56.1

 Hasil dari bandwith yang belum di batasi

Gambar 2.5 hasil bandwith sebelum di batasi

 Hasil dari bandwith yang sudah di batasi



Gambar 2.6 Hasil dari bandwith yang sudah di batasi

2.2.5 Kemampuan P2pover

o Memotong atau memutuskan koneksi

o Membatasi bandwith

o Memblokir ekstensi yang mau didownload

o Memblokir aplikasi yang berjalan di www

o Jadi bias di katakana jika menggunakan software ini, bias

menjadi admin dalam suatu jaringan. Walaupun hanya

menggunakan wifi orang, tetap bias menjadi admin.

2.2.6 Kemampuan VirtualBox :



Dari software virtualbox ini mempunyai kemampuan sendiri

dalam melakukan kerjanya, file program ini cukup besar sekitar

90MB, dimana kelebihan software ini dari virtual machine yang lain

yaitu :

o sotfwarenya gratis/open source

o cara penggunaannya cukup mudah

o cara mengkoneksikan dengan OS komputer asli tidak virtual

sangat mudah, seperti kita mengkoneksikan dengan jaringan

LAN dengan Ethernet virtual dan driver network yang

terinstall di PC tadi, dengan cara sharing folder


