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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini mendorong setiap orang untuk dapat menciptakan hal baru yang dapat mempermudah dalam mendapatkan informasi. 
Adanya teknologi komputer sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, misal dalam hal pengelolaan data.
Kebutuhan akan internet semakin besar, mengingat saat ini proses komunikasi dan pengelolaan data dapat dilakukan secara online melalui jaringan internet. Hal ini tentu saja memudahkan serta mempercepat proses pengiriman data sehingga lebih cepat pula dalam pengolahan data tersebut.
Tuntunan kebutuhan inilah maka banyak instansi yang telah terhubung dengan jaringan internet. Maka diperlukan adanya traffic management yang mengatur kemampuan transmisi data pada masing-masing komputer.
Komputer dengan pengaturan besar traffic, maka diatur komputer mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu demi kelancaran kerja daripada sekedar hanya untuk kepentingan pribadi di luar kebutuhan kerja, misalnya chatting, download video/film maupun mp3. Selain untuk mengoptimalkan kebutuhan akses, traffic management juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas internet di luar kebutuhan kerja yang mengganggu kelancaran kerja.
Untuk me-manage besar traffic tersebut, digunakan mikrotik RouterOS. Mikrotik routerOS ini adalah sistem operasi yang khusus digunakan untuk membuat sebuah router dengan cara menginstalnya ke komputer (biasa disebut PC router). Tools yang disediakan dalam mikrotik routerOS sangat lengkap untuk membangun sebuah router yang handal dan stabil.
Salah satu yang disediakan oleh mikrotik adalah traffic limiter. Traffic limiter dengan menggunakan mikrotik adalah salah satu bentuk traffic management yang sangat mudah dan efisien. Dengan menggunakan traffic limiter, setiap user akan mendapatkan traffic dengan kadar atau ukuran yang sama tanpa mengganggu traffic dari user yang lain.
 
1.2. TUJUAN
Tujuan  dari penulisan ini adalah :
	Mengimplementsikan traffic management dengan menggunakan mikrotikOS
	Mengendalikan penggunaan akses internet agar dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif.


1.3. BATASAN MASALAH
Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah :
	Konfigurasi 2 router

Konfigurasi 2 router atau 2 jaringan agar dapat saling berkomunikasi.
	Management traffic

Pengaturan traffic upload dan download untuk masing-masing client.



