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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan untuk berbagai 

kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut antara lain adalah untuk 

dapat menghubungkan berbagai jaringan seperti pada kampus, warnet, game 

online dan untuk keperluan bisnis. Dalam keperluan bisnis perusahaan  

memerlukan informasi atau data-data dari perusahaan lainnya, dari rekan 

kerja, dan konsumen. 

Seiring dengan banyaknya penggunaan jaringan komputer, sering kali 

terjadi beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini antara lain 

adalah data yang dikirimkan lambat, rusak, komunikasi sering mengalami 

time-out dan bahkan tidak sampai ke tujuan sehingga akan mengganggu 

kenyamanan dalam penggunaan jaringan komputer. Permasalahan ini sering 

diakibatkan kerena terbatasnya bandwidth yang dimiliki. Salah satu cara 

untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara memisahkan dan 

membatasi bandwidth lokal dan internasional dengan menggunakan router. 

Router adalah alat yang berfungsi sebagai pengatur jalur lalu-lintas 

data sehingga tepat pada sasarannya. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki 

oleh router, maka komunikasi pada suatu jaringan komputer dapat berjalan 
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sesuai dengan yang diharapkan. Router banyak digunakan di ISP (Internet 

Service Provider), pada kafe sebagai hotspot bahkan pada warnet sebagai 

limit bandwidth. Dengan menggunakan limit bandwidth maka kita dapat 

membatasi ataupun membagi rata bandwidth sesuai dengan keperluan.  

Router yang paling sering digunakan pada suatu jaringan komputer 

adalah MikroTik RouterBoard. MikroTik RouterBoard inilah yang paling 

banyak digunakan oleh ISP (Internet Service Provider) untuk 

menghubungkan komputer dengan internet. Fasilitas atau tools yang 

disediakan dalam Mikrotik RouterBoard sangat lengkap untuk membangun 

sebuah router yang handal dan stabil. Dengan mengunakan MikroTik 

RouterBoard ini diharapkan dapat melakukan pemisahan dan pembatasan 

bandwidth sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pada 

suatu jaringan komputer karena terbatasnya bandwidth yang dimiliki. 

 

1.2 TUJUAN 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah mengimplementasikan 

MikroTik sebagai router agar dapat memisahkan antara batas bandwidth 

lokal dan internasional sesuai dengan yang diinginkan. 
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1.3  BATASAN MASALAH 

Batasan  masalah yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini meliputi : 

1. Memisahkan bandwidth lokal dan internasional pada suatu jaringan 

komputer yang memiliki 2 buah jaringan di bawah router dengan  

menggunakan MikroTik  RouterBoard. 

2. Mengatur dan membatasi bandwidth pada setiap jaringan dengan 

menggunakan Queue Tree. 

 

 


