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ABSTRAK 
 

Fahad Arwani, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 

Maret 2015, Sistem manajemen Bandwidth Pada Jaringan Komunikasi Voice 

Over Internet Protocol (VoIP) Dengan Metode Load Balancing, Dosen 

pembimbing: Ir. Wahyu Adi Priyono, M.Sc. dan Ir. Sigit Kusmaryanto, M.Eng. 
 

 

VoIP (Voice over Internet Protocol) memiliki daya tarik tersendiri jika 

dibandingkan dengan POTS (Plain Old Telephone Service), VoIP dapat 

diimplementasikan dengan biaya lebih murah. Melihat permasalahan ini, maka 

dilakukan penelitian tentang pembangunan sistem VoIP pada jaringan LAN 

(Local Area Network). Sementara itu, sistem manajemen bandwidth menggunakan 

metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket) dengan teknik load-balancing 

merupakan proses pengaturan bandwidth untuk mendukung kebutuhan layanan 

jaringan. Hasil analisis penerapan sistem ini membuktikan bahwa pembagian 

kapasitas bandwidth menyebabkan perbedaan nilai packet loss, delay end-to-end, 

dan throughput sistem. Nilai packet loss yang paling kecil menggunakan teknik 

load-balancing dengan alokasi bandwidth 2Mbps adalah 0.4217% dan packet loss 

paling besar tanpa menggunakan teknik load-balancing dengan alokasi bandwidth 

256 kbps adalah 2.28909%. Nilai delay end-to-end paling kecil menggunakan 

teknik load-balancing dengan alokasi bandwidth 2Mbps adalah 0.004 ms dan 

delay end-to-end paling besar tanpa menggunakan load-balancing dengan alokasi 

bandwidth 256 kbps adalah 0.032 ms. Pengaturan sistem manajemen bandwidth 

ini menghasilkan throughput yang terkontrol sesuai dengan alokasi upload dan 

download yang diberikan oleh administrator. 

 

Kata Kunci: load-balancing, packet loss, delay end-to-end, throughput 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah LAN adalah jaringan data berkecepatan tinggi yang mencakup 

area geografis yang relatif kecil. Sistem ini biasanya menghubungkan workstation, 

komputer pribadi, printer, server, dan perangkat lainnya. LAN menawarkan 

penggunaan komputer dengan banyak keuntungan, termasuk akses bersama ke 

perangkat dan aplikasi, pertukaran file antara pengguna terhubung, dan 

komunikasi antara pengguna melalui surat elektronik dan aplikasi lainnya (Cisco, 

2004). Konfigurasi LAN umumnya digunakan untuk mendukung kerja dari 

komputer pribadi (PC). Dengan biaya sistem yang relatif rendah, manajer 

individual dalam organisasi sering secara independen menggunakan komputer 

pribadi untuk aplikasi departemen, seperti spreadsheet dan alat-alat manajemen 

proyek, dan akses internet. Digunakannya LAN memungkinkan sumber daya 

tertentu, seperti disk atau printer laser dapat digunakan bersama oleh semua 

pengguna LAN. Selain itu, jaringan dapat menjangkau fasilitas yang lebih besar. 

Sebagai contoh, perusahaan dapat menjangkau seluruh bagian sistem di dalam 

satu bangunan atau satu wilayah tertentu (Stalling, 2007). 

Voice over Internet Protocol (VoIP) yang muncul sebagai alternatif untuk 

telepon umum biasa. Penyedia jasa layanan telepon IP bergerak dengan cepat dari 

penyebaran skala rendah bypassing tol kepada layanan carrier kompetitif skala 

besar. Hal ini memberikan jaringan perusahaan kesempatan dan pilihan 

mendukung solusi jaringan tunggal lebih murah daripada beberapa jaringan yang 

terpisah. Penyebaran suara melalui paket jaringan mengalami pertumbuhan yang 

luar biasa selama empat tahun terakhir. Jumlah pelanggan VoIP di seluruh dunia 

mencapai 38 juta pada akhir tahun 2006 dan diproyeksikan bahwa akan ada 

sekitar 250 juta pada akhir tahun 2011 (Ahson and Ilyas, 2009). 

Kondisi kecepatan bandwidth dalam suatu jaringan. Pada masa-masa awal 

koneksi internet akan berada dalam keadaan normal, namun seiring bertambahnya 

jumlah client setiap waktunya dapat meningkatkan pemakaian bandwidth dalam 

sistem jaringan tersebut. Peningkatan jumlah client pada sistem jaringan ini dapat 

menimbulkan permasalahan apabila terdapat satu atau lebih client yang 
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mendominasi pemakaian kapasitas bandwidth dalam suatu jaringan tertentu. 

Kegiatan ini dapat menyita kapasitas bandwidth yang berakibat kepada penuhnya 

kapasitas kanal, sehingga kecepatan akses beberapa client menjadi lambat dan 

delay yang ditimbulkan tinggi. Masalah lain juga timbul dikarenakan tidak adanya 

bandwidth guarantee pada kecepatan akses masing-masing client. Salah satu 

solusi agar bandwidth dapat dimanfaatkan lebih optimal adalah dengan 

menerapkan model sistem manajemen bandwidth pada jaringan. Dengan 

demikian, jika ada client yang mengakses internet membutuhkan kapasitas 

bandwidth yang besar, maka client lain tidak akan terganggu, karena tiap client 

sudah mempunyai kapasitas bandwidth masing-masing yang dapat dipakai untuk 

mengakses internet. 

Manajemen bandwidth merupakan proses pengaturan bandwidth yang 

tepat untuk masing-masing client pada suatu model sistem jaringan internet yang 

mendukung kebutuhan aplikasi layanan internet. Model manajemen bandwidth 

seorang network administrator dapat mengatur pengalokasisan kecepatan upload 

dan download pada masing-masing alamat IP client yang diimplementasikan 

secara sentralisasi menggunakan sebuah router. Istilah upload memiliki arti 

bandwidth yang digunakan untuk mengirim data menggunakan jaringan internet. 

Sedangkan istilah download merupakan bandwidth yang digunakan untuk 

menerima data menggunakan jaringan internet. Besarnya upload dan download 

tidak sama antara satu dan lain client.  

Manajemen bandwidth dilakukan secara sentralisasi menggunakan sebuah 

router sebagai network router. Dalam penelitian ini nantinya akan digunakan 

produk router keluaran Mikrotik®, dengan aplikasi manajemen bandwidth pada 

sistem komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), dengan tempat 

dilakukannya penelitian adalah di Laboratorium Komputasi dan Jaringan Jurusan 

Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Mikrotik RouterOS sendiri menyertakan 

fasilitas software untuk memanajemen bandwidth. Administrasi pengaturan 

mikrotik router untuk manajemen bandwidth dapat dilakukan melalui Windows 

Application yang sering disebut dengan WinBox. Implementasi manajemen 

bandwidth pada Router mikrotikOS menggunakan teknik Load Balancing. 

Digunakannya Router MikrotikOS memberikan keleluasaan untuk mengatur 
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beberapa hal, diantaranya adalah kecepatan upload dan download pada masing-

masing alamat IP client. 

Pengamatan performansi jaminan kualitas jaringan QoS (Quality of 

Service) menggunakan aplikasi Network Analyzer Wireshark. Aplikasi Network 

Analyzer Wireshark merupakan aplikasi analisis jaringan yang dapat digunakan 

untuk troubleshooting jaringan, mencatat trafik data selama terjadi aliran data 

dalam jaringan, dan dapat menangkap Protocol Data Unit (PDU). Penggunaan 

aplikasi Network Analyzer Wireshark memungkinkan penggambaran suatu 

tingkatan pencapaian di dalam sistem komunikasi data. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana model sistem manajemen bandwidth pada sistem komunikasi 

VoIP? 

2. Bagaimana pengaruh sistem manajemen bandwidth menggunakan teknik Load 

Balancing terhadap performansi parameter QoS (Quality of Service) yang 

meliputi delay end-to-end, probabilitas packet loss, dan throughput 

menggunakan aplikasi Network Analyzer Wireshark. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah, agar pembahasan terfokus pada pokok 

pembahasan maka batasan masalah pada pembuatan penelitian antara lain: 

1. Instalasi metode manajemen bandwidth dilakukan pada Router Mikrotik 

dengan software Router mikrotikOS. 

2. Metode manajemen bandwidth menggunakan teknik load balancing. 

3. Perancangan pada penelitian menggunakan lima buah PC dan satu buah 

switch yang terhubung melalui kabel UTP, dimana satu PC berfungsi 

sebagai PC pengukuran sekaligus pengendali server dan empat buah PC 

client. 

4. Pengujian dan pengambilan data dalam skala laboratorium menggunakan 

topologi star. 
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5. Pembatasan kapasitas bandwidth yang telah ditentukan router 

menggunakan software WinBox teknik load balancing pada masing-masing 

alamat IP client. 

6. Pengunduhan data menggunakan aplikasi Internet Download Manager. 

7. Analisis performansi jaringan internet di sisi client menggunakan aplikasi 

Network Analyzer Wireshark. 

8. Parameter yang diukur meliputi delay, probabilitas packet loss, dan 

throughput. 

9. Penelitian ini tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

10. Penelitian ini hanya membahas bagaimana mengatur alokasi bandwidth dari 

trafik yang akan dikirimkan dari router menuju PC client. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengkaji model sistem manajemen bandwidth terhadap performansi Quality of 

Service (QoS) pada jaringan internet. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Jaringan Internet 

Jaringan internet adalah jaringan yang menunjang ketersediaan informasi 

pada sistem perangkat komputer dan jaringan yang beragam, baik perangkat 

lunak, perangkat keras maupun model data dari informasi tersebut. Tujuan dari 

jaringan internet adalah memaksimalkan kemampuan program pada sistem 

komputer yang berbeda dan sistem jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi 

secara handal dan efisien. 

Jaringan perangkat komputer di internet saling berkomunikasi menggunakan 

standar protokol yang memungkinkan beragam jaringan PC yang berbeda untuk 

saling berkomunikasi. Protokol ini dikenal sebagai TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) termasuk dalam deretan protokol komunikasi yang digunakan untuk 

menghubungkan host-host pada jaringan internet. (Lydia Parziale, 2006) 

2.2 Voice over Internet Protocol (VoIP) 

Voice over Internet Protocol (VoIP) yang muncul sebagai alternatif untuk 

telepon umum biasa. Penyedia jasa layanan telepon IP bergerak dengan cepat dari 

penyebaran skala rendah bypassing tol kepada layanan carrier kompetitif skala 

besar. Hal ini memberikan jaringan perusahaan kesempatan dan pilihan 

mendukung solusi jaringan tunggal lebih murah daripada beberapa jaringan yang 

terpisah. Penyebaran suara melalui paket jaringan mengalami pertumbuhan yang 

luar biasa selama empat tahun terakhir. Jumlah pelanggan VoIP di seluruh dunia 

mencapai 38 juta pada akhir tahun 2006 dan diproyeksikan bahwa akan ada 

sekitar 250 juta pada akhir tahun 2011 (Ahson and Ilyas, 2009). 

VoIP memiliki batas bandwidth sendiri agar komunikasi suara dapat 

berlangsung, yaitu sekitar 0,0625 % dari 100Mbps (LAN) full duplex. Packet loss 

dapat terjadi karena pengaruh bandwidth dan trafik yang ada pada saat itu. Delay 

umumnya disebabkan oleh proses call setup, proses coding dan decoding suara, 

buffering pada server/gateway, proses routing, banyaknya hop atau lompatan atau 

node pada jaringan tersebut, proses transmisi data dengan bandwidth tertentu, dan 
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propagasi sinyal. Sesuai ketetentuan ITU-T G.114 merekomendsikan bahwa 

maksimal delay VoIP adalah 300 ms, delay yang dianjurkan berkisar 100-150 ms, 

jika besar delay 200 ms maka komunikasi suara tergololong buruk (Novel Priyato, 

2006). Mengenai proses pengiriman dan penerimaan data suara dalam VoIP 

dibandingkan dengan data lain tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya format 

pengiriman data suara pada VoIP di jaringan sama dengan format pengiriman data 

lain. Komputer-komputer client yang digunakan akan mengenali data yang 

berbeda berdasarkan header data yang mengawali setiap paket data yang dikirim. 

Untuk paket data VoIP sendiri masing-masing menggunakan 20 bit LheaderTCP + 

20 bit Lheader IP + 14 bit Lheader ETH (Mike Yuliana, ___) 

2.3 Konsep Dasar Protokol TCP/IP 

Protokol TCP/IP merupakan sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan 

fungsi-fungsi komunikasi data pada internet atau intranet (Onno W. Purbo, et al., 

2001:22). Protokol TCP/IP terbentuk dari 2 komponen yaitu Transmission 

Control Protocol (TCP) dan Internet Protocol (IP). Protokol adalah aturan-aturan 

dalam komunikasi data yang berguna untuk menjaga agar transfer data dapat 

berlangsung dengan benar. Pada TCP/IP data akan mengalami proses enkapsulasi 

data dari protokol yang berada pada satu layer ke protokol yang berada pada layer 

lain (Onno W. Purbo, 1998). Data yang telah dienkapsulasi akan dikirim melalui 

jalur fisik ke alamat tujuan (Onno W. Purbo, 1998). Seperti kebanyakan perangkat 

lunak jaringan protokol TCP/IP juga dimodelkan dalam bentuk layer. Protokol 

TCP/IP terdiri dari 4 susun layer yaitu Application layer, Transport layer, 

Internetwork layer dan Network interface layer (Lydia Parziale, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Arsitektur Protokol TCP/IP 

(Sumber: William Stalling, 2001, Komunikasi Data dan Jaringan Komputer) 
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Keterangan: 

1. Network Interface Layer  

Lapisan network interface layer merupakan lapisan terbawah yang 

merupakan perangkat keras pada jaringan yang bertanggung jawab untuk 

mengirim dan menerima data ke dan dari media fisik. Media fisiknya 

dapat berupa kabel tembaga, koaksial, UTP, serat optik, atau gelombang 

radio.  Contoh: Ethernet, point-to-point protocol (PPP), wireless. 

2. Internetwork Layer 

Layer Internetwork biasa juga disebut layer internet atau layer network, 

dimana lapisan yang bertugas mengirimkan paket data ke alamat yang 

tepat. Protokol yang berada pada lapisan ini antara lain: IP, ICMP, ARP, 

RARP. 

3. Transport Layer 

Layer transport memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke 

sisi remote. Protokol pada layer transport yang paling sering digunakan 

adalah Transmission Control Protocol (TCP), dimana memberikan fungsi 

pengiriman data secara connectionoriented, pencegahan duplikasi data, 

congestion control, dan flow control. Protokol lainnya adalah User 

Datagram Protocol (UDP) yang memberikan fungsi pengiriman 

connectionless pada  jalur yang tidak reliabel. UDP banyak digunakan 

pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan dapat mentoleransi 

terhadap kerusakan data. 

4. Application Layer 

Layer aplikasi merupakan layer teratas yang digunakan pada program 

untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Contoh aplikasi antara lain 

browsing atau surfing, E-Mail, Telnet dan File Transfer Protocol (FTP). 

Interface yang digunakan untuk saling berkomunikasi adalah nomor port 

dan socket. 

2.3.1 Proses Komunikasi Data Pada TCP/IP 

Pada saat komputer, terminal atau perangkat pengolahan data sedang 

bertukar data atau informasi melalui internet atau intranet, harus ada kerja sama 

yang tinggi antar sistem jaringan komputer tanpa ada data yang rusak atau hilang. 
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Dengan implementasi TCP/IP yang terdiri dari beberapa lapisan layer yang 

menyusunnya maka tiap lapisan layer dengan fungsi masing-masing harus 

melaksanakan tugas sesuai dengan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dan 

menjaga integritas data dalam jaringan internet.  Aplikasi TCP bersifat client-

server. Server adalah aplikasi yang memberikan pelayanan kepada client internet 

yang dapat menerima permintaan (request), kemudian mengembalikan sebagai 

reply. Server dapat melayani multi request bersamaan. Client adalah yang 

meminta pelayanan. Gambar 2.2 merupakan proses komunikasi data pada TCP/IP 

dapat dijelaskan seperti berikut ini: 

 

Gambar 2.2 Proses Komunikasi Data Pada TCP/IP 

(Sumber: William Stalling, 2001, Komunikasi Data dan Jaringan Komputer) 

Ketika dua atau lebih komputer berkomunikasi, terjadi aliran data antara 

pengirim dan penerima melalui lapisan-lapisan di atas. Pada pengirim, aliran data 

adalah dari atas ke bawah. Data dari user maupun suatu aplikasi dikirimkan ke 

Lapisan Transport dalam bentuk paket-paket dengan panjang tertentu. Protokol 

menambahkan sejumlah bit pada setiap paket sebagai header yang berisi 

informasi mengenai urutan segmentasi untuk menjaga integritas data dan bit-bit 

pariti untuk deteksi dan koreksi kesalahan. Dari Lapisan Transport, data yang 

telah diberi header tersebut diteruskan ke Lapisan Internet. Pada lapisan ini terjadi 

penambahan header oleh protokol yang berisi informasi alamat tujuan, alamat 

pengirim dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan header. Kemudian 

terjadi pengarahan header data, yakni ke network dan interface yang mana data 

akan dikirimkan, jika terdapat lebih dari satu interface pada host. Pada lapisan ini 
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juga dapat terjadi segmentasi data, karena panjang paket yang akan dikirimkan 

harus disesuaikan dengan kondisi media komunikasi pada network yang akan 

dilalui. Selanjutnya data menuju Network Access Layer (Data Link) dimana data 

akan diolah menjadi frame-frame, menambahkan informasi keandalan dan 

address pada level link. Protokol pada lapisan ini menyiapkan data dalam bentuk 

yang paling sesuai untuk dikirimkan melalui media komunikasi tertentu. Terakhir 

data akan sampai pada Physical  Layer yang akan mengirimkan data dalam bentuk 

besaran-besaran listrik atau fisik seperti tegangan, arus, gelombang radio, maupun 

cahaya sesuai media yang digunakan.  

Pada bagian penerima, proses pengolahan data dalam urutannya 

berlawanan (dari bawah ke atas). Sinyal yang diterima pada Physical  layer akan 

diubah dalam ke dalam data. Protokol akan memeriksa integritasnya dan jika tidak 

ditemukan error, header yang ditambahkan akan dilepas. Selanjutnya data 

diteruskan ke lapisan network. Pada lapisan ini, address tujuan dari paket data 

yang diterima akan diperiksa. Jika address tujuan merupakan address host yang 

bersangkutan, maka header lapisan network akan dicopot dan data akan 

diteruskan ke lapisan yang diatasnya. Namun jika tidak, data akan di-forward ke 

network tujuannya, sesuai dengan informasi header yang dimiliki. Pada lapisan 

Transport, kebenaran data akan diperiksa kembali, menggunakan informasi 

header yang dikirimkan oleh pengirim. Jika tidak ada kesalahan, paket-paket data 

yang diterima akan disusun kembali sesuai urutannya pada saat akan dikirim dan 

diteruskan ke lapisan aplikasi pada penerima.  

Proses yang dilakukan tiap lapisan tersebut dikenal dengan istilah 

enkapsulasi data. Pada saat enkapsulasi data, suatu lapisan tidak perlu mengetahui 

ada berapa lapisan yang ada di atasnya maupun di bawahnya. Masing-masing 

hanya mengerjakan tugasnya. Pada pengirim, tugas ini adalah menerima data dari 

lapisan diatasnya, mengolah data tersebut sesuai dengan fungsi protokol, 

menambahkan header protokol dan meneruskan ke lapisan di bawahnya. Pada 

penerima, tugas ini adalah menerima data dari lapisan di bawahnya, mengolah 

data sesuai fungsi protokol, mencopot header protokol tersebut dan meneruskan 

ke lapisan di atasnya. 
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2.3.2 Konsep Dasar Internet Protocol Versi 4 (IPv4) 

Dalam arsitektur paket protokol TCP/IP, protokol yang paling penting 

adalah Internet Protocol (IP). Versi protokol yang sering digunakan adalah IPv4. 

Alamat IPv4 merupakan representasi dari 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik 

setiap 8 bit. Bit ini terbagi menjadi 4 bagian, yang dikenal sebagai octet atau byte 

(8 bit). Penggunaan IP address adalah unik, artinya tidak diperbolehkan 

menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan.  

Berikut adalah gambar 2.3 yang menunjukkan format header IPv4, yaitu 

paling sedikit 20 oktet atau 160 bit: 

 

Gambar 2.3 Header IPv4 

(Sumber: Matt Baxter, 2008) 

Keterangan: 

1. Versi (4 bit) menunjukkan nomor versi, agar memungkinkan evolusi 

protokol bernilai 4. 

2. Internet Header Length (IHL) menunjukkan panjang header dalam word 

32 bit. 

3. DS (Differentiated Services atau Layanan terpisah) (8 bit) mendukung 

kemampuan QoS untuk layanan internet.  

4. ECN (Explicit Congestion Notification atau Pemberitahuan 

Kemacetan Eksplisit) (2 bit) menyediakan fungsionalitas kendali 

kemacetan untuk internet. 

5. Panjang Keseluruhan (16 bit) merupakan panjang paket IP keseluruhan, 

dalam oktet. 
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6. Identifikasi (16 bit) merupakan sebuah nomor runtutan yang bersama 

dengan alamat sumber, alamat tujuan, dan protokol pengguna yang 

berguna untuk mengenalkan alamat paket secara unik.  

7. Flag (3 bit) untuk membuang paket data yang melebihi batas ukuran 

jaringan dalam rute. 

8. Offset Fragmen (13 bit) menunjukkan tempat fragmen dalam paket asli, 

diukur dalam satuan 64 bit. 

9. Time To Live, TTL (8 bit) menentukan berapa lama dalam detik suatu 

paket diperbolehkan berada dalam internet.  

10. Protokol (8 bit) mengenalkan jenis header berikutnya dalam paket setelah 

header IP.  

11. Checksum Header (16 bit) merupakan satuan 16 bit penjumlahan 

komplemen semua word 16 bit dalam header. 

12. Alamat Sumber (32 bit) untuk menentukan jaringan dan sistem akhir 

yang terhubung ke jaringan yang ditentukan. 

13. Alamat Tujuan (32 bit) untuk menentukan jaringan dan sistem akhir 

yang terhubung ke jaringan yang ditentukan. 

14. Pilihan (beragam) berfungsi untuk menyandikan pilihan-pilihan yang 

diminta oleh pengguna pengirim, pilihan ini dapat termasuk label 

keamanan dan penandawaktuan. 

15. Tambahan (beragam) digunakan untuk memastikan panjang header 

paket adalah kelipatan 32 bit. 

2.3.3 Pembagian Kelas-Kelas Alamat IP  

Pembagian kelas-kelas alamat IP didasarkan pada dua hal yaitu network 

ID dan Host ID. Network ID merupakan bagian IP address yang menunjukkan 

jaringan tempat komputer berada. Host ID merupakan bagian IP address yang 

digunakan untuk menunjukkan server, router, dan semua host TCP/IP dalam 

jaringan tersebut. Dalam alamat IP terdapat alamat network dan alamat broadcast. 

Alamat network digunakan dalam routing untuk menunjukkan pengiriman paket 

ke remote network. Alamat broadcast merupakan alamat yang digunakan oleh 

aplikasi dan host untuk mengirim informasi ke semua titik di dalam jaringan. 

Gambar 2.4 merupakan contoh alamat IPv4 dengan 32 bit: 
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32 bit
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. . .

Alamat Jaringan

192

11000000     

168

10101000

1

00000001 1101000

104

Alamat Host

 

Gambar 2.4 Contoh alamat IPv4 dengan 32 bit 

(Sumber: Onno W. Purbo, et al., 200 : 80) 

Pengalamatan dalam IPv4 memiliki 5 jenis kelas, A,B,C,D dan E. Tetapi 

hanya kelas A, B, dan C yang digunakan secara umum. Tabel 1 menggambarkan 

informasi tentang skema kelas-kelas yang ada pada IPv4. 

Tabel 2.1 Skema Kelas-kelas yang Ada pada IPv4 

Kelas Format Range Alamat Jumlah Host Maksimal 

A N.H.H.H  1.0.0.0     – 126.0.0.0 2
24 

– 2 

B N.N.H.H  128.1.0.0 – 191.254.0.0 2
16

 – 2 

C N.N.N.H 192.0.1.0 – 223.255.254.0 2
8
  – 2 

D - 224.0.0.0 – 239.255.255.255 - 

E - 240.0.0.0 – 254.255.255.255 - 

(Sumber: Onno W. Purbo, et al., 2001 : 80) 

Keterangan: N = Alamat Jaringan, H = Alamat Host 

2.3.4 Subnetting 

Alamat IP terdiri dari 2 bagian, yaitu alamat jaringan dan alamat host. 

Subnet mask atau netmask digunakan untuk menentukan bagian manakah dari 

sebuah alamat yang merupakan alamat jaringan dan bagian manakah yang 

merupakan alamat host. Subnet mask direpresentasikan dengan nilai 1 dan 0 

dimana bagian dengan nilai 1 merepresentasikan alamat jaringan sedangkan yang 

memiliki nilai 0 merupakan alamat host-nya, untuk mempermudah maka 

direpresentasikan dalam bentuk desimal.  
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Subnet mask digunakan untuk membedakan network ID dan host ID, dan 

juga untuk menunjukkan letak suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau 

tidak. Tabel 2.2 merupakan tabel subnet mask untuk tiap-tiap kelas IP address. 

Tabel 2.2 Subnet Mask untuk Tiap-tiap Kelas Alamat IP  

Kelas 

IP 
Format Bit Subnet Mask 

Subnet Mask 

dalam Desimal 

A N.H.H.H 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 

B N.N.H.H 11111111. 11111111. 00000000. 00000000 255. 255.0.0 

C N.N.N.H 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 255. 255. 255.0 

(Sumber: Onno W. Purbo, et al., 2001 : 81) 

2.4 Konsep Dasar Manajemen Bandwidth  

Manajemen bandwidth merupakan pengalokasian yang tepat dari suatu 

bandwidth untuk mendukung kebutuhan aplikasi suatu layanan jaringan (Adrian 

Akmal, 2011). Manajemen bandwidth menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi 

jaringan multi layanan dengan menerapkan layanan Quality of Service (QoS) yang 

menggambarkan tingkat pencapaian pada suatu sistem komunikasi data. Semakin 

banyak dan bervariasinya aplikasi yang dapat dilayani oleh suatu jaringan dapat 

berpengaruh pada pelanggan link dalam jaringan tersebut. Link–link yang ada 

harus mampu menangani kebutuhan client akan aplikasi kebutuhan client, harus 

ada suatu jaminan bahwa link yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan 

mampu memberikan garansi kepada aplikasi client untuk terus mengirimkan data 

sesuai dengan alokasinya.  

Manajemen bandwidth berhubungan dengan paket data yang menggunakan 

teknik antrian. Terdapat beberapa metode pengendalian manajemen bandwidth 

yang dapat mempengaruhi kecepatan akses client. Setiap trafik akan dikendalikan 

oleh metode tertentu diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Prioritas 

Pada metode prioritas paket data yang melintasi router atau gateway 

diberikan prioritas berdasarkan alamat IP. Jika trafik pada gateway sedang tinggi 

maka prioritas tertinggi akan di proses terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya 

akan di berikan ke antrian atau dibuang. Metode prioritas paling cocok diterapkan 
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pada koneksi internet yang memiliki bandwidth sempit, hanya trafik paling 

penting saja yang dilewatkan seperti real time, smtp dan pop3. 

2. FIFO (First Input First Output) 

Pada metode FIFO jika trafik melebihi nilai set maka paket data akan 

dimasukkan ke dalam antrian, paket data tidak mengalami pembuangan hanya 

tertunda beberapa saat. Metode FIFO cocok diterapkan pada koneksi internet 

dengan bandwidth menengah 64 kbps. Paket data jika paket data yang dikirimkan 

melebihi batas konfigurasi maka akan di masukkan ke dalam antrian dan pada saat 

jaringan tidak sibuk maka paket data dalam antrian akan dikirimkan. 

3. Penjadwalan 

Metode penjadwalan atau scheduling ini paling sering dipakai karena 

memiliki kemampuan membagi paket data ke dalam ukuran yang sama besar 

kemudian memasukkan ke dalam beberapa antrian.  

4. Shape dan drop 

Shape dan drop merupakan metode paling cocok serta efektif untuk jaringan 

yang memiliki beban trafik sangat tinggi. Jika trafik melebihi nilai set maka paket 

data akan di masukan ke dalam antrian sehingga trafik menurun secara perlahan, 

metode ini disebut pemotongan bandwidth, kemudian jika trafik terus menerus 

melebihi nilai set maka paket data akan dibuang (drop). 

2.4.1 Komponen-Komponen Penyusun Manajemen Bandwidth PC  

Pada situasi tertentu kita harus memutuskan suatu permasalahan dengan 

memilih suatu solusi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu dalam hal ini 

disebut dengan prioritas. Manajemen bandwidth dengan menggunakan Linux 

dapat memberikan fasilitas pengendalian prioritas trafik TCP/IP, dengan 

memberikan prioritas berdasarkan alamat port, alamat IP, maupun jenis tipe 

servis. Struktur dari sistem manajemen bandwidth menggunakan router prioritas 

antrian pada dasarnya memiliki beberapa komponen-komponen penyusun 

sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.5 berikut: 
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Gambar 2.5 Prioritas Antrian Manajemen Bandwidth 

(Sumber: Semeria, Chuck, 2001) 

 Gambar 2.5 menunjukkan komponen-komponen penyusun prioritas 

antrian manajemen bandwidth, yaitu: 

1. Classifier 

Classifier bekerja dengan cara mengklasifikasikan paket-paket data ke dalam 

class-class yang sesuai dengan menggunakan informasi yang ada di paket 

header. 

2. General Scheduler 

General scheduler merupakan mekanisme penjadwalan bertujuan untuk 

membagi bandwidth yang diperuntukkan untuk menjamin hak kuantitas 

layanan untuk tiap kelas sesuai dengan alokasinya masing-masing. General 

scheduler bekerja apabila tidak terjadi congestion. 

3. Link  Sharing Scheduler 

Link sharing scheduler bertujuan untuk membagikan bandwidth apabila ada 

kelas yang memiliki bandwidth lebih maka dapat dipinjamkan ke kelas yang 

membutuhkan. Link sharing scheduler digunakan apabila terjadi congestion 

pada router. 

4. Estimator 

Estimator berguna untuk memastikan bahwa tiap class telah mendapatkan 

bandwidth sesuai dengan nilai set yang sudah dialokasikan oleh 

administrator dan memastikan bahwa perbandingan penggunaan bandwidth 

tidak melebihi batas nilai set yang telah ditentukan. 
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5. Shaping 

Suatu mekanisme dimana paket data akan dimasukkan ke dalam antrian 

ketika trafik melebihi nilai set yang telah ditentukan. Paket data akan 

dimasukkan ke dalam antrian sehingga trafik menurun secara perlahan. 

6. Droping 

Suatu mekanisme dimana paket data yang melebihi nilai set secara terus-

menerus dalam trafik antrian maka nilai paket data akan digagalkan. 

Pengaruh yang diberikan oleh manajemen bandwidth adalah pada nilai 

kecepatan pelayanan    yang digunakan oleh client meningkat. Dengan besar 

kecepatan kedatangan paket pada client yang tetap   , maka perubahan pada 

nilai   akan memperkecil nilai delay antrian ( Wt ). Hal ini sesuai dengan rumus 

perhitungan delay antrian, yaitu:  

  

 1



Wt  

dengan: 

Wt  = delay antrian (s) 

  = kecepatan pelayanan client (paket/s)  

  = kecepatan kedatangan paket pada client (paket/s) 

2.4.2 Konsep Dasar MikroTik RouterOS™ 

MikroTik RouterOS™ merupakan sistem operasi Linux yang digunakan 

sebagai network router. Instalasi router mikrotik dapat dilakukan menggunakan 

PC yang tidak memerlukan processor yang besar. Untuk keperluan network 

routing yang kompleks disarankan untuk mempertimbangkan processor PC yang 

digunakan. MikroTik RouterOS™ dilengkapi dengan berbagai fitur dan tool. 

Administrasi pengaturan mikrotik router dapat dilakukan melalui Windows 

Application yang sering disebut dengan WinBox.  

2.4.3 Jenis-Jenis Mikrotik RouterOS  

Terdapat dua jenis mikrotik RouterOS, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. MikroTik RouterOS yang berbentuk software yang dapat di-download di 

www.mikrotik.com yang dapat diinstal pada PC. 

http://www.mikrotik.com/
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2.  Mikrotik RouterOS yang berbentuk hardware (perangkat keras) yang khusus 

dikemas dalam board router yang didalamnya sudah terinstal MikroTik 

RouterOS.  

2.4.4 Metode Manajemen Bandwidth Pada Mikrotik RouterOS 

Penggunaan bandwidth di sebuah jaringan seringkali kurang dimanfaatkan 

secara optimal. Salah satu solusi agar bandwidth dapat dimanfaatkan lebih optimal 

adalah dengan menerapkan manajemen bandwidth pada sistem jaringan tersebut, 

sehingga pengalokasian bandwidth setiap client pada jaringan tersebut menjadi 

adil. Dalam Mikrotik RouterOS menyertakan fasilitas software untuk 

memanajemen bandwidth. Implementasi manajemen bandwidth pada Router 

mikrotikOS menggunakan sistem HTB (Hierarchical Tocken Bucket) pada load 

balancing. 

1. Konsep Dasar HTB (Hierarchical Token Bucket) 

Hierarchical Token Bucket (HTB) merupakan salah satu metode manajemen 

bandwidth yang digunakan untuk membatasi akses menuju port atau IP tertentu 

tanpa mengganggu trafik bandwidth pengguna lain.  

Pada antrian HTB mempunyai parameter-parameter penyusun antriannya 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Rate 

Parameter rate menentukan bandwidth maksimum yang dapat digunakan 

oleh setiap class, jika bandwidth melebihi nilai “rate”, maka paket data akan 

dipotong. 

b. Ceil 

Parameter ceil diatur untuk menentukan peminjaman bandwidth antar kelas, 

peminjaman bandwidth dilakukan kelas paling bawah ke kelas di atasnya. 

Teknik ini disebut dengan link sharing. Gambar 2.6 merupakan ilustrasi 

sistem metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket). 
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Gambar 2.6 Ilustrasi Sistem Metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket) 

(Sumber: William Stalling, Jaringan Komputer) 

 Berpatokan pada model arsitektur manajemen bandwidth jaringan metode 

Hierarchial Token Bucket (HTB) yang ada, peneliti melakukan rekayasa pada sisi 

bucket. Ketika alokasi bandwidth dinilai akan melampaui batas (overlimit), maka 

segera akan dilakukan pemindahan jalur pengiriman data menuju alamat yang 

diinginkan. Mekanisme ini dilakukan dengan metode load-balancing sebagai 

metode utamanya. Pengalihan jalur pengiriman data ini bertujuan untuk 

memperbesar nilai efisiensi pada sisi kecepatan pelayanan terhdap client (  ). 

Adapun proses berjalannya mekanisme ini dapat dilihat pada flowchart Gambar 

2.7 berikut: 
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Gambar 2.7 Flowchart Sistem Manajemen Bandwidth 

(Sumber: Perancangan) 

2.5 Konsep Dasar Load-Balancing 

 Sementara Server Load Balancing (SLB) bisa berarti banyak hal, untuk 

tujuan penulisan ini didefinisikan sebagai proses dan teknologi yang 

mendistribusikan lalu lintas situs antara beberapa server dengan menggunakan 

perangkat berbasis jaringan. Perangkat ini meng-intercept lalu lintas yang 
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ditujukan kepada sebuah situs dan mengalihkan lalu lintasnya ke berbagai server.  

Proses Load-balancing ini benar-benar transparan kepada pengguna akhir. Sering 

ditemui ada puluhan atau bahkan ratusan server yang beroperasi di belakang URL 

tunggal. Pada Gambar 2.8 kita melihat bentuk paling sederhana sebagai 

representasi dari SLB (Tony Bourke, 2001). 

 

Gambar 2.8 Skema Penyederhanaan Server Load-balancing (SLB) 

(Sumber: Tony Bourke, 2001, Server Load Balancing) 

Sebuah load-balancer memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

• Memotong (intercept) lalu lintas berbasis jaringan (seperti lalu lintas web) 

yang ditujukan kepada sebuah  situs. 

• Memisahkan lalu lintas data sesuai permintaan individu dan memutuskan 

mana server yang akan menerima dan melakukan permintaan individu. 

• Mempertahankan pengamatan pada server yang tersedia, memastikan bahwa 

server-server ini memberikan tanggapan yang cukup pada lalu lintas data. Jika 

tidak, mereka dibawa keluar dari rotasi. 

• Menyediakan redundansi dengan menggunakan lebih dari satu unit dalam 

skenario fail-over. 

• Menawarkan distribusi content-aware (peringatan), dengan melakukan hal-hal 

seperti membaca URL, mencegat cookies, dan XML parsing. 

SLB memiliki beberapa manfaat yang membuatnya sebagai teknologi 

yang sangat sukses dan diterapkan secara luas. Tiga manfaat utama yang secara 
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langsung mengatasi masalah dan kebutuhan traffic tingkat tinggi (mission-critical 

web site) antara lain: 

1. Flexibility (Tingkat Keluwesan) 

SLB memungkinkan penambahan dan penghapusan server untuk sebuah situs 

pada setiap saat dengan efek yang dapat dirasakan secara langsung. Di antara 

keuntungan lainnya, hal ini memungkinkan dilakukannya pemeliharaan untuk 

setiap mesin, bahkan selama jam sibuk dengan sedikit atau bahkan tidak ada 

dampak ke situs. Sebuah load balancer juga dapat mengarahkan traffic secara 

langsung menggunakan cookies, URL parsing, algoritma statis dan dinamis, 

dan beberapa cara lain. 

2. High Availability (Tingkat Ketersediaan Tinggi) 

SLB dapat memeriksa status server yang tersedia, mengambil setiap 

nonresponding server dari rotasi, dan menempatkan mereka di rotasi ketika 

telah berfungsi kembali. Hal ini berlangsung secara otomatis, dengan tidak 

memerlukan intervensi oleh administrator. Selain itu, beban balancers sendiri 

biasanya datang dalam konfigurasi berlebihan, mempekerjakan lebih dari satu 

unit server apabila terdapat satu unit gagal berfungsi. 

3. Scalability (skalabilitas) 

Dikarenakan SLB mendistribusikan beban di antara banyak server, semua 

yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan untuk melayani situs adalah 

dengan menambah server. Hal ini bisa sangat ekonomis, karena banyak server 

berukuran kecil sampai menengah bisa jauh lebih murah daripada beberapa 

high-end server. Dan ketika beban situs meningkat, kapasitas server dapat 

dibesarkan dengan segera untuk menangani peningkatan lalu lintas. 

2.6 Parameter Performansi Quality of Service (QoS) 

Quality of Service (QoS) merupakan kemampuan jaringan untuk 

menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu melalui 

teknologi yang berbeda-beda (Pangeran, 2011). QoS dapat dijadikan sebagai 

ukuran untuk menentukan baik atau buruknya kinerja suatu jaringan internet. 

Parameter-parameter yang yang digunakan untuk mengukur kinerja QoS adalah 

probabilitas packet loss, delay, dan throughput. Berikut adalah penjelasan dari 

masing-masing parameter-parameter QoS: 
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1. Probabilitas Packet Loss 

Packet loss merupakan parameter yang menunjukkan banyaknya jumlah paket 

yang hilang atau tidak sampai ke tujuan ketika melakukan pengiriman data dari 

sumber ke tujuan. Paket yang hilang dapat disebabkan oleh beberapa 

kemungkinan, antara lain adalah (Ilma, 2011): 

a. Terjadinya over load dalam jaringan. 

b. Tabrakan/tumbukan dalam jaringan. 

c. Error yang terjadi pada media fisik. 

d. Pengiriman data pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan 

sebuah saluran secara bersama-sama. 

Semakin kecil nilai packet loss dalam suatu jaringan maka semakin baik 

pula kinerja yang dimiliki jaringan tersebut. Secara umum terdapat empat kategori 

penurunan performansi jaringan berdasarkan nilai packet loss sesuai dengan versi 

TIPHON-Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over 

Networks, yaitu seperti tampak pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Kategori Packet loss 

Kategori       Packet loss 

Sangat Bagus 0 % 

Bagus 0 % – 3 % 

Sedang 3 % - 15 % 

Buruk 15 % - 25 % 

(Sumber: TIPHON, 2012) 

Packet loss dapat dihitung dengan rumus: 

HeaderNpacket

diterimaNdatadikirimNdata
lossNpacket






__
_       (2.1)         
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Probabilitas packet loss dapat dihitung dengan rumus: 

  %100
_

_
%_ x

lossNpacketNpacket

lossNpacket
lossPacket


              (2.2)                                                             

dengan: 

Npacket loss    = jumlah paket multimedia yang hilang  

Npacket     = jumlah paket multimedia yang diterima dengan benar 

N data dikirim  = panjang data yang dikirim (byte) 

N data diterima  = panjang data yang diterima (byte) 

Header TCP   = 20 byte/paket 

Header IP   = 20 byte/paket 

Header ETH   = 14 byte/paket 

Prosentase packet loss maksimum yang diperbolehkan oleh ISO untuk 

aplikasi multimedia adalah 5 %.  

2. Delay 

 Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber 

(pengirim) ke tujuan (penerima) (Ilma, 2011). Waktu tunda (delay) yang terjadi 

dalam pengiriman paket-paket data sangat bervariasi. Dalam transmisi data pada 

jaringan, waktu tunda yang terjadi antara pengiriman paket satu dengan paket 

yang lainya mengalami fluktuasi. Adanya variasi waktu tunda dalam transmisi 

layanan aplikasi internet menimbulkan masalah tersendiri, yaitu paket-paket yang 

datang terlambat yang dapat mengganggu data yang diterima oleh pelanggan.  

 Kategori kinerja jaringan berdasarkan nilai delay dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.4 Kategori Kualitas Delay 

Kategori Delay 

Bagus 0 - 150 ms 

Cukup, Dapat ditolerir 150 ms – 400 ms 

Buruk >400 ms 

(Sumber: ITU G.114, 2011) 
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 Delay Antrian 

Delay antrian adalah waktu di mana paket data berada dalam antrian untuk 

diproses oleh server, lamanya waktu ini bergantung pada kecepatan saluran 

dan kondisi antrian. Besarnya delay antrian yang terjadi pada client yaitu (I 

Made Wiryana, 1992: 7)               

                                       (2.3) 

 

          (2.4) 

 

Keterangan:  

 tw   = delay antrian (s)  

queuet  = waktu tunggu paket pada client (s) 

servt  = waktu rata-rata pelayanan server (s) 

   = kecepatan kedatangan paket pada client (paket/s) 

   = kecepatan pelayanan client (paket/s)  

Dengan persamaan-persamaan tersebut, nantinya akan didapatkan waktu delay 

jaringan, laju pesan, jumlah pesan yang dapat dilayani, sehingga dapat menjadi 

acuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan ITU-T G.114. 

3. Throughput 

Throughput merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui jumlah 

data yang diterima dalam keadaan baik terhadap waktu total transmisi yang 

dibutuhkan dari sumber ke penerima. Pengiriman data pada jaringan packet switch 

antara dua stasiun yang melalui beberapa lapisan protokol meliputi batas 

kemampuan kapasitas yang dapat dikeluarkan oleh jaringan tersebut. Pada 

keadaan saturasi, yaitu kondisi dimana selalu tersedia frame yang menunggu 

untuk ditransmisikan, tv merepresentasikan sebagai waktu transmisi rata-rata 

frame yang diterima dengan benar [Schwartz, 1987:129]. Berikut adalah 

perhitungan secara matematis throughput: 

vt

iterimanar yang det data bejumlah pak


  (2.5) 



 1

)(



wt

servqueuew ttt 
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dengan: 

λ = throughput (paket/detik) 

tv  = waktu total transmisi untuk mengirimkan paket yang benar (detik) 

Walau pun memiliki satuan dan rumus yang sama dengan bandwidth, tetapi 

throughput lebih pada menggambarkan bandwidth yang sebenarnya (aktual) pada 

suatu waktu tertentu dan pada kondisi dan jaringan internet tertentu yang 

digunakan untuk mengunduh suatu file dengan ukuran tertentu. 

Throughput definisikan sebagai rata-rata paket data yang diterima benar yang 

dapat ditransmisikan pada satu waktu yng sama. Throughput pada jaringan PC 

diukur dengan melihat jumlah paket data per detik. 

- Pemeriksaan Paritas (Party Check) 

Skema deteksi kesalahan paling sederhana adalah dengan menambahkan 

sebuah bit paritas pada akhir blok data. Sebuah contoh sederhana adalah transmisi 

ASCII, dimana bit paritas terpasang untuk masing-masing karakter ASCII 7-bit. 

Nilai bit ini dipilih sehingga karakter memiliki nomor even 1 (paritas genap) atau 

odd 1 (paritas ganjil). Jadi, untuk sebagai contoh, jika pemancar memancarkan 

sebuah ASCII G (1110001) dan menggunakan paritas ganjil, akan ditambahkan 

sebuah angka 1 di bagian depan (even) dan mengirimkan bit ASCII 11100011. 

Penerima meneliti karakter yang diterima dan, jika jumlah angka 1 ganjil, 

mengasumsikan bahwa tidak ada kesalahan telah terjadi. Jika salah satu bit (atau 

bit ganjil) yang keliru terbalik selama transmisi (misalnya, 11QO0011), maka 

penerima akan mendeteksi kesalahan. Catatan, bagaimanapun, bahwa jika dua 

(atau setiap nomer even) bit yang terbalik karena kesalahan, maka kesalahan yang 

tidak terdeteksi terjadi. Biasanya, paritas even digunakan untuk transmisi sinkron 

dan paritas ganjil untuk transmisi asynchronous. 

Penggunaan bit paritas tidak mudah, sebuah impuls noise seringkali cukup 

panjang untuk merusak lebih dari satu bit, terutama pada data rate yang tinggi. 

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan bit tambahan yang digunakan 

untuk mendeteksi kesalahan. Terdapat dua cara penambahan bit parity, yaitu: 
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1. Parity Ganjil (ODD PARITY) 

Adalah bit parity yang ditambahkan pada sisi transmitter agar banyaknya 

bit “1” dari tiap data atau karakter yang dikirim termasuk bit parity itu 

sendiri adalah “GANJIL”. 

Tabel 2.5 Odd Parity 

DATA BITS PARITY BIT FOR ODD PARITY 

0101 1 

1101 0 

1111 1 

00101000 1 

01110000 0 

(Sumber: Stalling, 2001) 

2. Parity Genap (EVEN PARITY) 

Adalah bit parity yang ditambahkan pada sisi transmitter agar banyaknya 

bit “1” dari tiap data atau karakter yang dikirim termasuk bit parity itu 

sendiri adalah “GENAP”. 

Tabel 2.6 Even Parity 

DATA BITS PARITY BIT FOR EVEN PARITY 

1001 0 

0110 0 

1000 1 

11000111 1 

10010000 0 

(Sumber: Stalling, 2001) 

2.7 Pengujian Kualitas Jaringan Menggunakan Aplikasi Wireshark 

Aplikasi Wireshark merupakan aplikasi yang dapat menangkap paket-paket 

jaringan pada sisi client yang berguna untuk menampilkan informasi secara detail 
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pada paket tersebut. Aplikasi ini mempunyai banyak fitur dan kelebihan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi Wireshark bersifat open source untuk menganalisis paket jaringan. 

2. Mampu menangkap paket data secara langsung dari sebuah network 

interface. 

3. Mampu menampilkan informasi secara detail mengenai hasil capture pada 

sebuah jaringan. 

4. Mampu menampilkan hasil statistika dari hasil capture pada sebuah jaringan. 

5. Tersedia untuk Linux dan Windows. 

Gambar 2.9 merupakan logo dari aplikasi Wireshark: 

 

Gambar 2.9 Logo Aplikasi Wireshark 

(Sumber: Tutorial Wireshark) 

Pada gambar 2.10 merupakan contoh tampilan wireshark yang sedang 

meng-capture paket-paket pada suatu sistem jaringan: 

 

Gambar 2.10 Contoh Tampilan Wireshark yang Sedang Meng-capture Paket-Paket pada Suatu 

Sistem Jaringan 

(Sumber: Turorial Wireshark) 
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Keterangan: 

1. Menu   : Menu-menu yang tersedia di Wireshark 

2. Display Filter : Sebuah kolom dan kita dapat mengisi dengan  

  sintaks-sintaks untuk membatasi paket-paket apa saja yang  

  akan ditampilkan pada list paket. 

3. Daftar Paket : Menampilkan paket-paket yang berhasil ditangkap oleh  

  aplikasi Wireshark, berurutan dari paket pertama yang  

  ditangkap, dan seterusnya. 

4. Detail Paket : Menampilkan detail paket yang terpilih pada daftar paket. 

5. Detail Heksa : Menampilkan detail paket yang terpilih yang ditampilkan  

  dalam bentuk heksa. 

Pada daftar bagian Daftar Paket, terdapat kolom-kolom seperti berikut ini: 

1. Time  : Menampilkan waktu saat paket-paket tersebut ditangkap. 

2. Source  : Menampilkan alamat IP sumber dari paket data tersebut. 

3. Destination : Menampilkan alamat IP tujuan dari paket data tersebut. 

4. Protocol  : Menampilkan protokol yang digunakan pada sebuah paket  

  data. 

5. Info  : Menampilkan informasi secara detail tentang paket data. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metodologi dalam penelitian ini terdiri atas: jenis penelitian, pengambilan 

data, pengkajian data, pengolahan data, pembahasan dan hasil. Proses 

penyelesaian penelitian dijelaskan dalam bentuk flowchart. 

MULAI

Pengambilan Data

Pengkajian Data

Pengolahan Data

Pembahasan dan Hasil

Kesimpulan dan Saran

SELESAI
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Utama 

(Sumber: Perancangan) 

3.1 Pengambilan Data 

Pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder. 

3.1.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. 

Pengambilan data primer sistem manajemen bandwidth adalah sebagai berikut: 

1. Dengan peralatan Router MikrotikOS dari remote administrasi WinBox 

didapatkan data mengatur alokasi upload dan download pada masing-masing 

alamat IP client menggunakan teknik Load Balancing. 
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2. Dengan penggunaan aplikasi Network Analyzer Wireshark untuk mengambil 

data parameter-parameter yang meliputi jumlah paket data unduhan, 

throughput, dan packet loss. 

MULAI

Perancangan Blok Diagram 

Sistem

Identifikasi Syarat dan 

Spesifikasi Perangkat

Pemasangan Perangkat

Uji Coba Kesuksesan 

Sistem

Pengambilan Data dari Hasil 

Kinerja Jaringan

SELESAI
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pengambilan Data Primer 

(Sumber: Perancangan) 

Perancangan blok diagram dilakukan untuk mendapatkan rancangan 

konfigurasi jaringan pada sistem. Perancangan blok diagram akan mencantumkan 

komponen-komponen atau perangkat keras yang dibutuhkan dalam menciptakan 

layanan yang melewati jaringan WLAN, serta dentifikasi syarat/spesifikasi 

perangkat menentukan kemampuan perangkat agar sesuai dengan kebutuhan. 
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Pemasangan perangkat dalam tahapan ini meliputi pemasangan perangkat keras 

maupun perangkat lunak. Uji coba sistem dilakukan untuk memastikan hubungan 

koneksi antar perangkat sudah terjalin dan berhasil sebelum dilakukan 

pengambilan data. Pengambilan data hasil kinerja sistem menggunakan perangkat 

lunak Wireshark yang dipasang pada sisi pengguna. Pengambilan data hasil 

kinerja sistem menggunakan perangkat Wireshark dilakukan sesuai Gambar 3.3 

MULAI

Perangkat Keras:

     - Perangkat Laptop

     - Perangkat Access Point

Perangkat Lunak:

     - Wireshark

Capturing Paket Data 

Selama 10 Menit

Data Capture 

Menyimpan Data Capture 

sebagai file media library 

pcap (*.pcap)

File Wireshark

library*.pcap

SELESAI
 

Gambar 3.3 Flowchart Pengambilan Data Menggunakan Wireshark 

(Sumber: Perancangan) 

Parameter yang ingin diukur antara lain adalah: 

1. Packet Loss 

Untuk mendapatkan nilai packet loss diperlukan data primer dari hasil 

perolehan data melalui statisctics queue pada WinBox data yang didapat 

adalah jumlah paket data yang diterima (paket) dan jumlah paket drop (paket). 
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2. Delay end-to-end 

Delay end-to-end diperoleh dari data primer hasil perolehan data 

menggunakan aplikasi Network Analyzer Wireshark. Data yang didapat adalah 

waktu transmisi dari sumber ke tujuan (s) dan jumlah paket data yang diterima 

(paket). 

3. Throughput 

Untuk mendapatkan nilai throughput diperlukan data primer hasil 

pengambilan data menggunakan aplikasi Network Analyzer Wireshark adalah 

Average Mbps. 

3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku referensi, jurnal, 

skripsi, internet, dan forum-forum resmi tentang sistem manajemen bandwidth. 

Data sekunder yang digunkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Konsep dasar sistem manajemen bandwidth digunakan untuk mengetahui 

prinsip kerja dan arsitektur sistem manajemen bandwidth yang dapat 

mempermudah pemahaman tentang perhitungan performansi sistem.  

b. Konsep dasar metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket) pada mikrotik 

digunakan untuk mengetahui prinsip kerja metode HTB (Hierarchical Tocken 

Bucket) pada mikrotik dalam sistem manajemen bandwidth. 

c. Konsep dasar sistem load-balancing yang digunakan untuk mengetahui 

prinsip kerja dan arsitektur sistem load-balancing yang dapat mempermudah 

pemahaman tentang perhitungan performansi sistem.  

d. Konsep dasar simple queue dan queue tree pada mikrotik digunakan untuk 

mengetahui prinsip kerja dari teknik antrian simple queue dan queue tree pada 

mikrotik dalam sistem manajemen bandwidth.  

e. Parameter performansi kualitas jaringan sistem meliputi: packet loss, delay 

end-to-end, dan throughput digunakan untuk mengetahui persamaan 

matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkatan performansi 

kualitas jaringan sistem. 
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3.2 Pengkajian Data 

Pengkajian data dalam penelitian ini membahas proses perhitungan 

parameter-parameter yang meliputi probabilitas packet loss, delay end-to-end, 

dan throughput berdasarkan rumus yang ada kemudian dianalisis.  

3.2.1 Variabel dan Cara Analisis Data 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah alokasi upload dan 

download berdasarkan alamat IP client dan panjang data yang di-download 

melalui ftp.ub.ac.id.  

3.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini membahas tentang proses pengolahan 

data dari data primer dan data sekunder kemudian dianalisis. 

MULAI

Konfigurasi Sistem 

Manajemen Bandwidth

Menentukan Teknik 

Antrian Manajemen 

Bandwidth pada WinBox

Perhitungan 

Probability Packet Loss

Perhitungan 

Delay End-to-end

Perhitungan Throughput
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Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan Data 

(Sumber: Perancangan) 

ftp://ftp.ub.ac.id/
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 Dari proses analisis yang dilakukan, diasumsikan akan didapatkan data 

pengamatan berupa grafik karakteristik perhitungan dan pengamatan 

menggunakan metode Probability Packet Loss, Delay End-to-end, dan 

Throughput. Grafik akan memberikan gambaran data berupa perandingan antara 

data yang dikirimkan antara sebelum dan sesudah diterpkannya sistem manajemen 

bandwidth. 

1. Menentukan Teknik Antrian Sistem Manajemen Bandwidth 

Dalam sistem manajemen bandwidth menggunakan Router mikrotikOS 

dengan remote administrasi WinBox menggunakan teknik load balancing. 

Sedangkan pengiriman paket data dilakukan dengan Packet Switcing Process. 

MULAI

Switching 

Paket Data

KELUAR

Beban Jalur 

Data >90%

Load-Balancing

T

Y

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Pengiriman Data 

(Sumber: Perancangan) 

Dengan proses pengiriman data seperti ditunjukkan pada diagram alir di 

atas, proses pengaturan kelancaran lalu lintas data dilakukan pada sisi broadband 

saluran. Hal ini memberikan kelebihan dimana setting keadaan pada PC client 

tidak memerlukan konfigurasi berlebih.  
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Pada bagan “decission” perintah load-balancing akan segera diaktifkan 

apabila keadaan jalur data yang akan dilewati sibuk (crowded). Server akan 

berupaya mencari jalur data lain yang masih dapat digunakan disertai dengan 

penyeimbangan beban data pada jalur yang ada. 

YT

Y

T

Y

T

T

Y
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Gambar 3.6 Diagram Alir Load-balancing 

(Sumber: Perancangan) 

Proses load-balancing diterapkan pada sisi broadband dengan tujuan agar 

selama pengiriman data dalam satu line terganggu, dapat segera beralih ke line 

lain yang tersedia dengan lebar bandwidth yang teratur. Sehingga tidak 

mengganggu kualitas data yang dikirimkan. 
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Adapun mekanisme kerja pengalihan rute dalam metode load-balancing 

untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada data suara yang akan dikirim, komputer server melakukan 

pengelompokan paket data yang akan dikirim melalui jaringan berdasarkan 

header data. 

2. Kemudian, server akan memberikan urutan prioritas paket data berdasar 

alamat IP. 

3. Paket data dikirimkan kepada alamat client yang dituju. 

4. Pengecekan oleh server apakah terjadi congestion atau tidak.  

5. Jika tidak, maka data akan diteruskan pengirimannya dengan kembali 

memasukkan data ke dalam penjadwalan pengiriman paket data. 

6. Jika ya, maka server akan membagi alokasi bandwidth dalam satu line untuk 

mengirimkan paket data yang ada. 

7. Pada keadaan data yang telah dibagi pengirimannya dalam satu line dilakukan 

kembali pengecekan apakah beban jaringan sesuai dengan standar ITU-T 

G.114? 

8. Jika ya, maka paket data dikembalikan kepada posisi penjadwalan. Jika tidak, 

server akan melakukan pembagian pengiriman paket data melalui beberapa 

line server lain yang masih memiliki kapasitas jaringan yang kosong dan 

terhubung dengan server induk. 

9. Dilakukan kembali pengecekan beban dan kualitas data yang dikirim, apakah 

sesuai dengan standar yang ada (TIPHON, ITU). Jika ya, maka data akan 

kembali dijadwalkan untuk dikirim. Jika tidak,maka paket data akan dihapus 

(di Drop). 
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2. Perhitungan Probabilitas Packet Loss 

Perhitungan probabilitas packet loss dilakukan untuk mengetahui 

probabilitas banyaknya jumlah paket yang hilang atau tidak sampai ke tujuan 

ketika melakukan pengiriman data dari sumber ke tujuan. 

Berikut adalah diagram alir perhitungan probabilitas packet loss yang 

parameter-parameter diambil dari aplikasi Network Analyzer Wireshark: 

MULAI

Menangkap parameter: 
panjang paket data 

yang dikirim, panjang 
paket data yang 

diterima, panjang paket 
data, dan header

Keluaran Perhitungan

Probabilitas Packet Loss

SELESAI

Perhitungan Packet Loss:

Perhitungan Packet Loss (%):

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Perhitungan Probabilitas Packet-loss 

(Sumber: Perancangan) 
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3. Perhitungan Delay end-to-end 

Perhitungan delay end-to-end dihitung untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Berikut adalah 

diagram alir perhitungan delay end-to-end yang diambil dari parameter-parameter 

aplikasi Network Analyzer Wireshark: 

MULAI

Menangkap parameter: 

waktu transmisi

Menghitung parameter dengan persamaan:

Keluaran perhitungan

Delay end-to-end
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Gambar 3.8 Diagram Alir Perhitungan Delay end-to-end 

(Sumber: Perancangan) 
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4. Perhitungan Throughput 

Perhitungan throughput dihitung untuk mengetahui jumlah data yang 

diterima dalam keadaan baik terhadap waktu total transmisi yang dibutuhkan dari 

sumber ke penerima. Berikut adalah diagram alir perhitungan throughput yang 

diambil dari parameter-parameter aplikasi Network Analyzer Wireshark: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram Alir Perhitungan Throughput 

(Sumber: Perancangan) 

3.4 Pembahasan dan Hasil Data 

Tahapan solusi pembahasan dan hasil data ini membahas tentang 

perancangan, pengujian, pembahasan hasil dan kesimpulan. Tahapan proses 

penelitian telah dirumuskan dan ditelaah dari segala aspek dan sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan. 

3.4.1 Perancangan 

Pada tahap perancangan penelitian ini membahas tentang implementasi 

sistem manajemen bandwidth menggunakan metode HTB (Hierarchical Tocken 

Bucket) teknik load-balancing pada Router MikrotikOS yang menggunakan 

remote administrasinya adalah WinBox.  
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3.4.2 Pengujian 

Skenario pengujian kinerja dari model sistem manajemen bandwidth pada 

Router MikroTikOS yang telah dikonfigurasi oleh peneliti pada masing-masing 

alamat IP client. 

3.4.3 Pembahasan dan Hasil Parameter-parameter 

Setelah mengolah data parameter-parameter pada sistem manajemen 

bandwidth, maka langkah selanjutnya adalah analisis pembahasan dan hasil yang 

didapat dari perhitungan data kemudian digambarkan dalam bentuk tabel dan 

grafik.  

a. Analisis Probabilitas Packet Loss 

Berikut adalah diagram alir analisis Probabilitas Packet Loss: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Analisis Probabilitas Packet Loss 

(Sumber: Perancangan) 

 

 

 

 

 

 

 

SELESAI 

Output: 

Hasil dan Analisa  

Probabilitas Packet Loss 

Analisis Probabilitas Packet Loss 

menggunakan teknik load 

balancing 

 

 

Input: 

Nilai Probabilitas Packet Loss  

MULAI 



41 
 

 
 

b. Analisis Delay end-to-end 

Berikut adalah diagram alir analisis Delay end-to-end: 
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Gambar 3.11 Analisis Delay End-to-end 

(Sumber: Perancangan) 

c. Analisis Throughput 

Berikut adalah diagram alir analisis Throughput: 
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Gambar 3.12 Analisis Throughput 

(Sumber: Perancangan) 
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3.5 Kerangka Acuan Berpikir 
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Gambar 3.13 Diagram Alir Acuan Berpikir 

(Sumber: Perancangan) 

Pada proses penelitian ini dimulai dari pengambilan data yaitu data sekunder 

dan data primer. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan internet yang 

membahas WLAN dan Voice over Internet Protocol (VoIP). Kemudian 

penelitian dilanjutkan dengan analisis data untuk mengetahui data apa saja yang 

digunakan pada pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk 
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mendapatkan data sekunder dan primer. Data primer yang diolah pada 

pengolahan data akan menjadi bahan perbandingan pada pembahasan. 

Pembahasan dan Hasil membandingkan hasil perhitungan dengan hasil 

pengamatan dan rekomendasi ITU-T G.114 sehingga didapatkan hasil kualitas 

jaringan WLAN untuk layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) pada 

penelitian. 

3.6 Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang 

berhubungan dengan teori-teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

perealisasian alat. Adapun teori-teori yang dikaji adalah sebagai berikut: 

1) Mempelajari konsep dasar dan konfigurasi manajemen jaringan komputer. 

2) Mempelajari konsep dasar dan konfigurasi Load-balancing. 

3) Mempelajari konsep dasar dan konfigurasi layanan Video Conference. 

4) Mempelajari konsep dan parameter-paramter video conference. 

5) Mempelajari konsep dan perhitungan parameter-parameter kinerja jaringan. 

6) Mempelajari dasar teori, dan spesifikasi peralatan yang akan dipakai 

diantaranya: 

i. PC Server 

ii. Network Interface Card (NIC) 

iii. Perangkat Switching (Router, Switch) 

iv. Kabel UTP 

3.7 Studi Lapangan 

     Studi lapangan bertujuan untuk mencari data di lapangan yang 

berkaitan dengan tata letak perancangan sistem meliputi letak penginstalasian 

sistem hingga titik-titik lokasi pengukuran kinerja dalam hal ini adalah 

Laboratorium Komputasi dan Jaringan Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Brawijaya Malang. Data-data yang diperoleh akan dijadikan acuan dalam 

perancangan dan pengujian kinerja sistem. Studi literatur dan studi lapangan akan 

menghasilkan data sekunder yang akan menjadi acuan dan bahan dalam 

merencanakan dan mengimplementasikan sistem. 
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3.8 Pemodelan Sistem 

Konfigurasi jaringan yang digunakan untuk implementasi sistem 

manajemen bandwidth prioritas alamat IP adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.14 Perancangan Konfigurasi Manajemen Bandwidth 

(Sumber: Perancangan) 

Pada perancangan konfigurasi tersebut dapat dilihat bahwa Internet 

Service Provider (ISP) sebagai sumber informasi dari aplikasi internet. Router 

mikrotikOS berfungsi sebagai pengaturan sistem manajemen bandwidth metode 

HTB (Hierarchical Tocken Bucket) teknik load balancing, switch dan empat PC 

client digunakan untuk pengujian yang sudah ter-instal software Network 

Analyzer Wireshark untuk menguji performansi internet. Tabel 3.1 merupakan 

alokasi pembagian bandwidth pada sistem berdasarkan alamat IP adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Alokasi Pembagian Bandwidth pada Sistem Berdasarkan Alamat IP 

Nama 

Perangkat 
Alamat IP Subnet Mask 

Alokasi 

Upload 

Alokasi 

Download 

Router 172.168.1.1 255.255.255.0 100 Mbps 100 Mbps 

PC 1 172.168.1.2 255.255.255.0 2 Mbps 2 Mbps 

PC 2 172.168.1.3 255.255.255.0 1 Mbps 1 Mbps 

PC 3 172.168.1.4 255.255.255.0 512 kbps 512 kbps 

PC 4 172.168.1.5 255.255.255.0 256 kbps 256 kbps 

(Sumber: Perancangan) 
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a. Perancangan Penentuan Spesifikasi Perangkat Keras 

Penentuan spesifikasi perangkat keras ini digunakan untuk implementasi 

sistem manajemen bandwidth adalah: 

a. Komputer minimal Intel Pentium IV 2.0 GHz, 512 MB RAM sebagai PC 

kendali Router yang berfungsi untuk implementasi menggunakan metode 

HTB (Hierarchical Tocken Bucket) teknik load balancing pada router 

mikrotikOS yang menggunakan remote administrasi WinBox. 

b. Komputer minimal Intel Pentium IV 2.0 GHz, 512 MB RAM sebagai PC 

Client yang berfungsi untuk mengakses aplikasi layanan internet dan 

dianalisis performansi QoS.  

c. Switch 8 Port, Kabel UTP, Konektor RJ 45. 

b. Perancangan Penentuan Spesifikasi Perangkat Lunak 

Penentuan spesifikasi perangkat lunak digunakan untuk mendukung 

implementasi dan model sistem manajemen bandwidth adalah: 

a. Mikrotik RouterOS  

b. Mikrotik WinBox  

c. Network Analyzer Wireshark  

c. Pengujian Model Sistem Manajemen Bandwidth 

Skenario pengujian kinerja dari model sistem manajemen bandwidth pada 

Router MikroTikOS yang telah dikonfigurasi oleh peneliti pada masing-masing 

alamat IP client adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian model sistem manajemen bandwidth menggunakan metode HTB 

(Hierarchical Tocken Bucket) teknik load balancing secara bergantian dalam 

skala laboratorium. 

b. Pengkajian model sistem manajemen bandwidth di sisi performansi internet 

client menggunakan aplikasi Network Analyzer Wireshark digunakan untuk 

mengkaji parameter-parameter QoS. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 5 

kali dalam setiap pengunduhan aspek data dengan durasi penangkapan 

performansi menggunakan software Wireshark selama 60-300 detik. 

Parameter yang diuji meliputi packet loss, dan throughput diukur pada 

masing-masing PC client. 
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c. Pengunduhan data yang digunakan oleh client menggunakan aplikasi Internet 

Download Manager. Pengunduhan data pada penelitian ini terdiri dari 4 aspek 

yang meliputi teks, gambar, video, musik.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis dan pembahasan sistem 

manajemen bandwidth dengan prioritas alamat IP client. Tahapan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah instalasi sistem, pengujian sistem, dan pembahasan 

sistem.  

Instalasi sistem penelitian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu instalasi 

mikrotik routerboard RB750, instalasi komputer client, instalasi teknik antrian 

queue tree, instalasi teknik load-balancing.   

Tahapan pengujian pada sistem penelitian terdiri dari empat tahapan, 

yaitu: pengujian koneksi jaringan mikrotik routerboard750, pengujian kualitas 

jaringan PC client antrian dengan dan tanpa metode load-balancing, dan 

pengujian alokasi upload dan download pada masing-masing PC client. Hasil 

pengujian sistem diperoleh data-data primer yang diperlukan dalam analisis 

performansi sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

matematis, yaitu dengan mengumpulkan parameter kualitas jaringan yang berupa 

data primer dan melakukan perhitungan menggunakan persamaan-persamaan 

yang telah dijelaskan pada Bab II. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan 

beberapa asumsi, meliputi: 

1. PC 1 dengan alokasi upload dan download 2 Mbps. 

2. PC 2 dengan alokasi upload dan download 1 Mbps. 

3. PC 3 dengan alokasi upload dan download 512 kbps. 

4. PC 4 dengan alokasi upload dan download 256 kbps. 

5. Bandwidth kanal sebesar 4 Mbps.  

Hasil perhitungan sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client 

antrian ranpa menggunakan metode load-balancing terhadap performansi kualitas 

jaringan meliputi: packet loss, delay end-to-end, dan throughput dengan variabel 

bebas, meliputi: alokasi upload dan download, dan panjang data yang diakses 

masing-masing client yang dibandingkan dengan hasil perhitungan penggunaan 

metode manajemen bandwidth load-balancing merupakan hasil yang ingin 

dicapai dalam penelitian sistem ini. 
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4.1 Instalasi 

4.1.1 Instalasi Perangkat Keras dan Lunak pada Sisi Server 

Pada langkah ini dilaksanakan instalasi perangkat keras sesuai dengan 

perancangan diagram blok dan perangkat lunak yang dibutuhkan masing-masing 

perangkat untuk melaksanakan fungsinya pada sisi server. 

Konfigurasi pada sistem penelitian digunakan sebagai acuan implementasi 

sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dengan menggunakan 

metode HTB teknik antrian queue tree dengan metode manajemen bandwidth 

load-balancing menggunakan mikrotik dengan pengaturannya diakses 

menggunakan Winbox. Gambar 4.1 merupakan konfigurasi sistem manajemen 

bandwidth dengan prioritas alamat IP client.  

 

Gambar 4.1 Konfigurasi Sistem Manajemen Bandwidth 

dengan Prioritas Alamat IP Client 

(Sumber: Perancangan) 

Instalasi perangkat keras dilakukan untuk menghubungkan masing-masing 

perangkat keras dengan media fisik untuk dapat menjadi satu jaringan yang 

terhubung. Tabel 4.1 menjelaskan masing-masing fungsi perangkat keras pada 

sistem. 
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Tabel 4.1 Fungsi Perangkat Keras Pada Sistem Jaringan 

No Jenis Perangkat Keras Fungsi 

1. ISP (Internet Service 

Provider) 

Penyedia koneksi internet  

2. Mikrotik Routerboard750 Perangkat keras untuk mengatur sistem 

manajemen bandwidth. 

3. Switch Meneruskan paket data dalam komunikasi 

data. 

4. Komputer Client Pengakses layanan internet dan monitoring 

mikrotik routerOS 

5. Network Interface Card 

(NIC) 

Interface komunikasi data dalam sistem 

jaringan. 

6. Kabel UTP Cat.5 Mentransmisikan sinyal informasi pada sistem 

jaringan. 

7. RJ-45 Konektor kabel UTP pada perangkat-

perangkat jaringan. 

(Sumber: Hasil Perancangan) 

Pemilihan perangkat keras yang digunakan dalam suatu sistem jaringan 

akan mempengaruhi performansi jaringan. Maka dari itu, untuk membangun 

sistem jaringan yang baik diperlukan perangkat keras yang memenuhi spesifikasi 

tertentu, sehingga tingkat kesalahan yang terjadi saat proses pengujian dapat 

diperkecil.  

1. Instalasi Komputer Server 

Instalasi perangkat keras dilakukan untuk menghubungkan masing-masing 

perangkat keras dengan media fisik untuk dapat menjadi satu jaringan yang 

terhubung. Sedangkan instalasi perangkat lunak diperlukan agar server dapat 

bekerja seperti yang diharapkan. 

a. Instalasi Perangkat Keras 

     Perangkat keras pada sisi server antara lain, PC server dan router. 

Instalasi perangkat keras dimulai dari pemasangan server dan server rack. 

Langkah-langkah dalam memasang server dan server rack adalah sebagai 

berikut: 
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1) Pemilihan ruangan yang tepat untuk peletakan server dan server rack 

sangat penting. Pemilihan penempatan ruang server tersebut harus 

memiliki pendingin ruangan atau Air Conditioner (AC) agar tidak 

menyebabkan overheat pada perangkat server. 

2) Peletakan server rack pada tempat yang diinginkan 

 

Gambar 4.2 Perakitan Server, Perangkat Server, serta Perangkat Pendukung dan 

Peletakan Server  

(Sumber: Perancangan) 

3) Pemasangan stop kontak terdekat 

4) Proses instalasi UPS kemudian instalasi PC server (sambungan listrik) 

     Kemudian perangkat keras yang dipasang selanjutnya adalah router dan 

penarikan kabel dari router hingga server. Router yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah milik Laboratorium Komputasi dan Jaringan dan 

PPTI UB. Hal yang perlu dilakukan adalah penarikan kabel dari router 

menuju server. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Perhitungan panjang kabel UTP dari router hingga server 

2) Perkiraan setiap lekukan bidang peletakan kabel UTP dan beri 

kelebihan ukuran agar tidak terlalu ketat 

3) Pengecekan konektivitas dengan command ping antara 2 komputer  

4) Konfigurasi kabel UTP dengan cross  

5) Pengecekan command ping dari 1 komputer dengan komputer 1 yang 

lain 

6) Pengecekan kehandalan kabel dan panjang kabel 

7) Penghubungan dan pemasangan kabel ke router hingga turun ke 

server. 
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b. Instalasi Perangkat Lunak 

     Instalasi perangkat lunak terkait pemasangan perangkat lunak pada 

server, baik operating system maupun streaming media server. Langkah-

langkah pemasangan perangkat lunak operating system pada server 

menggunakan CentOS 6 ditunjukkan sebagai berikut: 

1) Menghidupkan PC server. 

2) Booting CentOS 6.4 DVD pada DVD-drive pc server. Memilih “Install 

or upgrade an existing system” 

 

Gambar 4.3 Tampilan Awal CentOS 6 

(Sumber: Perancangan) 

 

3) Melewati installation media test dengan cara klik “Skip” 

 

Gambar 4.4 Skip Media Test 

(Sumber: Perancangan) 

 

4) Memilih “Next” pada Welcome Screen CentOS 6. 

5) Memilih pilihan bahasa kemudian tekan “Next”. 

6) Memilih pilihan tampilan keyboard kemudian tekan “Next”. 

7) Karena menggunakan hard drive pada pc, dipilih “Basic Storage 

Devices”. 
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Gambar 4.5 Instalasi Perangkat  

(Sumber: Perancangan) 

 

8) Apabila muncul seperti di berikut, centang “Apply my choice to all 

devices with undetected partitions or filesystems”. Kemudian dipilih 

“Yes, discard any data”. 

 

Gambar 4.6 Pesan Warning Error  

(Sumber: Perancangan) 

 

9) Mengisi nama dari server (hostname), kemudian klik “Configure 

Network” 

10) Memilih tab “Wired” kemudian pilih “System eth0”. Klik “Edit” 
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Gambar 4.7 Koneksi Jaringan  

(Sumber: Perancangan) 

 

11) Mencentang “Connect automatically”. Memilih tab “Ipv4 Settings”. 

Pilih “Manual” pada kolom “Method”. Kemudian memasukkan IP 

address, netmask, gateway hingga DNS yang diberikan provider. Klik 

“Add”. Kemudian klik “Apply”. 

 

Gambar 4.8 Pengisian IP  

(Sumber: Perancangan) 

 

12) Konfigurasi jaringan telah selesai. Kemudian Klik “Next” dan Server 

siap digunakan. 

4.1.2 Instalasi Mikrotik Routerboard RB750 

Instalasi mikrotik routerboard RB750 digunakan untuk implementasi dari 

sistem yang sudah dirancang sehingga membentuk sistem manajemen bandwidth 

prioritas alamat IP client menggunakan metode HTB dengan teknik antrian queue 
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tree. Mikrotik routerboard RB750 dapat diakses menggunakan software tool 

Winbox. Berikut adalah diagram alir dari instalasi mikrotikrouterboard RB750 

hingga instalasi alamat IP client: 

MULAI

Koneksi interface ethernet 1 dari ISP

dan ethernet 2 menuju client

Konfigurasi Mikrotik 

Routerboard RB750

Konfigurasi ethernet 1 dan 2

Konfigurasi DHCP client

Konfigurasi DHCP server

Konfigurasi IP DNS

Konfigurasi IP Firewall

Konfigurasi komputer client 

koneksi ke internet

Konfigurasi alamat IP client

SELESAI
 

Gambar 4.9 Diagram Alir Instalasi Mikrotik Routerboard RB750 

(Sumber: Instalasi Mikrotik Routerboard RB750) 

Adapun langkah-langkah dalam instalasi mikrotik routerboard750 adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghubungkan kabel UTP dari modem ke port 1 Mikrotik RB750. 
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2. Menghubungkan kabel utp dari port 2 ke switch atau hub atau langsung ke PC 

Client. 

3. Setelah semua kabel terkoneksi dengan benar, mengecek sambungan internet 

dengan browsing ke alamat sebarang.  Konfigurasi dari sistem adalah CLIENT > 

MIKROTIK RB750 > MODEM > INTERNET 

4. Membuka winbox 

 

Gambar 4.10 Tampilan Winbox v2.2.18 

(Sumber: Software Winbox) 

 

5. Menghubungkan Winbox ke Mikrotik RB750 

Klik (…) pada connect to  klik IP address atau MAC address  

Connect seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.11 Tampilan Daftar Connect to 

(Sumber: Software Winbox) 
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Gambar 4.12 Tampilan Connect To 

(Sumber: Software Winbox) 

 

6. Mengaktifkan interface Ethernet yang terpasang pada Mikrotik RouterOS 

melalui Winbox 

Klik menu Interfaces  tanda +  General  isikan pada kolom name dan 

MTU  Apply  OK 

 

Gambar 4.13 Tampilan Interface List 

(Sumber: Software WinBox) 

 

 Berdasarkan tampilan monitor ethernet pertama bernama “ether1-

gateway” dimana ether1 terkoneksi ke IP public atau internet dari ISP dan ether2 

bernama “ether2-master” terkoneksi ke IP jaringan lokal. 
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7. Konfigurasi DHCP client 

DHCP client merupakan DHCP yang akan menerima alamat IP yang 

diberikan DHCP server. Konfigurasi dengan Winbox: 

Klik menu IP  DHCP Client  DHCP  tanda + warna merah  interface: 

ether1 Apply  OK 

 

Gambar 4.14 Tampilan DHCP Client 

(Sumber: Software WinBox) 

 Berdasarkan tampilan monitor, ether1 gateway menunjukkan status: 

bound, hal ini menunjukkan bahwa ether1 sudah terkoneksi dengan koneksi 

internet dengan alamat IP DHCP Client adalah 172.20.17.19. 

8. Konfigurasi DHCP server 

DHCP server merupakan alamat IP DHCP yang memberikan alamat IP ke 

workstation. Konfigurasi menggunakan Winbox: 

Klik menu IP  DHCP Client  DHCP  tanda + warna merah  interface: 

ether2 Apply  OK 

 

Gambar 4.15 Tampilan DHCP Server 

(Sumber: Software WinBox) 



58 
 

 
 

9. Konfigurasi IP DNS 

 Fungsi dari setting DNS adalah untuk menentukan alamat IP server yang 

berfungsi sebagai Domain Name Server. Server ini bertugas menerjemahkan 

alamat domain yang dituju. 

Konfigurasi menggunakan Winbox: 

Klik menu IP  DNS  Settings  Servers: 192.168.0.1  Dynamic 

Servers1: 175.45.184.164 dan Dynamic Servers2: 175.45.184.165  Apply  

OK 

 

Gambar 4.16 Tampilan IP DNS 

(Sumber: Software Winbox) 

10. Konfigurasi IP Firewall 

Setting IP Firewall digunakan untuk menjadikan Mikrotik RouterOS 

sebagai gateway server. Konfigurasi menggunakan Winbox: Klik menu IP  

Firewall  Filter Rules  Apply  OK 

 

Gambar 4.17 Tampilan Firewall 

(Sumber: Software Winbox) 
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4.1.3 Instalasi Komputer pada Sisi Client 

Instalasi komputer client dilakukan agar komputer client dapat mengakses 

internet melalui mesin Mikrotik RouterOS. Konfigurasi computer client sebagai 

berikut: 

a. Klik Start  Control Panel  Network and Internet  Network and 

Setting Center  Local Area Connection 

 

Gambar 4.18 Tampilan Control Panel Salah Satu Komputer Client 

(Sumber: Control Panel Windows 7 Ultimate) 

 

b. Klik Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  OK 

 

Gambar 4.19 Tampilan Local Area Connection Properties  

pada Salah Satu Komputer Client 

(Sumber: Control Panel Windows 7 Ultimate) 
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c. Konfigurasi Alamat IP Client 

Dalam sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client, pengaturan 

alamat IP client harus diatur terlebih dahulu untuk menerapkan sistem manajemen 

bandwidth prioritas alamat IP Client.  Tabel 4.9 merupakan konfigurasi masing-

masing alamat IP client dalam sistem manajemen bandwidth.  

Tabel 4.2 Konfigurasi Masing-Masing Alamat IP Client 

Komputer Alamat IP Subnet Mask 
Default 

Gateway 

DNS 

Server 

PC 1 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 

PC 2 192.168.0.3 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 

PC 3 192.168.0.4 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 

PC 4 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 

(Sumber: Perancangan) 

Pengaturan masing-masing alamat IP client pada sistem ini menerapkan 

kelas IP kelas C. Subnet mask diatur untuk menunjukkan letak suatu host berada 

dalam suatu jaringan. Default gateway menunjukkan alamat IP router yang 

menghubungkan internal networks dan outside network (internet). 

Penjelasan konfigurasi 

Pada sistem jaringan ini terdiri dari empat host dan sebuah router. 

 Alamat host: 

192.168.0.2 

192.168.0.3 

192.168.0.4 

192.168.0.5 

 Alamat router: 

192.168.0.1 

 Subnet mask pada jaringan: 

255.255.255.0 

 

 

 



61 
 

 
 

Contoh: 

Sebuah paket yang ditujukan pada alamat IP 192.168.0.2, paket tidak dapat secara 

langsung menuju tujuan, melainkan paket harus dikirim melalui default gateway 

(router) untuk menentukan jalur paket ke tujuan. 

      

(a)     (b)   

 

(c) 

Gambar 4.20 Konfigurasi Alamat IP Client Salah Satu Client  

(a) Tampilan Setting Alamat IP (b) Tampilan Local Area Connectin Status  

(c) Tampilan Network Connection Details 

(Sumber: Control Panel Network Windows 7 Ultimate) 

4.1.4 Instalasi Teknik Antrian Queue Tree Pada Masing-masing PC Client 

Instalasi teknik antrian queue tree pada masing-masing alamat IP client 

bertujuan untuk memberikan alokasi upload dan download dalam sistem 

manajemen bandwidth pada masing-masing alamat IP client. Langkah pertama 
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pengaturan manajemen bandwidth teknik antrian jenis queue tree adalah mengatur 

IP Firewall Mangle kemudian konfigurasi teknik antrian jenis queue tree. 

Prosedur pengujian alokasi upload dan download pada masing-masing PC 

client teknik antrian queue tree dapat digambarkan menggunakan diagram alir 

adalah sebagai berikut: 

MULAI

Pengaturan IP Firewall Mangle

Pengaturan Queue Tree = PCQ (Per 

Connection Queue)

Konfigurasi alokasi Upload dan 

Download

pada masing-masing alamat IP client

menggunakan queue tree

SELESAI
 

Gambar 4.21 Diagram Alir Konfigurasi Sistem Manajemen Bandwidth  

pada Masing-masing PC Client Teknik Antrian Queue Tree 

(Sumber: Prosedur Pengujian) 

 

Prosedur konfigurasi sistem manajemen bandwidth pada masing-masing 

PC Client teknik antrian Queue Tree adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengaturan IP Firewall Mangle 

Pengaturan IP Firewall mangle merupakan aturan atau rule untuk 

pembatasan bandwidth. 

Klik IP  Firewall  Mangle  

 

Kemudian buat rule (klik tanda + merah) dengan parameter sebagai berikut: 

Pada tab General: 

Chain  = forward 

Src address  = 192.168.0.2 (untuk IP PC 1 yang di-limit) 
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Pada tab Action: 

Action    = mark park packet 

New Connection mark = dari PC1 

Klik Apply  OK 

Kemudian buat rule lagi (klik tanda + merah) dengan parameter sebagai berikut: 

                     

(a)      (b) 

Gambar 4.22 Tampilan mangle rule pada queue tree  

(a) tab General (b) tab Action 

(Sumber: Winbox) 

Pada tab General: 

Chain    = forward 

Connection mark   = PC1 (pilih dari dropdown menu) 

Pada tab Action: 

Action    = mark packet 

New packet Mark   = ke PC1  

Klik Apply  OK 
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(a)     (b) 

 

(c) 

Gambar 4.23 Tampilan mangle rule pada queue tree  

(a) tab General (b) tab Action (c) IP Mangle  

(Sumber: Winbox) 

 

2. Pengaturan Queue Types 

Klik menu Queues  Queue Types 

Type Name    = PCQ1M 

Kind    = pcq 

Rate    = 1M 

Limit    = 50 

Total Limit   = 2000 

Classifier   = Dst.address 

Klik Apply  OK 
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Gambar 4.24 Tampilan Queue Type 

(Sumber: Winbox) 

 

3. Konfigurasi Queue Tree 

Klik menu Queues  Queue Tree  

Kemudian buat rule (klik tanda + merah) dengan parameter sebagai berikut: 

Pada tab General: 

Name    = PC1 

Parent    = ether2-master-local 

Packet Marks   = ke PC1 

Queue Type   = PCQ2M 

Priority   = 1 

Klik Apply  OK 

  

(a)      (b) 

Gambar 4.25 Tampilan Konfigurasi Queue Tree  

(a) Tab General pada PC 1 (b) Queue List pada Queue Tree  

(Sumber: Winbox) 
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4.2 Pengujian 

Tahapan setelah instalasi sitem pada penelitian ini adalah pengujian 

sistem. Pengujian sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client terdiri 

dari empat tahapan, yaitu: pengujian koneksi jaringan mikrotik routerboard750, 

pengujian pengujian kualitas jaringan PC client teknik antrian queue tree tanpa 

load-balancing, pengujian kualitas jaringan PC client teknik antrian queue tree 

dengan load-balancing, dan pengujian alokasi upload dan download pada masing-

masing client. 

4.2.1 Pengujian Koneksi Jaringan Antara Mikrotik Routerboard RB750 Dan 

Client 

Pengujian koneksi jaringan antara mikrotik routerboard RB750 dan client 

berfungsi untuk mengetahui perangkat-perangkat yang terhubung pada sistem 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konfigurasinya. 

 

1. Hasil Pengujian Koneksi Jaringan Antara Mikrotik RouterboardRB750 

Dan Client 

Pengujian koneksi jaringan antara mikrotik routerboardRB750 dan client 

menggunakan command prompt pada Windows berupa response time pengiriman 

paket data uji pada saat perintah dilakukan hingga perintah dikirimkan kembali 

oleh server atau client yang dituju. Gambar 4.40 merupakan tampilan salah satu 

client melakukan pengujian koneksi jaringan. 

 

Gambar 4.26 Tampilan Ping Router NIC1 172.20.17.19  

(Sumber: Pengujian Command Prompt) 
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Penjelasan Command Prompt: 

 Ping 172.20.17.19 

Alamat 172.20.17.19 menunjukkan alamat IP NIC1 pada router. Perintah 

ping 172.20.17.19 digunakan untuk menguji perangkat client sudah terhubung ke 

NIC1 pada router dengan jalur yang benar. 

 Reply from 172.20.17.19: bytes=32 time=1ms TTL=64 

Hasil command prompt dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

 Reply From 172.20.17.19 

Reply From 172.20.17.19 merupakan respon yang menunjukkan perangkat 

client dan NIC1 pada router (172.20.17.19) sudah terhubung sudah benar pada 

sistem jaringan. 

 Bytes=32 

Bytes=32 menunjukkan keterangan jumlah data yang dikirimkan pada saat 

proses pengujian. 

 Time=1ms 

Time=1ms mengidentifikasikan respon waktu yang didapatkan saat 

melakukan proses mengujian koneksi. Time menunjukkan nilai “round trip 

delay” yang menunjukkan waktu yang diperlukan paket yang dikirimkan untuk 

mencapai komputer yang dituju. 

 TTL=64 

Respon TTL merupakan nilai “Time-To-Live” yang menunjukkan jumlah 

maksimal melewati alamat IP sebanyak 64 kali. Dengan mengurangi nilai TTL 

awal yaitu 64 dengan nilai TTL akhir maka bisa dihitung banyaknya hop yang 

dilalui dari komputer asal ke computer tujuan. Setiap kali PING paket melalui 

sebuah alamat IP maka nilai TTL nya akan dikurangi satu. Sehingga jika TTL 

mencapai nilai nol, PING paket akan dibuang. 

 

Gambar 4.27 Tampilan Ping Router NIC2 192.168.0.1  
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Penjelasan Command Prompt: 

 Ping 192.168.0.1 

Alamat 192.168.0.1 menunjukkan alamat IP NIC2 pada router. Perintah 

ping 192.168.0.1digunakan untuk menguji perangkat client sudah terhubung ke 

NIC2 pada router dengan jalur yang benar. 

 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64 

Hasil command prompt dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

 Reply From 192.168.0.1 

 Reply merupakan respon yang menunjukkan perangkat client dan NIC2 

pada router sudah terhubung sudah benar pada sistem jaringan. Respon Reply 

From 192.168.0.1 megidentifikasikan alamat IP 192.168.0.1 (NIC2 router) yang 

dituju. 

 Bytes=32 

Bytes=32 menunjukkan keterangan jumlah data yang dikirimkan pada saat 

proses pengujian. 

 Time=1ms 

Time=1ms mengidentifikasikan respon waktu yang didapatkan saat 

melakukan proses mengujian koneksi. Time menunjukkan nilai “round trip 

delay” yang menunjukkan waktu yang diperlukan paket yang dikirimkan untuk 

mencapai komputer yang dituju.  

 TTL=64 

Respon TTL merupakan nilai “Time-To-Live” yang menunjukkan jumlah 

maksimal melewati alamat IP sebanyak 64 kali. Dengan mengurangi nilai TTL 

awal yaitu 64 dengan nilai TTL akhir maka bisa dihitung banyaknya hop yang 

dilalui dari komputer asal ke computer tujuan. Setiap kali PING paket melalui 

sebuah alamat IP maka nilai TTL-nya akan dikurangi satu. Sehingga jika TTL 

mencapai nilai nol, PING paket akan dibuang. 
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Gambar 4.28 Tampilan ping www.google.com 

(Sumber: Pengujian Command Prompt) 

Penjelasan Command Prompt: 

 Ping www.google.com 

Alamat www.google.com menunjukkan alamat akses menuju internet 

(www.google.com). Perintah www.google.com digunakan untuk menguji 

perangkat client sudah terhubung ke internet dengan jalur yang benar. 

 Reply from 173.194.30.14: bytes=32 time=45ms TTL=52 

Hasil command prompt dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

 Reply from 173.194.30.14 

Alamat IP 173.194.30.14 merupakan alamat IP dari www.google.com. 

Reply 173.194.30.14 merupakan respon yang menunjukkan perangkat client 

sudah terhubung ke internet dengan benar pada sistem jaringan. 

 Bytes=32 

Bytes=32 menunjukkan keterangan jumlah data yang dikirimkan pada saat 

proses pengujian. 

 Time=45ms 

Time=45ms mengidentifikasikan respon waktu yang didapatkan saat 

melakukan proses mengujian koneksi. Time menunjukkan nilai “round trip 

delay” yang menunjukkan waktu yang diperlukan paket yang dikirimkan untuk 

mencapai komputer yang dituju adalah 45 ms.  

 TTL=52 

Respon TTL merupakan nilai “Time-To-Live” yang menunjukkan jumlah 

maksimal melewati alamat IP sebanyak 64 kali. Dengan mengurangi nilai TTL 

awal yaitu 52 dengan nilai TTL akhir maka bisa dihitung banyaknya hop yang 

dilalui dari komputer asal ke computer tujuan. Setiap kali PING paket melalui 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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sebuah alamat IP maka nilai TTL nya akan dikurangi satu. Sehingga jika TTL 

mencapai nilai nol, PING paket akan dibuang. 

Dari hasil pengujian antara mikrotik routerboard750 dan client pada 

command prompt. Analisis antara perintah-perintah dan respon yang dihasilkan 

dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

1. PING 

Perintah PING berfungsi untuk menguji instalasi alamat IP yang 

digunakan pada suatu perangkat host sudah terhubung dengan host lain dengan 

jalur yang benar dengan cara mengirimkan paket uji dan menerima kembali paket 

uji tersebut dengan jangka waktu tertentu ke host penguji. 

2. Request Time Out 

Respon Request Time Out menunjukkan host dengan alamat IP yang 

dituju tidak merespon pada perangkat host sehingga paket yang dikirimkan oleh 

host penguji tidak diterima kembali. 

3. Reply 

Respon Reply menunjukkan instalsi alamat IP ke host yang dituju sudah 

benar. Perintah ini dinyatakan dengan “Reply from 192.168.0.100: bytes 32 time 

=1ms TTL=64” dengan identifikasi: 

 From 

Respon From mengidentifikasikan alamat IP dari host yang dituju. 

 Bytes 32 

Respon Bytes 32 mengidentifikasikan keterangan jumlah data yang 

dikirimkan pada saat proses pengujian. 

 Time=1ms 

Respon Time=1ms mengidentifikasikan respon waktu yang didapatkan 

saat melakukan proses mengujian koneksi. Time menunjukkan nilai “round trip 

delay” yang menunjukkan waktu yang diperlukan paket yang dikirimkan untuk 

mencapai komputer yang dituju. Nilai ini dihitung dengan membagi dua selisih 

waktu PING packet mulai dikirimkan dengan waktu response dari PING packet 

diterima. 
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 TTL=64 

Respon TTL merupakan nilai “Time-To-Live” yang menunjukkan jumlah 

maksimal melewati alamat IP sebanyak 64 kali. Dengan mengurangi nilai TTL 

awal yaitu 64 dengan nilai TTL akhir maka bisa dihitung banyaknya hop yang 

dilalui dari komputer asal ke computer tujuan. Setiap kali PING paket melalui 

sebuah alamat IP maka nilai TTL nya akan dikurangi satu. Sehingga jika TTL 

mencapai nilai nol, PING paket akan dibuang. 

Tabel 4.3 Pengujian Konfigurasi Koneksi Jaringan 

 PC1 

192.168.0.2 

PC2 

192.168.0.3 

PC3 

192.168.0.4 

PC4 

192.168.0.5 

Router NIC 1 

192.168.0.1 
√ √ √ √ 

Router NIC 2 

172.20.17.19 
√ √ √ √ 

Server Paket 

Data 

www.ub.ac.id 

√ √ √ √ 

Internet 

www.google.com 
√ √ √ √ 

(Sumber: Pengujian) 

2. Kesimpulan Hasil Pengujian Koneksi Jaringan Mikrotik Routerboard750 

dan Client 

Dari hasil pengujian koneksi jaringan antara mikrotik routerboard750 dan 

client sesuai dengan tabel, maka kesimpulan yang didapat adalah hubungan 

anatara client, mikrotik routerboard750 dan koneksi internet sudah terhubung 

sehingga dapat saling berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

http://www.ub.ac.id/
http://www.google.com/
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4.2.2 Pengujian Alokasi upload dan download menggunakan speedtest.net 

Firefox  Google  Speedtest.net  Begin Test  

 

Gambar 4.29 Tampilan Pengujian Alokasi Upload dan Download  

(Sumber: Speedtest.net) 

1. Hasil Pengujian Alokasi Upload Dan Download Pada Masing-masing PC 

Client  

Hasil Pengujian alokasi upload dan download menggunakan speedtest.net 

pada masing-masing PC client ditampilkan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Alokasi Upload dan Download Menggunakan Speedtest.net 

 

(Sumber: Pengujian) 

2. Kesimpulan Pengujian Alokasi Upload  dan Download Pada Masing-

masing PC Client Teknik Antrian Queue Tree 

Dari hasil pengujian alokasi upload dan download menggunakan 

speedtest.net pada masing-masing PC client dengan teknik antrian queue tree 

Alokasi pengaturan sistem manajemen 

bandwidth melalui routerboard750 

Pengujian alokasi upload dan 

download menggunakan 

speedtest.net 

PC 1 

Alokasi upload = 2 Mbps 

Alokasi download = 2 Mbps 

PC 1 

Alokasi upload = 1.94 Mbps 

Alokasi download = 1.95 Mbps 

PC 2 

Alokasi upload = 1 Mbps 

Alokasi download = 1 Mbps 

PC 2 

Alokasi upload = 0.97 Mbps 

Alokasi download = 0.99 Mbps 

PC 3 

Alokasi upload = 512 kbps 

Alokasi download =512 kbps 

PC 3 

Alokasi upload = 490 kbps 

Alokasi download = 500 kbps 

PC 4 

Alokasi upload = 256 kbps 

Alokasi download = 256 kbps 

PC 4 

Alokasi upload = 250 kbps 

Alokasi download = 250 kbps 
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didapatkan alokasi upload dan download yang sesuai dengan yang dialokasikan 

oleh administrator. 

4.2.3 Pengambilan Data Kualitas Jaringan 

 Penelitian ini merupakan komunikasi searah, yaitu dari server ftp.ub.ac.id 

menuju client. Pengambilan data kualitas jaringan terdiri dari dua jenis antrian 

manajemen bandwidth secara bergantian yang terdiri dari: bandwidth dengan 

metode load-balancing dan bandwidth tanpa metode load-balancing. Proses 

pengambilan data dilakukan secara bersamaan sebanyak empat kali pengujian 

setiap keadaannya pada saat client melakukan download data. 

Wireshark mampu membaca paket-paket data yang lewat pada wireshark 

sehingga didapatkan data primer yang digunakan untuk menganalisis performansi 

jaringan, meliputi delay end-to-end, dan throughput. Statistics dari Winbox 

digunakan untuk menganalisis performansi dari packet loss. 

 

1. Skenario 

Pengambilan data pada sistem manajemen bandwidth dengan prioritas 

alamat IP client antrian manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-

balancing terdapat skenario yang sama. Berikut adalah skenario pengambilan data 

kualitas jaringan yang di-download melalui server ftp.ub.ac.id secara bersamaan 

setiap keadaannya. 

Tabel 4.5 Skenario Layanan Data Download Masing-Masing Client 

Keadaan ke- PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1 11046 KB 6437 KB 3879 KB 2168 KB 

2 6437 KB 3879 KB 2168 KB 11046 KB 

3 3879 KB 2168 KB 11046 KB 6437 KB 

4 2168 KB 11046 KB 6437 KB 3879 KB 

(Sumber: Perancangan) 

4.3.1 Pengambilan Data Kualitas Jaringan Tanpa Load-balancing  

Pengambilan data kualitas jaringan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui performansi sistem jaringan, meliputi packet loss, delay end-to-end, 

dan throughput dengan melakukan pengambilan data-data primer.  

ftp://ftp.ub.ac.id/
ftp://ftp.ub.ac.id/
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1. Prosedur Pengambilan Data Antrian Tanpa Mekanisme Load-balancing 

Pada Masing-masing PC Client 

Prosedur pengujian kualitas layanan pada masing-masing PC client tanpa 

metode load-balancing menggunakan wireshark dapat digambarkan 

menggunakan diagram alir sebagai berikut:  

MULAI

Instalasi dan Pengaktifan Wireshark 

pada masing-masing client

Download data pada ftp.ub.ac.id 

pada masing-masing client

Capture dan Filter data pada saat download 

data menggunakan Wireshark

Pengkajian data Packet Loss melalui 

Statistics Queue Tree Winbox

Pengkajian Data Delay End-to-end 

melalui Wireshark

Pengkajian Data Throughput 

melalui Wireshark

SELESAI
 

 
Gambar 4.30 Diagram Alir Pengujian Kualitas Layanan Masing-Masing Alamat IP Client Tanpa 

Metode Load-balancing 

(Sumber: Pengujian Wireshark) 

 

Adapun prosedur pengujian layanan pada masing-masing PC Client 

manajemen bandwidth tanpa load-balancing adalah sebagai berikut: 

a. Klik START  Wireshark 
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Gambar 4.31 Logo Wireshark  

(Sumber: Wireshark) 

 

Gambar 4.32 Tampilan Wireshark 

(Sumber: Software Wireshark) 

b. Memulai Capture data 

Pilih menu Capture  Interface  centang interface yang akan di-capture -

datanya pada Capture Interfaces  Start  Hingga proses download selesai 

 STOP 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 4.33 (a) Tampilan Capture Interfaces (b) Tampilan Pembacaan Data Pada Wireshark 

(Sumber: Software Wireshark) 

 

Pada daftar bagian daftar Paket, terdapat kolom-kolom seperti berikut ini: 

6. Time  : Menampilkan waktu saat paket-paket tersebut ditangkap. 

7. Source  : Menampilkan alamat IP sumber dari paket data tersebut. 

8. Destination : Menampilkan alamat IP tujuan dari paket data tersebut. 

9. Protocol  : Menampilkan protokol yang digunakan pada sebuah paket  

  data. 

10. Info  : Menampilkan informasi secara detail tentang paket data  

  tersebut. 

c. Filter Data 

Wireshark dapat menangkap paket-paket yang digunakan dalam 

komunikasi data. Untuk melihat paket-paket tertentu, dapat digunakan fasilitas 

filter data sehingga Wireshark hanya menampilkan paket-paket yang diperlukan.  
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Gambar 4.34 Diagram Proses Filter Data Pada Wireshark 

(Sumber: Filter Data Wireshark) 

Proses teknis filter data pada Wireshark adalah sebagai berikut: 

Pilih menu Analyze  Display Filter  IP address 175.45.184.39 Apply 

 OK 

 

(a) 

 

(b) 

Input 

Semua paket-paket 

komunikasi data 

yang tertangkap oleh 

Wireshark 

Filter data 

Memfilter paket-paket 

data yang diperlukan 

untuk dianalisis 

Output 

Menampilkan paket-

paket komunikasi data 

yang telah di-filter 
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(c) 

Gambar 4.35 (a) Menu Analyze (b) Display Filter  

(c) Hasil Capture Data Filter Data 

(Sumber: Wireshark) 

d. Analisis data 

Pilih menu Statistics  Summary 

 

Gambar 4.36 Tampilan Summary Pada PC 1 Queue Tree  

Keadaan 1 Pengujian ke-3 

(Sumber: Software Wireshark) 

123  
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4.4 Analisis Packet Loss pada Sistem Manajemen Bandwidth Prioritas 

Alamat IP Client 

Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai kualitas jaringan packet loss 

pada sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dengan 

menggunakan teknik manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-

balancing. Packet loss digunakan untuk mengetahui banyaknya jumlah paket 

yang hilang atau tidak sampai ke tujuan ketika melakukan pengiriman data dari 

sumber ke tujuan. Perhitungan packet loss membutuhkan data primer jumlah 

paket data dan jumlah paket data loss yang didapatkan dari statistics queue pada 

Winbox. 

 Rumus Packet Loss (%) adalah sebagai berikut: 

 

    (4.1) 

 

1. Manajemen Bandwidth tanpa Mekanisme Load-balancing 

Pengambilan data primer teknik manajemen bandwidth tanpa mekanisme 

load-balancing didapatkan dari pencuplikan data dari statistik pada Winbox. 

Pengambilan data dilakukan secara bersamaan pada saat masing-masing client 

melakukan proses download data pada server ftp.ub.ac.id. Data statistic pada 

winbox ditunjukkan pada gambar berikut:  

     

(a)      (b) 

 

 

ftp://ftp.ub.ac.id/
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(c)      (d) 

Gambar 4.37 Statistics pada Pada PC 1 Pada Saat Download  

Data Keadaan 1 Pengujian 1 

(Sumber: Winbox) 

Berdasarkan gambar statistics pada Queue melalui Winbox. Terdapat 

beberapa parameter yang dapat diamati dari hasil pengambilan data diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 PC 1 alokasi bandwidth adalah 2.0 Mbps 

 Target Download = 2.0 Mbps 

Menunjukkan bahwa target download sesuai dengan alokasi perancangan. 

 Average Packet Rate = 174  

Menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata sebuah paket yang dilewatkan 

melalui router mikrotik sebesar 174. 

 Queued Bytes = 8.8KB 

Menunjukkan bahwa panjang data yang diantrikan pada router mikrotik 

sebesar 8.8 KB pada saat pencuplikan download data. 

 Queued Packet = 6 paket 

Menunjukkan bahwa jumlah paket yang sedang diantrikan pada saat 

pencuplikan download data sebesar 6 paket. 

 Bytes = 4220.8 KB 

Menunjukkan bahwa panjang data pada saat pencuplikan download data 

adalah 4220.8 KB. 

 



81 
 

 
 

 Packets = 2885 

Menunjukkan bahwa jumlah paket pada saat penyuplikan download data 

sebesar 4220.8 KB terdapat 2885 paket data. 

 Dropped = 82 

Menunjukkan bahwa pada saat pencuplikan download data sebesar 4220.8 

KB dan jumlah paket data 2885, terdapat paket yang di-drop sebesar 82 paket. 

 Borrows = 2885 

Menunjukkan bahwa pada saat pencuplikan download data pada PC 1 

mengalami peminjaman paket data atau yang disebut link sharing antar client 

sebesar 2885 paket. 

 Pada saat masing-masing PC selesai melakukan download data maka 

parameter data primer hasil pengamatan dari statistics antrian pada masing-

masing client dapat digunakan dalam perhitungan. Gambar merupakan hasil 

pengamatan data selesai download data. 

   

    (a)      (b) 
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(c)      (d) 

Gambar 4.38 Statistics Seusai Proses Download Data Pada PC 1 Keadaan 1 Pengujian 1 

(Sumber: Winbox) 

Berdasarkan gambar statistik pada antrian melalui Winbox, terdapat 

beberapa parameter yang dapat diamati dari hasil pengambilan data diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 PC 1 alokasi bandwidth adalah 2.0 Mbps 

 Target Download = 45.5 kbps 

Menunjukkan bahwa target download pada saat tidak melakukan 

download, maka alokasi bandwidth akan turun. 

 Average Packet Rate = 7 

Menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata paket pada saat tidak melakukan 

download atau proses download telah selesai yang dilewatkan melalui router 

mikrotik sebesar 7. 

 Queued Bytes = 0 B 

Menunjukkan bahwa panjang data yang diantrikan pada saat tidak 

melakukan download data pada router mikrotik sebesar 0. 

 Queued Packet = 0 paket 

Menunjukkan bahwa jumlah paket yang sedang diantrikan pada saat tidak 

melakukan download data sebesar 0 paket. 

 Bytes = 9.8 MB 

Menunjukkan bahwa panjang data data yang di-download data adalah 

sebesar 9.8 MB. 

Queue Tree <pc3> Queue Tree <pc4> 
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 Packets = 7054 

Menunjukkan bahwa jumlah paket pada yang di-download sebesar 9.8 MB 

terdapat 7054 paket data. 

 Dropped = 178 

Menunjukkan bahwa data yang di-drop pada saat download data sebesar 

9.8 MB dengan jumlah paket data 7054, terdapat paket yang di-drop sebesar 

178 paket. 

 Borrows = 7059 

Menunjukkan bahwa pada saat download data pada PC 1 mengalami 

peminjaman paket data atau yang disebut link sharing antar client sebesar 

7059 paket. 

Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan packet loss pada 

antrian, maka digunakan beberapa data primer yang didapat dari capture data 

statictics dari winbox pada antrian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.14 

mengenai parameter perhitungan packet loss. 
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4.4.1 Data Primer Packet Loss manajemen Bandwidth tanpa Load-Balancing  

Pengambilan Data  : Kamis, 04 September 2014 

Tempat   : Laboratorium Komputasi dan Jaringan 

Pukul   : Pk 20.00 – 23.00 

 

Tabel 4.6 Jumlah Paket Data dan Paket Drop/Loss 

Keada

an ke- 

Penguji

an ke- 

Jumlah paket Data (Paket) Paket Drop (Paket) 

PC1 PC2 PC 3 PC4 PC 1 PC  2 PC 3 PC 4 

1. 

 

 

 

1 7645 4525 2708 1993 80 95 58 91 

2 6530 4407 2653 1897 107 93 50 88 

3 6857 4339 2717 2070 150 95 43 85 

4 7511 4425 2819 1780 150 96 71 80 

2. 1 4211 2446 1329 7564 95 59 28 130 

2 4563 2220 1420 7560 75 65 41 125 

3 3559 2188 1410 7561 77 79 28 132 

4 3899 2734 1175 7569 93 65 49 133 

3. 1 1889 1219 5002 3813 57 31 102 55 

2 2011 1302 5861 3820 50 43 127 57 

3 1980 1224 5982 3817 55 36 133 60 

4 2001 1314 5503 3815 46 25 123 58 

4. 1 987 6877 4709 1800 17 78 97 87 

2 1992 6937 4618 1879 23 109 88 89 

3 853 6056 4729 1978 23 127 78 80 

4 850 6832 4620 1875 22 115 98 81 

Rata-rata 3583 3690 3578 3799 70 75 75 89 

(Sumber: Statistics Winbox, 2014) 

 

Packet loss untuk antrian diperoleh dengan menggunakan persamaan 4.1 

dan data primer sesuai dengan tabel 4.13. 
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1. Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 1 

Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
703583

70
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3653

70
x  = 1.915709 % 

2. Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 2 

Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
753690

75
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3765

75
x  = 2.018056 % 

3. Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 3 

Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
753578

75
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3653

75
x  = 2.079912 % 

4. Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 4 

 Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
893799

89
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3888

89
x  = 2.289095 % 
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Hasil perhitungan packet loss manajemen Bandwidth tanpa Load-balancing 

ditunjukkan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Packet Loss Manajemen Bandwidth  

tanpa Load-balancing 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1.915709 % 2.018056 % 2.079912 % 2.289095 % 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

2. Manajemen Bandwidth dengan Mekanisme Load-balancing 

Pengambilan data primer antrian didapatkan dari pencuplikan data dari 

statistik pada Winbox. Pengambilan data dilakukan secara bersamaan pada saat 

masing-masing client melakukan proses download data pada server ftp.ub.ac.id. 

Data statistics queue tree pada winbox ditunjukkan pada gambar.            

Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan packet loss, maka 

digunakan data primer yang didapat dari capture data statictics dari winbox 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.13 mengenai parameter perhitungan packet 

loss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.ub.ac.id/
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4.4.2 Data Primer Packet Loss Manajemen Bandwidth dengan Load-

Balancing  

Pengambilan Data  : Kamis, 11 September 2014 

Tempat   : Laboratorium Komputasi dan Jaringan 

Pukul   : Pk 20.00 – 23.00 

 

Tabel 4.8 Data Primer Jumlah Paket Data dan Paket Drop/Loss. 

Keada

an ke- 

Penguji

an ke- 

Jumlah paket Data (paket) Paket Drop (paket) 

PC1 PC2 PC 3 PC4 PC 1 PC  2 PC 3 PC 4 

1. 

  

  

  

1 6750 3974 2413 1393 9 4 13 18 

2 6840 4418 2559 1395 12 27 29 15 

3 7227 4169 2468 1348 11 6 16 13 

4 6818 3935 2509 1342 14 3 24 18 

2. 

  

  

  

1 3791 2166 1358 6220 5 6 16 16 

2 3815 2090 1367 6234 8 13 16 17 

3 3959 2376 1978 6210 7 12 8 15 

4 3814 2416 1270 6211 3 15 8 14 

3. 

  

  

  

1 2024 1171 7399 4140 17 6 12 17 

2 2023 1196 7231 4145 4 3 21 16 

3 2151 1092 7443 4139 3 7 20 12 

4 2078 1244 7319 4136 10 2 8 14 

4. 

  

  

  

1 754 6829 4351 2433 4 14 15 13 

2 813 7206 4374 2442 4 8 15 14 

3 788 7372 4379 2440 2 21 10 12 

4 943 7370 4374 2441 6 9 15 13 

Rata-rata 3411 3689 3924 3541 7 9 15 14 

(Sumber: Statistics Winbox, 2014) 

 Perhitungan Packet loss untuk antrian diperoleh dengan menggunakan 

persamaan 4.1 dan parameter sesuai dengan tabel 4.8. 
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1. Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 1 

 Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
73411

7
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3418

7
x  = 0.20552 % 

2.   Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 2 

 Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
73689

7
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3696

7
x  = 0.270343 % 

 

3.   Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 3 

Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


   

               %100
73924

7
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3931

7
x  = 0.380711 % 

4.   Perhitungan Packet Loss (%) Pada PC 4 

Packet Loss (%) %100x
NN

N

packetlosspacket

packetloss


    

               %100
73541

7
x


    

Maka,                  

Packet Loss (%) %100
3548

7
x  = 0.421704 % 

Hasil perhitungan packet loss (%) ditunjukkan pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Packet Loss Manajemen Bandwidth  

dengan Load-balancing 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

0.20552 % 0.270343 % 0.380711 % 0.421704 % 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

4.4.3 Analisis Perbandingan Packet Loss Antrian dalam Manajemen 

Bandwidth dengan dan tanpa Mekanisme Load-balancing pada 

Masing-Masing Client   

 Analisis perbandingan packet loss didapatkan dari proses pengambilan 

data primer dan hasil perhitungan data. Analisis packet loss pada antrian dalam 

manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing pada 

masing-masing client dibandingkan sesuai dengan prioritas alokasi bandwidth 

pada masing-masing alamat IP client. Hasil analisis perbandingan antrian 

ditunjukkan pada Tabel 4.17 dan grafik perbandingan pada gambar 4.52. 

 

Tabel 4.10 Perbandingan Packet Loss Antrian Dengan dan Tanpa  

Mekanisme Load-balancing 

 

NO PC 

Packet Loss 

Manajemen BW tanpa LB (%) 

Packet Loss 

Manajemen BW dengan LB (%) 

1. 1 1.91571 0.20552 

2. 2 2.01806 0.27034 

3. 3 2.07991 0.38071 

4. 4 2.28909 0.4217 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 
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Gambar 4.39 Perbandingan Packet Loss Antrian Dengan dan Tanpa  

Mekanisme Load-balancing 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

 

Analisis dan Pembahasan Data 

1. Penggunaan teknik antrian pada sistem manajemen bandwidth prioritas alamat 

IP client mempengaruhi nilai packet loss pada masing-masing client. 

2. Nilai packet loss pada manajemen bandwidth tanpa mekanisme load-

balancing paling besar adalah 2.28909 % pada PC 4 dan paling kecil adalah 

1.91571 % pada PC 1. Sedangkan pada teknik antrian manajemen bandwidth 

dengan mekanisme load-balancing nilai paling besar adalah 0.4217% pada PC 

4 dan nilai paling kecil adalah 0.20552 % pada PC 1. 

3. Nilai packet loss sistem mengalami peningkatan seiring dengan alokasi upload 

dan download yang diberikan oleh administrator. Semakin kecil alokasi 

upload dan download yang diberikan oleh administrator maka semakin besar 

nilai packet loss.  Hal ini terjadi karena nilai packet loss dipengaruhi oleh 

jumlah paket data yang diantrikan pada router mikrotik, dimana semakin besar 

paket data yang diantrikan maka kemungkinan paket loss akan semakin besar. 

4. Pada manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing ini 

teknik antrian yang digunakan adalah teknik antrian PCQ (Per Connection 

Queue) yang diantrikan berdasarkan per koneksi antriannya.  
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5. Hasil perhitungan nilai packet loss rata-rata pada kedua antrian manajemen 

bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing berkisar antara 0 - 3 

%. Berdasarkan rekomendasi packet loss dari TIPHON General aspects of 

Quality of Service (QoS), 1998 maka sistem manajemen bandwidth prioritas 

alamat IP client dapat diaplikasikan dalam sistem jaringan.  

 

Tabel 4.11 Kategori Packet Loss 

Kategori       Packet loss (%) 

Sangat Bagus (A) x = 0  

Bagus (B) 0 - 3  

Sedang (C) 3 - 15  

Buruk (D) 15 - 25  

(Sumber: TIPHON, 1998) 

4.5 Analisis Delay end-to-end pada Sistem Manajemen Bandwidth Prioritas 

Alamat IP Client 

Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai kualitas jaringan delay end-to-

end pada sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dengan 

menggunakan manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-

balancing. 

Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari sumber 

ke tujuan. Waktu tunda end-to-end yang terjadi dalam transmisi paket-paket data 

pada jaringan mengalami fluktuasi. Adanya variasi waktu tunda dalam transmisi 

layanan aplikasi internet menimbulkan masalah tersendiri, yaitu paket-paket yang 

datang terlambat yang dapat mengganggu data yang diterima oleh pelanggan. 

Perhitungan delay end-to-end membutuhkan data primer jumlah paket data 

dan waktu yang dibutuhkan dalam proses download data yang didapatkan dari 

software Network Analyzer Wireshark. 

 Rumus perhitungan delay end-to-end adalah sebagai berikut: 

  

 Delay = (between first and last packet) / packets   (4.2) 
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1. Manajemen Bandwidth tanpa Mekanisme Load-balancing 

Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan delay end-to-end 

antrian manajemen bandwidth tanpa mekanisme load-balancing maka digunakan 

data primer yang didapat dari software Network Analyzer Wireshark.  

Pengambilan data dilakukan secara bersamaan pada saat masing-masing 

client pada saat melakukan proses download data pada server ftp.ub.ac.id. Data 

primer jumlah paket data dan waktu yang dibutuhkan dalam proses download 

data ditunjukkan pada Tabel 4.12. 

4.5.1 Data Primer Delay End-to-end Antrian Manajemen Bandwidth Tanpa 

Load-Balancing  

Pengambilan Data  : Kamis, 04 September 2014 

Tempat   : Laboratorium Komputasi dan Jaringan 

Pukul   : Pk 20.00 – 23.00 

Tabel 4.12 Data Primer Perhitungan Delay end-to-end 

Keada

an ke- 

Pengu

jian 

ke- 

Beetween first and last packets (s) 
Jumlah Paket Data Diterima 

(paket) 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1. 

  

  

  

a. 53.323 117.839 87.21 86.608 10861 7065 4190 2532 

b. 52.341 129.849 71.427 79.607 11899 6323 4490 2505 

c. 51.085 111.017 85.789 90.489 11602 6392 4175 2540 

d. 51.875 121.003 99.989 30.263 12401 6947 4348 2814 

2. 

  

  

  

a. 30.745 38.883 31.191 238.36 6583 4719 2472 12356 

b. 38.784 44.21 48.839 286.65 6161 4181 2258 12147 

c. 21.785 34.445 52.421 368.04 6832 3978 2814 12609 

d. 34.835 40.754 73.225 170.11 6768 4571 2269 12736 

3. 

  

  

  

a. 20.758 38.625 31.161 238.36 4753 2344 11871 7430 

b. 13.734 42.094 48.629 286.65 4176 2947 11605 7482 

c. 25.943 35.444 52.345 368.04 4579 2370 11495 7678 

d. 14.588 40.098 70.536 170.11 4168 2327 11482 7513 

4. 

  

  

  

a, 5.765 102.552 218.952 96.4 2837 11322 7240 4642 

b. 4.312 28.429 138.416 95.3 2312 11463 7109 4554 

c. 10.265 72.682 116.956 154.47 2345 11860 6729 4573 

d. 5.621 101.375 189.524 53.68 2039 11761 6728 4658 

Rata-rata 27.234 68.706 88.538 175.82 6269 6285 6329 6798 

(Sumber: Network Analyzer Wireshark, 2014) 

 

ftp://ftp.ub.ac.id/
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Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Delay end-to-end Hasil Pengamatan 

Keadaan ke- 
Pengujian 

ke- 

Delay End-to-end (ms) 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1. 

  

  

  

a. 0.00491 0.016679 0.020814 0.034205 

b. 0.004399 0.020536 0.015908 0.031779 

c. 0.004403 0.017368 0.020548 0.035626 

d. 0.004183 0.017418 0.022997 0.010754 

2. 

  

  

  

a. 0.00467 0.00824 0.012618 0.019291 

b. 0.006295 0.010574 0.021629 0.023598 

c. 0.003189 0.008659 0.018629 0.029189 

d. 0.005147 0.008916 0.032272 0.013357 

3. 

  

  

  

a. 0.004367 0.016478 0.002625 0.032081 

b. 0.003289 0.014284 0.00419 0.038312 

c. 0.005666 0.014955 0.004554 0.047934 

d. 0.0035 0.017232 0.006143 0.022643 

4. 

  

  

  

a. 0.002032 0.009058 0.030242 0.020767 

b. 0.001865 0.00248 0.019471 0.020927 

c. 0.004377 0.006128 0.017381 0.033779 

d. 0.002757 0.00862 0.028169 0.011524 

Rata-rata 0.004066 0.012352 0.017387 0.02661 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

 

1. Analisis Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth tanpa 

Mekanisme Load-balancing 

 Berikut adalah blok diagram perhitungan delay end-to-end: 

delay propagasi 

     

                              

    

Gambar 4.40 Blok Diagram delay end to end 

Persamaan delay end-to-end:  

  t end to end = t enkapsulasi + t transmisi + t antrian + t dekapsulasi    

 

 

 

Client Router Server 

delay enkapsulasi delay antrian delay dekapsulasi 
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a. Perhitungan Delay end-to-end Pada PC 1: 

1. Delay enkapsulasi 

Delay enkapsulasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pemaketan 

data sebelum dikirim ke host tujuan. 

Persamaan delay enkapsulasi: 

   

K

K
pros

pros

headerheaderheader
enc

T

N
C

C

ethLIPLTCPL
t






 

Keterangan: 

Cpros    = kecepatan pemrosesan pada terminal pengirim (bps) 

Nk    = jumlah total data yang dikirimkan (bit) 

Tk    = waktu pengiriman total data (s) 

Header yang digunakan pada perhitungan delay pada sistem manajemen 

bandwidth ditunjukkan pada Tabel 4.21. 

Tabel 4.14 Header Pada TCP/IP  
 

Header Ukuran (Byte) Ukuran (bit) 

Ethernet 14 160 

TCP 20 160 

IP 20 112 

(Sumber: Hasil Analisis, 2014) 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Nk = N1+N2+N3+N4  

= (11046 + 6437 + 3879 + 2168) x 1 KB  

= 23530 KB = 24094720 Byte      

= 192757760 bit 

 Panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

= (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

= 54 Byte  

= 432 bit 
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 Waktu pengriman total rata-rata = 27.2293 s 

 

Maka didapatkan kecepatan pemrosesan (Cpros) sebagai berikut: 

  

             

 

Maka didapatkan delay enkapsulasi sebagai berikut: 

  

          

2. Delay transmisi 

Delay transmisi adalah waktu yang dibutuhkan untuk meletakkan sebuah 

paket multimedia ke media transmisi. 

  

Keterangan: 

tt = delay transmisi (s) 

L = panjang paket data (byte) 

L’ = panjang header (byte) 

C = kecepatan media transmisi (bps) 

Wframe = panjang frame Ethernet (byte) 

 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 panjang paket data rata-rata total (L) = 959.809 Byte = 7678.47 bit 

 panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

       = (20 + 20 + 14) x 1 Byte = 54 Byte = 432 bit 

 kecepatan media transmisi = 100 (Mbps) = 104857600 bps 

 

Maka delay transmisi adalah sebagai berikut: 
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3. Delay propagasi 

Delay propagasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan paket 

multimedia melalui media transmisi dari server ke client. 

  

Keterangan: 

tp   = Delay Propagasi (s) 

Lk = Panjang Kabel (m) 

Vprop = Kecepatan perambatan sinyal melalui kabel UTP (m/s) 

 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Panjang kabel UTP (Lk)  

 

Gambar 4.41 Panjang Kabel UTP 

Lk = Lserver-mikrotik + Lmikrotik-switch + Lswitch-client1  

    = (300 + 0.3 + 0.7) x 1 m = 301 m 

Data sekunder dari literature diantaranya adalah: 

 Kecepatan sinyal melalui kabel UTP = 0.64 x c 

 c  adalah kecepatan elektromagnetik = 3x10
8
 m/s 

 

Maka perhitungan kecepatan sinyal melalui kabel UTP (Vprop) adalah sebagai 

berikut: 
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Vprop = 0.64 x 3x10
8
 = 192000000 = 1.92x10

8
 m/s 

Maka perhitungan delay propagasi adalah sebagai berikut: 

  

  

4. Delay antrian 

Delay antrian adalah waktu di mana paket data berada dalam antrian untuk 

diproses oleh server, lamanya waktu antrian bergantung pada kecepatan saluran 

dan kondisi antrian. 

 

Gambar 4.42 Model Antrian M/M/1 

(Sumber: Mischa Schwartz, 1987:22) 

Persamaan delay antrian adalah sebagai berikut:  

  

dimana, 

  

   

Keterangan: 

E(T) = delay antrian pada server router mikrotik (s) 

λp = kecepatan kedatangan paket pada server (paket/s) 

μ = kecepatan pelayanan server (paket/s) 

N = total paket yang dikirim (paket) 

T = waktu pengiriman paket total (s) 

C = kapasitas kanal (bps) 

Lt = panjang paket data (bit/paket) 
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Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Total paket data rata-rata yang dikirimkan (N) = 6244 paket 

 Waktu pengiriman paket total rata-rata (T) = 27.2293 s  

 Panjang paket data rata-rata (Lt) = 959.809 Byte = 7678.47 bit 

 Kapasitas Kanal (C) = 100Mbps = 104857600 bps 

Perhitungan delay antrian adalah sebagai berikut: 

1. Kecepatan kedatangan paket pada server (λp)  

  

   

2. Kecepatan pelayanan server (µ)  

  

  

Maka, delay antrian adalah sebagai berikut: 

  

  

 

5. Delay dekapsulasi 

Persamaan delay dekapsulasi adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Cpros    = kecepatan pemrosesan pada terminal pengirim (bps) 

Nk    = jumlah total data yang dikirimkan (bit) 

Tk   = waktu pengiriman total data (s) 

Header yang digunakan pada perhitungan delay pada sistem manajemen 

bandwidth ditunjukkan pada Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Header Pada TCP/IP  
 

Header Ukuran (Byte) Ukuran (bit) 

Ethernet 14 160 

TCP 20 160 

IP 20 112 

(Sumber: Hasil Analisis, 2014) 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Nk = N1+N2+N3+N4  

= (11046 + 6437 + 3879 + 2168) x 1 KB  

= 23530 KB = 24094720 Byte      

= 192757760 bit 

 

 Panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

= (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

= 54 Byte  

= 432 bit 

 

 Waktu pengriman total rata-rata = 27.2293 s 

 

Maka didapatkan kecepatan pemrosesan (Cpros) sebagai berikut: 

  

             

 

Maka didapatkan delay enkapsulasi sebagai berikut: 

  

          

Hasil delay end-to-end pada PC 1 adalah sebagai berikut: 

 



100 
 

 
 

 

 

Maka, hasil perhitungan delay end-to-end adalah sebesar 0.027542 ms. 

Dengan menggunakan cara yang sama akan didapatkan besar delay end-to-

end untuk PC2, PC 3, dan PC 4 yang ditunjukkan pada tabel 4.15.  

 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth  

tanpa Mekanisme Load-balancing 

No. PC 

t. 

enkapsu

lasi (ms) 

t. 

transmisi 

(ms) 

t. propagasi 

(ms) 

t. antrian 

(ms) 

t. 

dekapsu

lasi (ms) 

t. delay end-

to-end (ms) 

1 1 0.0061 0.007735 0.00015677 0.007448 0.0061 0.027542 

2 2 0.0153 0.007766 0.00015719 0.007404 0.0153 0.045927562 

3 3 0.0199 0.007722 0.00015734 0.007348 0.0199 0.05502705 

4 4 0.0394 0.007067 0.00015792 0.006672 0.0394 0.092697226 
 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

 

2. Analisis Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth dengan 

Mekanisme Load-balancing 

Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan delay end-to-end 

antrian manajemen bandwidth dengan mekanisme load-balancing, maka 

digunakan data primer yang didapat dari software Network Analyzer Wireshark.  

Pengambilan data dilakukan secara bersamaan pada saat masing-masing 

client pada saat melakukan proses download data pada server ftp.ub.ac.id. Data 

primer jumlah paket data dan waktu yang dibutuhkan dalam proses download 

data ditunjukkan pada Tabel 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.ub.ac.id/
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4.5.2 Data Primer Delay End-to-end Antrian Manajemen Bandwidth dengan 

Load-Balancing  

Pengambilan Data  : Kamis, 11 September 2014 

Tempat   : Laboratorium Komputasi dan Jaringan 

Pukul   : Pk 20.00 – 23.00 

 

Tabel 4.16 Data Primer Perhitungan Delay end-to-end 

Keada

an ke- 

Penguji

an ke- 

Beetween first and last 

packets (s) 

Jumlah Paket data Diterima 

(paket) 

PC1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1. 

  

  

  

a. 33.74 40.45 49.28 71.34 8354 4983 3198 2421 

b. 38.52 53.6 64.86 85.14 9573 6704 4130 2434 

c. 36.34 29.73 65.53 71.82 8836 6092 4147 2481 

d. 35.58 30.27 70.93 69.18 8213 6523 4294 1995 

2. 

  

  

  

a. 20.8 20.78 29.05 365.2 5849 2573 1872 11412 

b. 24.3 34.94 35.11 369.3 6732 4108 1861 11324 

c. 19.7 29.63 39.46 372.5 4564 3452 2384 11049 

d. 23.19 30.27 49.12 368.8 5415 3675 2374 11673 

3. 

  

  

  

a. 9.821 6.768 174.7 207.5 1976 965 11066 6673 

b. 16.75 18.34 181.4 213.4 4139 2896 11412 6829 

c. 16.96 13.41 141.9 214.3 4263 1714 7153 6948 

d. 16.75 15.38 184.2 215.5 4136 1508 10801 6990 

4. 

  

  

  

a. 10.19 67.25 105.7 128.4 2389 8437 6971 4247 

b. 9.474 95.52 110.7 129.5 2329 11496 6904 4283 

c. 10.24 89.71 108.7 130.3 2343 11070 6887 4282 

d. 9.139 91.24 106.3 132.4 2324 11417 6946 4284 

Rata-rata 20.71 41.70 94.80 196.5 5089 5475 5775 6207 

(Sumber: Network Analyzer Wireshark, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Delay end-to-end Hasil Pengamatan 

Keadaan ke- 
Pengujian 

ke- 

Delay End-to-end (ms) 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1. 
  
  
  

a. 0.004039 0.008118 0.01541 0.029467 

b. 0.004024 0.007995 0.015705 0.034979 

c. 0.004113 0.00488 0.015802 0.028948 

d. 0.004332 0.004641 0.016518 0.034677 

2. 
  
  
  

a. 0.003556 0.008076 0.015518 0.032001 

b. 0.00361 0.008505 0.018866 0.032612 

c. 0.004316 0.008583 0.016552 0.033713 

d. 0.004283 0.008237 0.020691 0.031594 

3. 
  
  
  

a. 0.00497 0.007013 0.015787 0.031095 

b. 0.004047 0.006333 0.015896 0.031249 

c. 0.003978 0.007824 0.019838 0.030843 

d. 0.00405 0.010199 0.017054 0.03083 

4. 
  
  
  

a. 0.004265 0.007971 0.015163 0.030233 

b. 0.004068 0.008309 0.016034 0.030236 

c. 0.00437 0.008104 0.015783 0.03043 

d. 0.003932 0.007992 0.015304 0.030906 

Rata-rata 0.004122 0.007674 0.01662 0.031488 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

 

3. Analisis Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth dengan 

Mekanisme Load-balancing 

 Berikut adalah blok diagram perhitungan delay end-to-end: 

delay propagasi 

     

                              

    

Gambar 4.43 Blok Diagram delay end-to-end 

 

Persamaan delay end-to-end   

     

 

 

 

Client Router Server 

delay enkapsulasi delay antrian delay dekapsulasi 
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a. Perhitungan Delay end-to-end Teknik Antrian Queue Tree Pada PC 1: 

1. Delay enkapsulasi 

Delay enkapsulasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pemaketan 

data sebelum dikirim ke host tujuan. 

Persamaan delay enkapsulasi 

  

  

Keterangan: 

Cpros    = kecepatan pemrosesan pada terminal pengirim (bps) 

Nk    = jumlah total data yang dikirimkan (bit) 

Tk    = waktu pengiriman total data (s) 

Header yang digunakan pada perhitungan delay pada sistem manajemen 

bandwidth ditunjukkan pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Header Pada TCP/IP  
 

Header Ukuran (Byte) Ukuran (bit) 

Ethernet 14 160 

TCP 20 160 

IP 20 112 

(Sumber: Hasil Analisis, 2014) 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Nk = N1+N2+N3+N4  

= (11046 + 6437 + 3879 + 2168) x 1 KB  

= 23530 KB = 24094720 Byte      

= 192757760 bit 

 Panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

= (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

= 54 Byte  

= 432 bit 

 Waktu pengriman total rata-rata = 20.725 s 

Maka didapatkan kecepatan pemrosesan (Cpros) sebagai berikut: 
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Maka didapatkan delay enkapsulasi sebagai berikut: 

  

          

 

2. Delay transmisi 

Delay transmisi adalah waktu yang dibutuhkan untuk meletakkan sebuah 

paket multimedia ke media transmisi. 

  

Keterangan: 

tt = delay transmisi (s) 

L = panjang paket data (byte) 

L’ = panjang header (byte) 

C = kecepatan media transmisi (bps) 

Wframe = panjang frame Ethernet (byte) 

 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 panjang paket data rata-rata total (L) = 1010.14 Byte = 8081.12 bit 

 panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

       = (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

       = 54 Byte  

                 = 432 bit 

 kecepatan media transmisi = 100 (Mbps) = 104857600 bps 

 

Maka delay transmisi adalah sebagai berikut: 
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3. Delay propagasi 

Delay propagasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk merambatkan paket 

multimedia melalui media transmisi dari server ke client. 

  

Keterangan: 

tp   = Delay Propagasi (s) 

Lk = Panjang Kabel (m) 

Vprop = Kecepatan perambatan sinyal melalui kabel UTP (m/s) 

 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Panjang kabel UTP (Lk) 

 

Gambar 4.44 Panjang Kabel UTP 

Lk = Lserver-mikrotik + Lmikrotik-switch + Lswitch-client1  

    = (300 + 0.3 + 0.7) x 1 m = 301 m 

Data sekunder dari literature diantaranya adalah: 

 Kecepatan sinyal melalui kabel UTP = 0.64 x c 

 c  adalah kecepatan elektromagnetik = 3x10
8
 m/s 

 

Maka perhitungan kecepatan sinyal melalui kabel UTP (Vprop) adalah sebagai 

berikut: 

Vprop = 0.64 x 3x10
8
 = 192000000 = 1.92x10

8
 m/s 

Maka perhitungan delay propagasi adalah sebagai berikut: 
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4. Delay antrian 

Delay antrian adalah waktu di mana paket data berada dalam antrian untuk 

diproses oleh server, lamanya waktu antrian bergantung pada kecepatan saluran 

dan kondisi antrian. 

 

Gambar 4.45 Model Antrian M/M/1 

(Sumber: Mischa Schwartz, 1987:22) 

Persamaan delay antrian adalah sebagai berikut:  

  

dimana: 

  

   

Keterangan: 

E(T) = delay antrian pada server router mikrotik (s) 

λp = kecepatan kedatangan paket pada server (paket/s) 

μ = kecepatan pelayanan server (paket/s) 

N = total paket yang dikirim (paket) 

T = waktu pengiriman paket total (s) 

C = kapasitas kanal (bps) 

Lt = panjang paket data (bit/paket) 

 

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 
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 Total paket data rata-rata yang dikirimkan (N) = 5047 paket 

 Waktu pengiriman paket total rata-rata (T) = 20.725 s  

 Panjang paket data rata-rata (Lt) = 1010.14 Byte = 8081.12 bit 

 Kapasitas Kanal (C) = 100Mbps = 104857600 bps 

 

Perhitungan delay antrian adalah sebagai berikut: 

 Kecepatan kedatangan paket pada server (λp)  

  

   

 Kecepatan pelayanan server (µ)  

  

  

Maka, delay antrian adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

5. Delay dekapsulasi 

Persamaan delay dekapsulasi adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Cpros    = kecepatan pemrosesan pada terminal pengirim (bps) 

Nk    = jumlah total data yang dikirimkan (bit) 

Tk    = waktu pengiriman total data (s) 
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Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 Nk = N1+N2+N3+N4  

= (11046 + 6437 + 3879 + 2168) x 1 KB  

= 23530 KB = 24094720 Byte      

= 192757760 bit 

 Panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

= (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

= 54 Byte  

= 432 bit 

 Waktu pengriman total rata-rata = 20.725 s 

Maka didapatkan kecepatan pemrosesan (Cpros) sebagai berikut: 

  

             

Maka didapatkan delay enkapsulasi sebagai berikut: 

  

            

Maka didapatkan kecepatan pemrosesan (Cpros) sebagai berikut: 

  

             

Maka didapatkan delay enkapsulasi sebagai berikut: 

  

          

Hasil delay end-to-end pada PC 1 adalah sebagai berikut: 

  

 

Maka, hasil perhitungan delay end-to-end adalah sebesar 0.02541951 ms. 
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Dengan menggunakan cara yang sama akan didapatkan besar delay end-to-

end untuk PC2, PC 3, dan PC 4 yang ditunjukkan pada tabel 4.19.  

Tabel 4.19 Hasil Analisis Delay end-to-end Teknik Antrian Queue Tree 

No. PC 

t. 

enkapsulasi 

(ms) 

t. 

transmisi 

(ms) 

t. 

propagasi 

(ms) 

t. 

antrian 

(ms) 

t. 

dekapsulasi 

(ms) 

t. delay 

end-to-end 

(ms) 

1 1 0.00464479 0.008119 0.00015677 0.007854 0.00464479 0.02541951 

2 2 0.00927233 0.008097 0.00015719 0.007765 0.00927233 0.03456346 

3 3 0.02074189 0.008072 0.00015734 0.007697 0.02074189 0.0574103 

4 4 0.04387957 0.008038 0.00015792 0.007644 0.04387957 0.1035995 
 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

4.5.3 Analisis Perbandingan Delay end-to-end Antrian Manajemen 

Bandwidth Dengan dan Tanpa Mekanisme Load-balancing 

Analisis perbandingan delay end-to-end didapatkan dari proses pengambilan 

data primer dan hasil perhitungan data. Analisis delay end-to-end pada antrian 

manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing 

dibandingkan sesuai dengan prioritas alokasi bandwidth pada masing-masing 

alamat IP client. Hasil analisis perhitungan perbandingan delay end-to-end antrian 

manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing ditunjukkan 

pada Tabel 4.20 dan grafik perbandingan pada gambar 4.46. 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Perhitungan Perbandingan Delay end-to-end Antrian Manajemen 

Bandwidth Dengan dan Tanpa Mekanisme Load-balancing 

NO PC 
Delay end-to-end 

Tanpa LB (ms) 

Delay end-to-end 

Dengan LB (ms) 

1. 1 0.027542 0.02541951 

2. 2 0.45893 0.03456346 

3. 3 0.055119 0.0574103 

4. 4 0.092701 0.1035995 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 
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Gambar 4.46 Perbandingan Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth Dengan dan Tanpa 

Mekanisme Load-balancing 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

 

Hasil perbandingan delay end-to-end antrian manajemen bandwidth 

dengan dan tanpa mekanisme load-balancing hasil pengamatan dari software 

Network Analyzer Wireshark ditunjukkan pada Tabel 4.21 dan grafik 

perbandingan pada gambar 4.47. 

 

Tabel 4.21 Hasil Perbandingan Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth Dengan dan 

Tanpa Mekanisme Load-balancing Hasil Pengamatan Software Network Analyzer Wireshark 

NO PC 
Delay end-to-end 

Tanpa LB (ms) 

Delay end-to-end 

Dengan LB (ms) 

1. 1 0.4093 0.4125 

2. 2 1.2064 0.7677 

3. 3 1.7878 1.6108 

4. 4 2.6601 3.1326 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 
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Gambar 4.47 Perbandingan Delay end-to-end Antrian Manajemen Bandwidth Dengan dan Tanpa 

Mekanisme Load-balancing Hasil Pengamatan Software Network Analyzer Wireshark 

(Sumber: Hasil Pengamatan, 2014) 

 

Analisis dan Pembahasan Data 

1. Nilai delay end-to-end sistem mengalami peningkatan seiring dengan alokasi 

upload dan download yang diberikan oleh administrator. Semakin kecil 

alokasi upload dan download yang diberikan oleh administrator maka 

semakin besar nilai delay end-to-end.  Hal ini terjadi karena nilai delay end-to-

end dipengaruhi oleh waktu pemrosesan download data panjang paket data 

yang proses melalui router mikrotik dan kabel Ethernet, dimana semakin besar 

alokasi upload dan download yang diberikan pada client maka semakin cepat 

proses download data. 

2. Penggunaan teknik antrian pada sistem manajemen bandwidth prioritas alamat 

IP client mempengaruhi nilai delay end-to-end pada masing-masing client. 

3. Hasil perhitungan nilai delay end-to-end pada antrian manajemen bandwidth 

tanpa mekanisme load-balancing paling lama sebesar 0.09271 ms pada PC 4 

dan paling cepat sebesar 0.027542 ms pada PC 1. Sedangkan pada teknik 

antrian queue tree nilai paling lama sebesar 0.1035995 ms pada PC 4 dan nilai 

paling cepat sebesar 0.02541951 ms pada PC 1. 

4. Hasil pengamatan penangkapan data nilai delay end-to-end pada antrian 

manajemen bandwidth tanpa mekanisme load-balancing adalah paling lama 
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sebesar 2.6601 ms pada PC 4 dan paling cepat sebesar 0.4093 ms pada PC 1. 

Sedangkan pada teknik antrian queue tree nilai paling lama sebesar 3.1326 ms 

pada PC 4 dan nilai paling cepat sebesar 0.4125 ms pada PC 1. 

5. Hasil analisis perhitungan dan hasil pengamatan dari software Network 

Analyzer Wireshark nilai delay end-to-end  rata-rata pada kedua antrian 

manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing berkisar 

antara 0 < tdelayend-to-end ≤ 150 ms. Berdasarkan rekomendasi kualitas delay end-

to-end dari ITU G.114, 2011  termasuk dalam kategori bagus. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client 

dapat diaplikasikan dalam sistem jaringan. 

Tabel 4.22 Kategori kualitas delay end-to-end 

Kategori Delay end-to-end (ms) 

Bagus  0 – 150 

Cukup, Dapat ditolerir  150 – 400 

Buruk      >400 ms 

 

(Sumber: ITU G.114, 2011) 

 

4.6 Analisis Throughput pada Sistem Manajemen Bandwidth Prioritas 

Alamat IP Client 

Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai kualitas jaringan throughput 

pada sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dengan 

menggunakan dengan dan tanpa mekanisme load-balancing. Throughput 

digunakan untuk mengetahui jumlah paket yang diterima dalam keadaan baik 

terhadap waktu total transmisi yang dibutuhkan dari server hingga ke end user.  

Perhitungan throughput membutuhkan data primer panjang data yang 

diterima dan waktu proses download data yang didapatkan dari penangkapan data 

dari software Network Analyzer Wireshark. 
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 Rumus perhitungan throughput adalah sebagai berikut: 

vt

L


        (4.3)

 

1. Manajemen Bandwidth tanpa Load-balancing 

Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan throughput antrian 

sistem manajemen bandwidth tanpa mekanisme load-balancing digunakan data 

primer yang didapat dari software Network Analyzer Wireshark yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.23. 

4.6.1 Data Primer Throughput Manajemen Bandwidth Tanpa Load-

Balancing  

Pengambilan Data  : Kamis, 04 September 2014 

Tempat   : Laboratorium Komputasi dan Jaringan 

Pukul   : Pk 20.00 – 23.00 

 

Tabel 4.23 Hasil Pengamatan Nilai Throughput Software Network Analyzer Wireshark 

Keadaan 

ke- 
Pengujian 

ke- 

Throughput Hasil Pengamatan (Mbps) 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1. 
  
  
  

a. 2.067 0.879 0.515 0.302 

b. 2.293 0.953 0.532 0.298 

c. 2.123 1.233 0.585 0.382 

d. 2.223 1.156 0.389 0.392 

2. 
  
  
  

a. 2.102 0.876 0.327 0.368 

b. 2.289 0.956 0.543 0.283 

c. 1.832 1.245 0.594 0.293 

d. 2.158 1.157 0.388 0.279 

3. 
  
  
  

a. 1.828 1.635 0.455 0.284 

b. 2.078 0.975 0.545 0.305 

c. 2.132 1.013 0.548 0.308 

d. 2.077 1.033 0.533 0.284 

4. 
  
  
  

a. 1.488 1.002 0.544 0.283 

c. 1.57 1.045 0.534 0.282 

d. 1.47 1.099 0.598 0.279 

d. 1.534 1.08 0.597 0.254 

Rata-rata 1.954 1.0835625 0.5141875 0.30475 

(Sumber: Hasil Pengamatan, 2014) 
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 Analisis Throughput Manajemen Bandwidth tanpa Mekanisme Load-

balancing 

Konfigurasi Perancangan 

 

 

 

Gambar 4.48 Analisis Throughput Sistem 

 

a. Asumsi nilai BER (Bit Error Rate) dalam pentransmisian dari 

penggunaan client 1 ke perangkat: 

 Nilai BER pada client1 = 10
-5

 

 Nilai BER pada kabel 1 = 10
-7

 

 Nilai BER pada kabel 2 = 10
-7

 

 Nilai BER pada kabel 3 = 10
-7

 

 Nilai BER pada kabel switch = 10
-8

 

 Nilai BER pada kabel router mikrotik = 10
-10

 

 Nilai BER pada server = 10
-9

 

 

b. Nilai Probabilitas Packet yang dikirimkan benar: 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada client1  = (1-10
-5) 

= 0.9999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada kabel 1 = (1- 10
-7

) = 0.999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada kabel 2 = (1- 10
-7

) = 0.999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada kabel 3 = (1- 10
-7

) = 0.999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada switch = (1- 10
-8

) = 0.9999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada mikrotik = (1- 10
-10

) = 0.999999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada server = (1- 10
-9

) = 0.99999999 

Sehingga nilai probabilitas paket yang benar dalam suatu sistem LAN (1-ρ) 

adalah: 

      (1-ρ) = (1.10
-5

).(1.10
-7

).(1.10
-7

).(1.10
-7

).(1.10
-8

). (1.10
-10

). (1.10
-9

)  

   = 0.999896889 

 

 

Client 1 Kabel 1 Switch 8 

Port 

Kabel 2 Mikrotik Kabel 3 Server 
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c. Waktu propagasi dengan asumsi panjang kabel dari server ke PC 1 

adalah 301 m 

 

 

 s 

 

d. Waktu transmisi data  

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 panjang paket data rata-rata total (L) = 959.809 Byte = 7678.47 bit 

 panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

       = (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

       = 54 Byte  

                   = 432 bit 

 kecepatan media transmisi = 100 (Mbps) = 104857600 bps 

 

Maka delay transmisi adalah sebagai berikut: 

  

  

Maka waktu transmisi, 

 

 

 s 

 

e. Nilai throughput 

λ = (1-ρ) / tT = 0.999896889 / 8.0485x10
-5

 = 12423.33 paket/s 
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Dengan menggunakan cara yang sama akan didapatkan besar throughput  

untuk PC 2, PC 3, dan PC 4 antrian mekanisme bandwidth tanpa mekanisme load-

balancing yang ditunjukkan pada tabel 4.24.  

Tabel 4.24 Hasil Analisis Throughput (paket/s) Antrian Manajemen Bandwidth tanpa  

Mekanisme Load-balancing 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

12423.33 12372.39 12440.40 13542.21 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

2.  Manajemen Bandwidth dengan Load-balancing 

Untuk mempermudah proses analisis dan perhitungan throughput antrian 

sistem manajemen bandwidth dengan mekanisme load-balancing digunakan data 

primer yang didapat dari software Network Analyzer Wireshark yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.25. 
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4.6.2 Data Primer Throughput Manajemen Bandwidth dengan Load-

Balancing  

Pengambilan Data  : Kamis, 11 September 2014 

Tempat   : Laboratorium Komputasi dan Jaringan 

Pukul   : Pk 20.00 – 23.00 

 

Tabel 4.25 Data Primer Throughput 

Keadaan 

ke- 
Pengujian 

ke- 

Throughput Hasil Pengamatan (Mbps) 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

1. 
  
  
  

a. 2.044 0.993 0.516 0.253 

b. 1.994 1.239 0.584 0.204 

c. 1.998 0.944 0.49 0.298 

d. 2.027 0.88 0.387 0.231 

2. 
  
  
  

a. 2.018 1.02 0.576 0.231 

b. 2.015 0.983 0.543 0.254 

c. 2.013 0.93 0.582 0.287 

d. 1.984 0.92 0.501 0.265 

3. 
  
  
  

a. 1.882 1.024 0.502 0.37 

b. 2.043 1.007 0.511 0.264 

c. 2.042 0.96 0.564 0.253 

d. 1.856 0.98 0.532 0.243 

4. 
  
  
  

a. 1.772 1.007 0.521 0.33 

c. 1.658 1.023 0.533 0.213 

d. 2.543 1.009 0.524 0.234 

d. 1.73 1.003 0.501 0.201 

Rata-rata 1.9761875 0.995125 0.5229375 0.258188 

(Sumber: Network Analyzer Wireshark, 2014) 

 

 Analisis Throughput Manajemen Bandwidth dengan Mekanisme Load-

balancing 

Konfigurasi Perancangan 

 

 

Gambar 4.49 Analisis Throughput Sistem 

 

 

Client 1 Kabel 1 Switch 8 

Port 

Kabel 2 Mikrotik Kabel 3 Server 
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a. Asumsi nilai BER (Bit Error Rate) dalam pentransmisian dari 

penggunaan client 1 ke perangkat: 

 Nilai BER pada client1 = 10
-5

 

 Nilai BER pada kabel 1 = 10
-7

 

 Nilai BER pada kabel 2 = 10
-7

 

 Nilai BER pada kabel 3 = 10
-7

 

 Nilai BER pada kabel switch = 10
-8

 

 Nilai BER pada kabel router mikrotik = 10
-10

 

 Nilai BER pada server = 10
-9

 

 

b. Nilai Probabilitas Packet yang dikirimkan benar: 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada client1  = (1-10
-5) 

= 0.9999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada kabel 1 = (1- 10
-7

) = 0.999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada kabel 2 = (1- 10
-7

) = 0.999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada kabel 3 = (1- 10
-7

) = 0.999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada switch = (1- 10
-8

) = 0.9999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada mikrotik = (1- 10
-10

) = 0.999999999 

 Nilai Probabilitas paket yang benar pada server = (1- 10
-9

) = 0.99999999 

Sehingga nilai probabilitas paket yang benar dalam suatu sistem LAN (1-ρ) 

adalah 

 (1-ρ) = (1.10
-5

).(1.10
-7

).(1.10
-7

).(1.10
-7

).(1.10
-8

). (1.10
-10

). (1.10
-9

) = 0.999896889 

 

 

c. Delay  propagasi dengan asumsi panjang kabel dari server ke client 1 301 

m 
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d. Waktu transmisi data  

Dari proses pengukuran didapatkan data primer diantaranya adalah: 

 panjang paket data rata-rata total (L) = 1010.14 Byte = 8081.12 bit 

 panjang header = LheaderTCP + LheaderIP + LheaderETH  

       = (20 + 20 + 14) x 1 Byte 

       = 54 Byte  

                   = 432 bit 

 kecepatan media transmisi = 100 (Mbps) = 104857600 bps 

Maka delay transmisi adalah sebagai berikut: 

  

    

 

Maka waktu transmisi, 

 

     

e. Nilai Throughput 

 

Dengan menggunakan cara yang sama akan didapatkan besar throughput  

untuk PC 2, PC 3, dan PC 4 antrian manajemen bandwidth dengan mekanisme 

load-balancing yang ditunjukkan pada tabel 4.26.  

 

Tabel 4.26 Hasil Analisis Throughput (paket/s) Antrian Manajemen Bandwidth 

dengan Mekanisme Load-balancing 

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

111858.35 11887.07 11922.65 11969.61 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 
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4.6.3 Analisis Perbandingan Throughput Antrian Manajemen Bandwidth 

Dengan dan Tanpa Mekanisme Load-balancing.  

Analisis perbandingan throughput didapatkan dari proses pengambilan data 

primer melalui Network Analyzer Wireshark. Analisis throughput pada antrian 

manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme load-balancing untuk 

dibandingkan dengan prioritas alokasi bandwidth pada masing-masing alamat IP 

client. Hasil analisis perbandingan throughput antrian manajemen bandwidth 

dengan dan tanpa mekanisme load-balancing ditunjukkan pada Tabel 4.27 dan 

grafik perbandingan pada gambar 4.50. 

Tabel 4.27 Perbandingan Throughput Antrian Manajemen Bandwidth Dengan dan Tanpa 

Mekanisme Load-balancing Hasil Pengamatan Network Analyzer Wireshark 

NO PC 

Throughput 

Tanpa LB (Mbps) 

Throughput 

Dengan LB (Mbpss) 

1. 1 1.965 1.97 

2. 2 1.085 0.9935 

3. 3 0.516 0.5025 

4. 4 0.295 0.256 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 

 

Gambar 4.50 Perbandingan Throughput Antrian Manajemen Bandwidth Dengan dan Tanpa 

Mekanisme Load-balancing Hasil Pengamatan Network Analyzer Wireshark 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2014) 
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Analisis dan Pembahasan Data 

1. Penggunaan antrian manajemen bandwidth dengan dan tanpa mekanisme 

load-balancing pada sistem manajemen bandwidth menghasilkan nilai 

throughput yang terkontrol dan sesuai dengan alokasi upload dan 

download yang diberikan oleh administrator. 

2. Analisis hasil pengamatan dari software Network Analyzer Wireshark nilai 

throughput kedua antrian manajemen bandwidth dengan dan tanpa 

mekanisme load-balancing terkontrol dan stabil. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dapat 

diaplikasikan dalam sistem jaringan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dan analisis sistem manajemen bandwidth 

dengan prioritas alamat IP client menggunakan teknik load-balancing, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem manajemen bandwidth dengan prioritas alamat IP client menggunakan 

teknik load-balancing dapat melakukan pembatasan bandwidth dengan baik 

pada masing-masing client. 

2. Berdasarkan hasil analisis packet loss dengan dan tanpa penggunaan teknik 

load-balancing pada sistem, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penggunaan teknik antrian pada sistem manajemen bandwidth prioritas 

alamat IP client mempengaruhi nilai packet loss pada masing-masing 

client. 

b. Nilai packet loss sistem mengalami peningkatan seiring dengan alokasi 

upload dan download yang diberikan oleh administrator. Semakin kecil 

alokasi upload dan download yang diberikan oleh administrator maka 

semakin besar nilai packet loss. Hal ini terjadi karena nilai packet loss 

dipengaruhi oleh jumlah paket data yang diantrikan pada router mikrotik, 

dimana semakin besar paket data yang diantrikan maka kemungkinan 

packet loss akan semakin besar. 

c. Hasil perhitungan dari penangkapan data primer statistics winbox nilai 

packet loss tanpa teknik load-balancing paling besar adalah 2.2891% pada 

Komputer Client 4 dan paling kecil adalah 1.9157088% pada Komputer 

Client 1. Sedangkan dengan teknik load-balancing nilai packet loss paling 

besar adalah 0.4217% pada Komputer Client 4 dan nilai paling kecil 

adalah 0.2055197% pada Komputer Client 1. 

d. Hasil perhitungan nilai packet loss rata-rata pada kedua teknik baik dengan 

maupun tanpa menggunakan teknik load-balancing berkisar antara 0 - 3%. 

Berdasarkan rekomendasi packet loss dari TIPHON, 2012 maka sistem 
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manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dengan teknik load-

balancing dapat diaplikasikan dalam sistem jaringan.  

3. Berdasarkan hasil analisis delay end-to-end dengan dan tanpa penggunaan 

teknik load-balancing pada sistem, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Nilai delay end-to-end sistem mengalami peningkatan seiring dengan 

alokasi upload dan download yang diberikan oleh administrator. Semakin 

kecil alokasi upload dan download yang diberikan oleh administrator 

maka semakin besar nilai delay end-to-end.  Hal ini terjadi karena nilai 

delay end-to-end dipengaruhi oleh waktu pemrosesan download data 

panjang paket data yang diproses melalui router, dimana semakin besar 

alokasi upload dan download yang diberikan pada client maka semakin 

cepat proses download data. 

b. Penggunaan teknik load-balancing pada sistem manajemen bandwidth 

prioritas alamat IP client mempengaruhi nilai delay end-to-end pada 

masing-masing client. 

c. Hasil perhitungan nilai delay end-to-end tanpa teknik load-balancing 

paling lama adalah 0.027 ms pada Komuter Client 4 dan paling cepat 

sebesar 0.004 ms pada Komputer Client 1, sedangkan pada manajemen 

bandwidth dengan menggunakan teknik load-balancing nilai paling lama 

adalah 0.031 ms pada Komputer Client 4 dan nilai paling cepat adalah 

0.004 ms pada Komputer Client 1. 

d. Hasil penangkapan data primer network analyzer wireshark didapatkan 

nilai delay end-to-end pada sistem tanpa menggunakan teknik load-

balancing paling lama adalah 0.026 ms pada Komputer Client 4 dan paling 

cepat adalah 0.004 ms pada Komputer Client 1, sedangkan pada sistem 

dengan menggunakan teknik load-balancing nilai paling lama sebesar 

0.032 ms pada Komputer Client 4 dan nilai paling cepat sebesar 0.004 ms 

pada Komputer Client 1. 

e. Hasil analisis perhitungan dan hasil pengamatan dari software network 

analyzer wireshark nilai delay end-to-end rata-rata pada kedua sistem 

dengan dan tanpa teknik load-balancing berkisar antara 0 - 150 ms. 

Berdasarkan rekomendasi kualitas delay end-to-end dari ITU G.114, 2011 
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hasil ini termasuk dalam kategori bagus, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sistem manajemen bandwidth prioritas alamat IP client dapat 

diaplikasikan dalam sistem jaringan. 

 

4. Berdasarkan hasil analisis throughput sistem dengan dan tanpa penggunaan 

teknik load-balancing, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penggunaan teknik load-balancing pada sistem manajemen bandwidth 

yang ditunjukkan dari hasil penangkapan data primer software Network 

Analyzer Wireshark menghasilkan nilai throughput yang terkontrol dan 

stabil sesuai dengan alokasi upload dan download yang diberikan oleh 

administrator. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen 

bandwidth dapat diaplikasikan dalam sistem jaringan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada 

penelitian ini adalah:  

1. Agar pada saat pengujian sistem manajemen bandwidth menggunakan koneksi 

internet yang stabil. 

2. Menganalisis performansi sistem manajemen bandwidth dengan prioritas port 

seperti untuk penggunaan video streaming dan game online pada masing-

masing client. 

3. Menganalisis performansi sistem manajemen bandwidth dengan 

membandingkan pada jam sibuk dan tidak sibuk untuk aplikasi layanan 

internet sesuai dengan kebutuhan client. 

4. Menganalisis performansi sistem manajemen bandwidth dengan 

menambahkan jumlah client. 
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LAMPIRAN 

1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem 

manajemen bandwidth pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Mikrotik Routerboard RB750 

Mikrotik Routerboard RB750 merupakan router indoor yang berbentuk 

hardware yang di dalamnya sudah terinstal MikroTik RouterOS level 4. Gambar 

1 merupakan mikrotik routerboard750. Spesifikasi dari Mikrotik 

Routerboard750 ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Gambar 1. Mikrotik Routerboard RB750 

(Sumber: wirelessconnect.eu) 

 

Tabel 1. Spesifikasi Mikrotik Routerboard RB750 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Product Code RB750 

2. LAN Ports 5 port Ethernet 10/100 Mbps 

3. Power Jack 10-28 V 

4. Dimentions 113x89x28 mm 

5. Operating System RouterOS Level 4 

(Sumber: www.mikrotik.com) 

B. Switch 

Switch merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan 

komponen-komponen pada sistem jaringan dari server mikrotik ke client. 

Penggunaan switch dibutuhkan untuk melanjutkan informasi data secara tepat. 

Pada perancangan ini digunakan Switch InfoSmart. Gambar 2 merupakan switch 

http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&docid=z7LYnrJglsAyjM&tbnid=ypIbjOUnS-5-1M:&ved=0CAsQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwirelessconnect.eu%2Findex.php%3FpID%3D396&ei=7Y1lUebEM8jirAekn4DwCg&psig=AFQjCNGSA93NEBT-l1w2GrEkYuhZn27miQ&ust=1365696365933237
http://www.mikrotik.com/
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InfoSmart. Spesifikasi dari Switch InfoSmart tipe INS800N ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

 

Gambar 2. Switch InfoSmart tipe INS800N 

(Sumber: www.alibaba.com) 

Tabel 2. Spesifikasi Switch InfoSmart tipe INS800N 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Port 8 Port Ethernet 10/100 Mbps 

2. Flow Control Half duplex and Full Duplex IEEE 802.3 

3. Input Voltage 100-240 V AC 

4. Input Frequency 50-60 Hz 

5. Temperature 0 - 50ºC 

6. Packet Buffer 1536 bytes 

(Sumber: www.indonetwork.co.id) 

C. Network Interface Card 

Network Interface Card (NIC) adalah sebuah perangkat keras yang 

berfungsi sebagai interface dari komputer ke sebuah jaringan komputer 

sehingga dapat mentransmisikan informasi ke jaringan dengan media transmisi 

berupa kabel UTP Cat.5. Prinsip kerja NIC adalah mengubah aliran data paralel 

dalam bus komputer menjadi bentuk data serial kemudian dipaketkan menjadi 

beberapa frame. Proses pembuatan frame ini, akan menambahkan header 

terhadap data yang hendak dikirimkan, yang mengandung alamat, pensinyalan, 

dan layanan yang digunakan. Frame-frame tersebut kemudian diubah menjadi 

pulsa-pulsa elekronik. Spesifikasi Network Interface Card ditunjukkan pada 

tabel 4.4. 

http://www.alibaba.com/product-free/100323123/INFOSMART_5_Port_10_100_Switch/showimage.html
http://www.indonetwork.co.id/
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Gambar 3. Network Interface Card 

(Sumber: everylearning.blogspot.com) 

 

Tabel 3. Spesifikasi Network Interface Card 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Standards and Protocols Standards IEEE 802.3, Protocol TCP/IP 

2. Interface 32-bit PCI Slot 

3. Transmission Rate 10-100 Mbps (Half-Full Duplex Mode) 

4. Port 1x10/100 Mbps RJ45 

5. LED Indicator Link/Act 

6. Network Media 10Base-T(UTP CAT 3/4/5), 100 Base-

Tx(UTP 5/5e) 

(Sumber: www.alnect.com) 

D. Komputer 

Komputer adalah perangkat keras sistem elektronik yang berfungsi untuk 

memproses data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan 

agar mampu menerima dan menyimpan data, memprosesnya, dan menghasilkan 

output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang 

tersimpan di didalam penyimpannya (Sanderes, 1985). Pada proses perancangan 

komputer user berperan sebagai pengguna layanan Voice over Internet Protocol 

(VoIP). Spesifikasi komputer yang dipakai dan di-install pada penelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 4.5 

http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&docid=kwiO48W-ceSosM&tbnid=CkN0w0Q8CiQxmM:&ved=0CAsQjB0wADg3&url=http%3A%2F%2Feverylearning.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fsalah-pengertian-ethernet-dan-nic-saya.html&ei=Z49lUejYJsnlrAfrrYCABA&psig=AFQjCNEpqlnH2wW0rpIWQ-2rnLe5xZA1VA&ust=1365696743722033
http://www.alnect.com/


129 
 

 
 

 

Gambar 4. Komputer 

(Sumber: www.computersourcebd.com) 

Tabel 4. Spesifikasi Komputer 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Processor Intel Core i5 

2. RAM 4 GB 

3. Graphics Intel GMA 

4. NIC Wireless Dell K5Y6D PCI Halfmini 

(Sumber: Dell) 

E. Kabel UTP dan Konektor RJ-45 

Kabel UTP dengan konektor RJ-45 merupakan perangkat keras yang 

berfungsi sebagai sistem pengkabelan jaringan sistem manajemen bandwidth 

yang digunakan secara umum dengan standart IEEE 802.3. Pengurutan kabel 

UTP dapat dibedakan menjadi 2 macam: 

 Kabel straight 

Digunakan untuk hubungan antara PC-PC, hub-hub, switch-switch, router-

router. 

 Kabel cross 

Digunakan untuk hubungan antara PC-hub, PC-Switch, Switch-Router, PC-

Modem.  

http://www.computersourcebd.com/Dell/Notebook/Inspiron-N4050-Dual-Core_15.html
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Pada perancangan ini digunakan kabel UTP Cat.5 dengan konfigurasi straight 

ditunjukkan pada Gambar 5. Spesifikasi kabel UTP ditunjukkan pada tabel 5. 

 

(a)                                                   (b)  

 

(c) 

Gambar 5. (a) Kabel UTP (b) Konektor RJ-45  

(c) Konfigurasi Kabel Crossover dan Straight 

(Sumber: http://www.beldenapac.com/catalogbrochures.html) 

 

Tabel 5. Spesifikasi Kabel UTP 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Impedansi Karakeristik 100 Ω ± 15% 

2. Kecepatan Propagasi 0.64c m/s 

3. Delay Propagasi 4.8 – 5.3 ns/m 

4. Kapasitansi 5.2 pF/m 

5. Induktansi 525nH/m 

http://www.beldenapac.com/catalogbrochures.html
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6. Diameter Kabel 0.51054 mm  

7. Ketebalan Isolasi 0.245 mm 

8. Arus Perkonduktor 0.577 A 

9. Temperatur Kerja -55ºC sampai 60ºC 

(Sumber: http://www.beldenapac.com/catalogbrochures.html) 

F. Komputer Server 

 

Gambar 6. Server HP Proliant 

(Sumber: Dokumentasi Laboratorium Komputasi dan Jaringan JTE FT-UB) 

 

Tabel 6. Spesifikasi PC Server HP ML110G7-SATA 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Processor 
Quad Core Intel® Xeon® E3-1220 (3.10GHz/4-

core/8MB/80W, 1333, Turbo 1/2/3/4) 

2. RAM 
2GB (1x2GB) PC3-10600E DDR3 UB ECC 

NOTE: Total 4 DIMM slots 

3. Kapasitas Hard Disk 1 x 250GB 3.5" Non-hot plug SATA 

4. Operating System CentOS 5.5 

5. NIC 10 Gb/detik (2 buah) 

6. VGA 

Integrated Matrox G200eH, 16MB video 

standard 

16 bit color: maximum resolution of 1920 x 1200 

32 bit color: maximum resolution of 1280 x 1024 

7. Port USB Ada, 2 x 4 buah port 

(Sumber: Hewlett Packard / HP®) 

http://www.beldenapac.com/catalogbrochures.html
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G. Uninteruptible Power Supply (UPS) 

Perangkat UPS adalah perangkat tambahan yang harus dimiliki server 

untuk mengatasi perubahan tegangan yang mungkin terjadi. Selain itu, UPS juga 

mampu memberikan cadangan energi yang cukup saat pemutusan listrik terjadi 

dalam waktu singkat. Untuk memberikan layanan optimal, UPS memiliki 

spesifikasi seperti ditunjukkan pada Tabel 7. 

 

Gambar 7. Uninteruptible Power Supply (UPS) 

(Sumber: www.directindustry.com) 

 

Tabel 7. Spesifikasi Uninteruptible Power Supply (UPS) 
 

No. Spesifikasi Keterangan 

1. Output Power Capacity 700 Watts / 1000 VA 

2. Nominal Output Voltage 230V 

3. 
Output Voltage Note 

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal 

output voltage 

4. Efficiency at Full Load 88.0% 

5. Waveform Type Sine wave 

6. Nominal Input Voltage 230V, 220V, 240V 

7. Input Frequency 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) 

8. Typical recharge time 3 hour(s) 

(Sumber: Dokumentasi Laboratorium Komputasi dan Jaringan JTE FT-UB) 

 

 

http://www.directindustry.com/

