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Abslract
The dewlopment of the intemet i4 case of neirork rranagement Bandwidth especially

in an institution depends on the bandi,idth capacity constraints faced by the volume of
appLications and users are also difrerent. Requirement of organizatiol especially in
education seen from the student botly of the orgoniaation. At the institution of the Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" yogyakarta lave been using intemet services to support
business processes. Internet service that was held today there are many questions how the
allocation of baulwidth to units. The requireme t of materials teaching or files downloaded
fTotu the hterAet led Bandwidth consumption becomes not balanced so it is necessary to
optimize Intemet bandwidth management by implementing internet tralrtc control and
reBulate the allocation of Internet bandwidth optimally.

The purpose of this study was to evaluate the contlitiott of prerious Internet Bandwidth
setting and allocation of bandwidth ond also security of ktcal netw'ork UPN "Veterai"
YogyakutcL me method used in this research is throuqh observation of direct observation,
i\teryierrs to idefitih the problems and needs of internet senices ond the availabilitj of
hardware resources and softtare.

The resuhs of this study are impntred levels of bundwidth ollocatiotl to the unit in the
institutional entironfient by comparison student body of students and ttaff b, utilizing the
mikrotik CC1O36 and RBI 100 CktudCore Router which has been etailable as a regulator of
the netwotk so thdt the absorption baruly,idth at a morc optitol trorking cn unit-

Kqtwords: Optimalhation, Ba dwidth, Mikrotik, Student bodt

i. PENDAT{ULUAN
Pada saat ini C:rpat dikatakan bahwa intemet menjadi scbuah keburuhan utama dan

rnendasar bagi manusia. Inlernet pada zaman sekarang tidak lagi digunalar hanya untuk
mencari informasi atau oencari berita namun sudah merupakan tool untuk memenuhi
pekerjaan. Hal ini tertua.g pada hasil penelitian CISCO melalui Cisco Connected World
Tethrtology Report yang menyatakan bahwa salah satu dari tiga mahasiswa dan
prolessional muda menganggap internet menduduki posisi sama plrnti gnyal dengan air,
udara, tempat tinggal dan makanan (Dian, 2011). Hal ini membuktikan bahlva saat ini
peran jaringan komputer sangat mendalam bagi kehidupan seharr-hari. Pemanfaatan
tekrologi Info.masi khususnya bidang ja-ringan intemet sebagai media kornuoikasi data
terus meningkat- Seiring denga lingginya tingkat kebutuhan sena pernanfaatan teknologi
jaringan menyebabkan pa pengguna menginginkan scbuah jaringan tfrenrer yang
rnaksimal baik dari segi eftsiensi maupun tingkat keamanafl.

Intcrnet memiliki peranan dalam berbagai bidang sepe.li perbiukan. ckth narket,
transportasi, ticketing, ftedia sostal, E-Covemnent, game online tidak aerkecuali bidang
pendidikan. Berbagai kemudahan layanan dan fleksibilitas yang diberikan oleh Bandwidth
tentu dapat memperlarcar proses bisnis dan transaksi di sebuah institusi pendidikan. Tidak
terkecuali institusi pendidikan UPN "Veteran" Yogyakarta yang terdiri atas 5 Fakultas, I
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Progmm Pascasa{ana, 17 Progam studi S-1 dan 5 program Magister. Pengelolaan

jad;gan irtemet dipusatkan di UPT. Telematika sebagai core kampus condong catur darl

man! tutafr Untai I dekanat Fisip, Gedung Agus Salim sebagai core kampus babarsari'

Sebagaimana penelitian Santosa dan Perwira, UPN "Veteran" Yogyakarta saat ini telah

menyedian infiastrukturjaringan komputer baik itu LAN dan Intemet.'P"o"ap- 
manajemen Bandwidth menggulakan mikrotik memungkinkan untuk

memberikan prioritas lalu tintas data terkait tri darma perguruan tinggi dan pada saat yang

be$amaan pula dapat dikonfigurasi lalu lintas untuk hiburar/streaming pada tingkatar

yang lebih rendah (Lioda, 2002). Penerapan keamanan melalui salah satunya deflgan

-"t-ode otenti}asi dan autorisasi account adalah menjadi dasar yang sesuai dengan

petunjuk keamalan informasi yang tertuang dalam panduan maoajemen keamanan

informasi (Juliaoti, 2007).
Manajemen Bandwidth saat ini menggunakan Queue tree dan Simple Queue yaig

menerapkan pembagian Bandwidth berdasarkan blok IP Address atau VLAN atau per

ir*"un. Berd-asarkan Denelitian Haimi (2011) menyatakan bahwa mikrotik mempunyai
"k.*u-pr* tidak hanya mengoptimalkan penggunaan Bandwidth tetapi juga dapat

merlgatur Bandwidth sehingga ha[ya sedikit yang terbuang (loss) Maka dari pemyataan-

p"*!u*n diatas perlu dilakukan penelitian bagaimana manajemen Bandwidth di WN
:'veieran" Yogyakata dengan menggunakan mikotik agal layanan internet yang

terselenggaran dapat rnelancarkan kinerja pegawainya serta mendukung tri darma

perguruan tinggi.
2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Wibowo (2014) yang membahas tentang tentang optimalis:)si Randwidth

adatah Optimalisasi Manajemer Bandwidth Intemet menggunakan Router Mikrotik

RB450G Studi kasus di BBPBPTH. Dalam penelitiannya wibowo menggunakan metode

observasi untuk pengamatan langsung, wawancara untuk identifikasi rnasalah dan

kebutuhan layanan intemet serta keteNediaan sumber daya hardware dan softwale, serta

kuesioner untuk menge!$ui persepsi dari pam pengguna intemet lingkup BBPBPTH serta

sebagai evaluasi hasil pelaksanam optimalisasi manajemen Bdndw,.l,' intemet Hasil dari

opti;alisasi Bandwidth intemet yang didapat dari perbandjngan paramcter kiialitas

liyanan antara sebelum dan sesudah optimalisasi terdapat selisih yaitu pada Bdndi'idth

terdapat peningkatan kecepatan download sebanyak 0,03 mbps, latenrry lebih kecil 4,05

ms, pac,lret loss lebih kecil2,21%.
Alfon dan Budi (2013) melakukan penelitian Btndwidth manajenlen menggunakan '

mikrotik untuk menerapkao kontrol penggunaan intemel. Metode yang mcjadi dasar dari

penelitian ini adalah HTB (Hierarchical Token Bucket). Hasil dari penelitian ini adalah

scipt- \cript koofigurasi yaflg nantinya diimplementasikan di PC router unluk mengatur

penggunaan Bardrridr, pada masing-masing client
Hizbulldh (2013) melakukan penelitian dengan judul miurajemen BandY'idth

menggunakan mikrotik R8750 dengan metode queue tree dengan berbagai level pdoritas

serta melakukan pengujian filterisasi konten pomoaksi dan pornografi dengan

menggunakan DNS nawala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbau pomografi dan

pomoaksi dapat difilter lebih optimal, namun konfigurasi dirasa lebih rumit

Inlhi Ba"u Surotih, dkk (2011) melakukan penelitian manajenren Banrltf i//h dengan

cara membxtasi u.ter yang tidak tuemiliki hak akses dalam jarirga' dilakukan proses

eutcnlikasi menggunakan u.rc,rame dan Password untnk mer aslik'in semua l(]nggunanya
dapat mengakses Intemet. Rule manajemen Bandwidtlt yang diguakan adalah metode

Hierarchitil Token Bucket (HTB). HTB yarg dibuat menjalankan mekanisme

"borrowing" dan"pioritizing" Bandwidth untuk masing-masing katego'i kelasnya'

171



Prosiding IPPM LJPN "VITERAN, YOGYA(ARTA Iahun 2016 ISBN: 978-602'60245-G3

3. METODE PENELITIAN
Penelitian furi dilakukan dengan beberapa tahapan penelitian. Tahapan penelitian

tersebut dapat dilihat pada Gambar l, dengan rincian sebagai berikut:
l. Menentukan topik masalah
2. Rumusan masalah
3. Studi literaturc
4. Pengambilan data
5. Melakukan konfigurasi optimalisasi Dardlridri dengan mikrotik
6. Kesimpulan

Gambar l. Jalan penelitial

4. HASIL PENELITIAN DAN PENIBAHASAN
Monitoring Tralfik Data

Monito.ing rrdlTic dilakukan dengan tujuan mengerahui lalu-linras data yang masuk
oaupun keluar jaringan lokal UPN "Veterirn" Yogyakarta seperti halrya trdflic \peb,
email, ftp, ssh, maupun aplikasi inte.net lainnya. Monitoring h.atfic data i i dilakukan
parla jam sibuk yaitu jiun 09.{)0 sarrrpai 11.00. Monitorihg (raffic ini diltkukan pada
jaringan lokal UPN ydng sedang melakukan koneksi intemer. BertlasaLrkan Tx
(pengiriman) dan Rx (pe edmaan) dapat ditihat pada Gambar 2 be.ikLrl.

Pengamatan kondisj

(esimpulan dan saran

Membuat kesimpulan

Melakukan studi atas

penelitian yans serupa

U;i Setelah Konfisurasi

Gambar 2. Monitoring traffic internet padajam sibuk
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Hasil monitoring traffic internet diatas menunjukkan bahwa konsumsi bandwidth
intemet pada jam sibuk yaitu jam 09.00-11.00 memperlihatkan angka mencapai 58 Mbps

dimana prosentasi penggunaan bandwidth be.i{'isar 65/o-70% dai tot^l banlwidth yarl.g

telsedia. Tentu saja angka ini tidak merepresentasikan semua civitas dalam penggunaan

intemet. Untuk monitoring pada jam tidak sibuk fiam istirahao yaitu jam 11.3G12.30

adalah bukan berarti tidak ada aktifitas pembelajaran. UPN "veteran" Yogyakarta adalah

salah satu itrstitusi pendidikan yang melakukan proses belajar mengajar secara bergaltian

dan continues sehingga walaupun pada jam istirahat namun aktifitas koneksi intemet

masih terlihat. Pada jam tidak sibuk, koneksi intemet menu.un menjadi 35 Mbps. Jika

diprosentase maka ada dikisaran 354OC. d.dtt total jumlah bandwidth sesuai SLA. Hasil

monitoring iam tidak sibuk terlihat Dada Gambar 3 berikut.

Gambar 3, Monitoring trallic intertret pada jam tidak sibuk (iam isthahat)
Kondisi Pembagian Llokasi Bandwidth Berdasarkan Student Body

Pembagian alokasi bandwidth menjadi hal yang sangat sensitive meigingat tipe user

tidak ada yang merasa puas. Pembagian ini berdasarkan student bocly yang telah dilakukan
analisa terlebih dahu\t. lumlah bandwidth UPN "veteran" Yogyakarta yang dirasa masih

kecil menjadi alasan dilakukan PembaSian beldasarkan student body mahi-siswa- Setiap

mahasiswa diberi 2 Kbps sedangkan staf (dosen/non doseu) dialokasikan sisa kebutuhan

bandwidth per jurusan. Bedkut Tabel I adalah tabel pembagian/alokasi band\|idth pet
jurusan di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

Tabel 1. Pembagian Bandwidth prodi di flPN per Marcl :016
Telemrtikasumberi m,

No Prodi Jumlah Mahasiswa BW(kb )

Agroteknolo si 60'7 3262
2 Asribisnis 5,11 3t3l
3 Manaiemen 2t46 63210

4 Ekonomi Pembangunan 2104

5 Aluntansi 1 196 35It8

6 Hubuoean [nt. 1'to 3346
'7 Adm. Bisnis 649 33.16

8 Ilmu Komunikasi I l6l .t370

9 T.Geologi 845 373 8

l0 T.Tambang 912 3 872

ll T.Minvak 70'7 3,162

t2 T.Lingkl]ngan 626 3100

l3 T Geofisika 393 2ai1
14 T.Kimia tt61 4382

15 T.Industri '189 3626
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:5 T.Infomatika 739 3526
t7 D3 Kimia 157 2362

BizNei Speed Meter
Beidasarkar pada penelitian Reska (2013) dan PuEi (2013), pengukuran bandwidth

dilakukan menggunakao Biznet Speed Meter yang merupakan aplikasi yang digunakan
untuk mengukur seberapa besar kecepatan yang didapat suatu jaringan yang meliputi
bandwidth yallg didapat dalam waktu kurun tertentu. Untuk menggunakan Biznet Speed
Meier dapat diial:ukan dengan cara buka browset i\lefl\el dan ketilen alamat
http://speedtest.biznetnetworks.com, setelah itu kita aka[ mendapatkat hasil bandwidth
dengan satuan kilobits per second (kbps). Pada htur pengukur bandwidrl, tersebut sudah
tenedia informasi laencylDelay. Tampilan aplikasi Biznet Speed Meter teNaji dalam
Gambar 4.

efrilri" D!@I

Gambar 4. Pengukuran Bandwidth tot^l Menggunakan BizNet

Pengukuran Packet Inss
Suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan .jumlah total

paket yang hilang dinamkana packet loss. Dengan kata lain perbandingan seluruh paket IP
yang hilang dengan seluruh paket IP yarg dikdmkan antam source dan desrination. Salah
satu penyebab paket loss adalah antrian yang melebihi kapasitas buffer pada setiap node.

Pengukur.n packet loss dilakukan pada l0 Mei 2016 pukul 14.00 yang hasilnya tersaji
Dada Galrbar 5-

Gambar 5. Pengukuran Packet Loss

Berdas.irkan hasil diatas. krss packetnya 0'lo aninya dilta-/paker y:rng dikirim melalui
media tidak ada yang hilang.
Firewall

Firewall yang di assrgr dalam komputer bertiodak sebagai garis pertahanan paling
depan dalam mencegah hakcer masuk ke dalam jadngan. karena setiap fiac,lcer yang
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meneoba untuk menembus ke dalam jaiingan komputer akan mencari port yang terbuka
yang dapat diaksesnya- Penggalan koofigurasi dapar ditihar pada Gambar 6.

Gambar 6. Firewall Filter Rules
Pergujian Monitori\g Bandw idlh

Uji monitoring ditakukan untuk memastikan bahwa konhgurasi manajemen
bondv'idth yarg te'lah dilakukan pada tahap sebelurnnya telai berjalan sesuai rencana atau
belum. Sebagai contoh uji monitoring, penulis menggunaktur notebook yang terkoneksi
intemet. Pengujian tahap ini dilakukan pada Jum'at,5 Agustus 2016 di UPT. Telematika
pukul 14.00. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 7.

@I

Garlrbar 7. trIasil Pengujian Bandwidth satker Menggurakan speedtcst.biznet
tlasil diatas menunjuktan kecepatan maksimal download yiiog diperolch penul:s

sebrr:rr 1..1I lvlhps sesuai dengan limitasi pada network tersehut.
Dari beberapa tahapa[ penelitian yang sudah dilakukan temtama rrnplcrnentasi

optimalisasi manajemeo bandwidth internet di UPN '-Veteran' yogyakarta. kemudian
dilak,rkan survei kepada perwakilan beberapa pengguna intenet (mahasisu,rpegawai)
secara ranJom berupa suflei kepuasan pengguna iriemet setelah dilakuka ilrlplernentasi
opti,rLirlisari manajemen ban lwit h intemet. Hasil survei pengguna dapar dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2. Ilasil Survei Dari Pea
No

P.nanyaan
Hasil Survei
Sangllt
Puas

Puas Cukup 'lidak

I\:as
Kecepatan akses

(download/upload) content, fi Ie
d:rLri i ntemet

2

09%
39

19,4Ea 49.20/a
6t

30.3Ea

2 Kualitas intemet dalam
menqakses berbagai web

1

o,5qa

35
18,5Ea

101

53.1Ea
52

27.5Eo
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l Pembagian bandwidth
berdasarkan stude[t Mv

0
0%

36
18Eo

97
48,sEa

67
335so

Rata-rata 1,570 La,6Vo 50,37. 30,4%

5. KESIMPI]LAN
Kesimpulan dari penelitian iri sebagai berikut

l. Prosentase penyerapan bandwidlh di setiap jurusan mencapai 707o dari total
bandwidth yang dialokasikan,
2. Penggunaan bandwidth di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta belum

dimanfaatkan secara optimal.
3. Pembagian volume bandwidth berdasufkan student body belum memberikan

kepuasan secara menyeluruh kepada user.

4. T.aJfic terpantau cukup padat pada jam-jam kerja mulai jam 08.00- I 1.00.
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