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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

 Kebutuhan akses internet sangat berperan dalam produktifitas kineja 

pegawai dalam melakukan pekerjaan, namun sering dijumpai pegawai yang 

mengeluh karena koneksi yang lambat di salah satu pc client. Hal ini dikarenakan 

bandwitdh telah habis tersedot oleh salah satu pc client yang melakukan 

download, terutama apabila ada salah satu client yang menggunakan download 

manager yang sangat berkemungkinan bisa menghabiskan bandwidth yang ada. 

Bandwidth Management adalah suatu istilah yang ditujukan pada sub 

sistem antrian paket pada suatu jaringan atau network devices dengan tujuan untuk 

mengontrol traffic jaringan jaringan sehingga performa network lebih terjamin. 

Salah satu tujuan bandwidth manjemen, dapat digunakan untuk pengaturan 

pemerataan bandwidth pada suatu topologi jaringan.  

Dalam tahap pembahasan ini yang dilakukan yaitu melakukan bandwidh 

manajemen pada jaringan komputer dengan menggunakan router mikrotik, yang 

sesuai dengan kriteria untuk diterapkan pada local area network milik Badan 

Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 

4.1.1 Kondisi LAN Sebelum Penerapan Bandwidth Manajemen 

Kondisi awal jaringan Badan Kepegawaian Daerah Bandiwidth yang 

dialoksikan terhadap client adalah sejumlah 4Mbps downstream dan 1,2Mbps 

Upstream. Tanpa penerapan manajemen bandwidth di router, tiap-tiap client tidak 

akan bisa mendapatkan bandwidth secara merata. Bahkan apabila ada satu client 
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yang melakukan aktivitas download dan upload sejumlah alokasi bandwidth yang 

didapat, maka client yang lain akan mengalami koneksi yang lambat bahkan tidak 

akan mendapatkan jatah bandwidth sama sekali karena semua alokasi bandwidth 

habis.  

 

4.1.2 Topologi Jaringan 

Untuk menerapkan bandwidth manajemen pada jaringan Badan 

Kepegawaian Daerah Lamongan menggunakan topologi jaringan dengan susunan 

access point, switch, pc atau host, dan router yang susunannya ditunjukkan pada 

Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Topologi jaringan BKD   
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4.1.3 Kriteria Perangkat yang diperlukan 

Berdasarkan sistem bandwidh manajemen yang akan diimplementasikan 

pada Jaringan Komputer Badan Kepegawaian Daerah Lamongan maka diperlukan 

routerboard mikrotik rb45G dengan spesifikasi: 

o CPU    : Atheros 680MHz 

o RAM   : 256MB 

o Ethernet Port : 5 port 

o Capacity  : 3-20Mbps 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Instalasi 

Apabila semua kebutuhan yang mendukung perancangan manajemen 

bandwidh sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mengintal winbox, 

untuk mengkonfigurasi routerboard mikrotik,winbox dapat di download pada 

alamat routerboard yang telah kita setting, maka di browser masukkan alamat ip 

routerboard yaitu 192.168.2.1. penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 

4.2. 

 
Gambar 4.2  login Userman 
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Setelah mengunduh winbox maka kita jalankan dengan meng klik 2 kali 

pada aplikasi tersebut, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 WinBox 

4.2.2 Konfigurasi Mikrotik 

Setelah sowtware winbox dijalankan seperti pada gambar 4.3 langkah 

selanjutnya masukkan ip address router dan masukan mana user id dan passsword 

untuk masuk mengkonfigurasi router mikrotik. Setelah berhasil masuk pada 

aplikasi winbox maka tampilan yang muncul menunjukkan interface apa saja yang 

tersedia. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Winbox Interface 
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Setelah masuk pada menu interface pada routerboard rb450 langkah 

berikutnya adalah mengatur ip address,  berikut konfigurasi ip address pada setiap 

interface : 

 Ip address 1-internet (ISP) : 172.20.10.1/28 

 Ip address ether2  : 192.168.2.1/24 

 Ip address 3-wifi  : 192.168.3.1/24 

 Ip address ether4  : 192.168.4.1/24 

 Ip address ether5  : 192.168.5.1/24 

Untuk mengatur ip address pada ether, maka klik dua kali IP -> Address, 

maka akan terlihat tampilan gambar 4.5. 

 
Gambar 4.5 Address List 

Setelah melakukan konfigurasi ip address pada setiap interface  seperti 

gambar diatas langkah selanjutnya membuat hotspot IP langkah-langkanya 

hotspot IP -> Hotspot -> Hotspot Setup, seperti dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Hotspot Setup 

Kemudian langkah selanjutnya pilih HotSpot Interface 3-Wifi, seperti 

pada digambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Hotspot Interface 

Selanjutnya, Klik Next karena IP interface Wifi Hotspot sudah seperti 

yang telah di konfigurasi dan beri centang pada Masquerade Network, 

Masqueraade Network berfungsi untuk menghubungkan ip local menuju ke 

jaringan internet,  langkah tersebut dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Local Address of Network 

Setelah itu muncul konfigurasi Address Pool. Pada tahap ini bertujuan 

untuk menentukan dari beberapa IP sampai beberapa IP yang akan digunakan 

pada Wifi Hotspot. pada studi kasus ini digunakan rentang ip address : 

192.168.1.100-192.168.1.200, dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 
Gambar 4.9 Address Pool 

Selanjutnya konfigurasi SSL, karena tidak menggunakan SSL, pada 

select Certificate, pilih saja none lalu klik next. Seperti pada gambar 4.10. 

 
Gambar 4.10 Select Certificate 

Setelah itu konfigurasi IP SMTP Server. Karena tidak memiki SMTP 

Server, langsung Next. Seperti pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 IP SMPT 

Selanjutnya adalah konfigurasi DNS, DNS yang digunakan 172.20.10.14 

didapat dari layanan ISP. Maka masukkan alamat DNS tersebut seperti pada 

gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12 DNS Server 

DNS Name di kosongkan saja dan klik Next. Seperti pada gambar 4.13 

 
Gambar 4.13 DNS Name 

Sekarang tahap membuat user hotspot login, pada tahap kali ini yang 

akan dibuat adalah user : BKD dan password : lamongan. Dapat dilihhat seperti 

pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Create User 

Pada gambar 4.15 maka setup membuat hotspot selesai dan berhasil. 

 
Gambar 4.15 Hotspot Setup competed 

Setelah mengkonfigurasi hotspot setup langkah selanjutnya melakukan 

konfigurasi NAT, NAT berfungsi untuk menghubungkan IP local menuju ke 

jaringan internet,  langkah-langkahnya Klik IP->Firewall->pilih tab NAT. 

Kemudian klik tanda +. Jika sudah muncul tampilan form, klik "Chain" pilih 

"srcnat", kemudian masukkan ip interface 192.168.2.1, lebih jelasnya seperti 

terlihat pada gambar 4.16 

 
Gambar 4.16 Konfigurasi NAT 
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kemudian klik ->Out. Interface -> pilih 1-internet -> klik tab Action -> 

pilih masquerade -> OK. Seperti yang terlihat pada gambar 4.17. 

 
Gambar 4.17 NAT Rule 

Setelah mengkonfigurasi ip address 192.168.2.1 maka konfigurasi juga ip 

address 192.168.3.1, 192.168.4.1, 192.168.5.1 seperti pada langkah-langkah 

diatas. Setelah mengkonfigurasi NAT langkah selanjutnya adalah melakukan route 

Klik "IP" kemudian klik "Routes", klik tanda +. Masukkan Dst. Address : 

0.0.0.0/0 dan Gateway       : 172.20.10.1, untuk lebih jelasnya lihat gambar 4.18. 

 
Gambar 4.18 General NAT Rule 

Setelah selesai mengkonfigurasi route langkah selanjutnya adalah 

melakukan konfigurasi pada DNS, langkah-langkahnya Klik IP -> DNS dan 

masukkan IP DNS. Disini saya masukkan IP DNS yang didapat dari ISP 

172.20.10.1 dapat dilihat pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 DNS Setting 

 

4.2.3 Konfigurasi Bandwidth Manajemen 

Setelah selesai melakukan konfigurasi pada DNS setting langkah 

selanjutnya adalah mengatur pada setiap ip address client untuk diberi batasan 

(limit) bandwidh yang digunakan. Cara yang digunakan adalah melakukan 

konfigurasi pada menu queues, cara konfigurasinya klik menu queues -> Simple 

Queue -> add (+) untuk membuat queue baru. Seperti pada gambar 4.20 

 
Gambar 4.20 Queue list 
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Gambar 4.21 Simple Queue 

Kemudian masukkan network ip interface dan atur untuk Target Address 

dengan IP address network yang ingin anda batasi Bandwidth nya, misal  

digunakan ip address tiap network. Dari gambar 4.21 bisa dilihat untuk Target 

Address kosong, ini berarti konfigurasi limit Bandwidth ini berlaku untuk semua 

alamat ip. Max Limit adalah alokasi bandwidth maksimal yang bisa didapatkan 

user, centang Target Upload dan Target Download untuk mengaktifkan fitur ini, 

disini besar Bandwidth yang akan di limit pada Max Limit. upload : 128Kbps 

download : 350kbps. 

 Setelah membatasi (limit) bandwidth langkah selanjutnya membuat  quota 

bandwidth pakai. Artinya dengan melakukan pembatasan kecepatan ketika telah 

mencapai quota bandwidth tertentu. Secara normal kecepatan internet misalnya 

mencapai 256Kbps. Tapi setelah mencapai quota pakai sebesar 400MB per hari, 

maka kecepatan akses internet turun menjadi 64Kbps. Quota direset kembali ke 0 

(nol) setiap jam 12 tengah malam. Sehingga mulai jam 00.00 itu kecepatan user 
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menjadi 350Kbps lagi hingga mencapai quota batas 400MB lagi dan seterusnya. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan klik menu system -> scheduller -> add (+) 

maka akan keluar tampilan seperti gambar 4.22. 

 
Gambar 4.22 Schedule kuota pegawai 

Seperti yang ada pada gambar 4.22 maka masukkan perintah pada kotak 

On Event untuk mengatur quota bandwidth, maka perintah yang dimasukkan 

sebagai berikut: 

/queue simple 
:local traf; 
:local down; 
:local nama; 
:for e from=0 to=200 do={ 
:set traf [get $e bytes] 
:set nama [get $e name] 
:set down [:pick $traf ([:find $traf /]+1) [:len 
$traf]] 
:if ( $down >400000000 ) do={set [find name="$nama"] 
max-limit= "64k/64k" 
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} 
} 
 
 Setelah menuliskan script seperti diatas maka langkah selanjutnya adalah 

men set policy-nya menjadi read,write,policy. script ini akan memeriksa queue 

yang ada di daftar simple queue yang telah dibuat, dapat dilihat pada gambar 4.22. 

Script ini akan memeriksa Queue mulai baris ke 0 hingga baris ke 200. Hal ini 

berguna untuk memberi batasan pemeriksaan. Artinya kalau script ini memeriksa 

queue pada baris tertentu hanya tinggal menuliskannya di script ini dan 

mengaturnya pada daftar simple queue, tujuan saya gunakan interval 0-200 

apabila sewaktu-waktu ada penambahan ataupun perubahan pada daftar simpe 

queque maka script akan mengeksekusi dari daftar simple queue pada rentang 0-

200. Bandwidth akan turun dari 350Kbps menjadi 64Kbps setelah quota yang 

dipakai mencapai 400MB, script ini akan berjalan pada interval waktu satu hari 

(24jam) dan dimulai pada jam (start time) 00:00 dapat dilihat pada gambar 4.22. 

Setelah melakukan pengaturan quota bandwidth langkah selanjutnya 

melakukan reset quota maka langkah-langkah yang akan dilakukan klik menu 

system -> scheduller -> add (+), masukkan perintah pada kotak On Event untuk 

mengatur quota bandwidth, perintah yang dimasukkan sebagai berikut: 

/queue simple 
:local traf; 
:local down; 
:local nama; 
:for e from=0 to=200 do={ 
:set traf [get $e bytes] 
:set nama [get $e name] 
:set down [:pick $traf ([:find $traf /]+1) [:len 
$traf]] 
:if ( $down >400000000 ) do={set [find name="$nama"] 
max-limit= "128k/350k" 
} 
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} 
queue simple reset-counters-all 
  

Dari script diatas baris pertama sampai ke sebelas berguna untuk 

melakukan cek ke simple queue untuk client atau PC yang mungkin sudah 

berubah bandwidthnya menjadi 64k/64k akibat sudah melampaui batasan 400 MB 

seperti telah ditentukan pada bagian pertama agar menjadi normal kembali ke 

bandwidth 128k/350k. Dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Reset Kuota 
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4.2.4  Pengalamatan IP Address PC host 

 Pengaturan alamat IP pada seluruh host yang terkoneksi pada router 

sebagai berikut: 

1. Masuk ke Control Panel, Pilih “Network and Internet Connection”, seperti 

contoh pada Gambar 4.24. 

 
Gambar 4.24 Network and Internet Connection 

2. Kemudian pilih “Network Connection”, sepeti Gambar 4.25. 

 
Gambar 4.25 Network Connection 



60 
 

60 
 

3. Pilih “Local Area Connection” untuk memberi alamat IP, kemudian klik 2 

kali  dan pilih “properties”, maka akan muncul seperti Gambar 4.26. 

 
Gambar 4.26 Pengalamatan IP 

Untuk  pengalamatan ip address yang tersedia untuk digunakan PC atau 

client dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Alamat IP client interface  

Interface IP Address yang dapat digunakan Subnet Mask 
Default 

Gateway 

Ether2 192.168.2.2 - 192.168.2.254 255.255.255.0 192.168.2.1 

Ether3 (3-wifi) 192.168.3.100 - 192.168.3.200 (DHCP) 255.255.255.0 192.168.3.1 

Ether4 192.168.4.2 - 192.168.4.254 255.255.255.0 192.168.4.1 

Ether5 192.168.5.2 - 192.168.5.255 255.255.255.0 192.168.5.1 

 

4.2.5  Tahap Pengujian 

4.2.5.1 Uji koneksi 

Uji coba dengan cara tes menggunakan ping antar host disetiap network 

interface untuk menguji koneksi jaringan. Berikut beberapa uji coba ping dapat 

dilihat dibawah ini : 
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1. Ping dari Host interface ether2 kesesama interface host dengan alamat ip 

192.168.2.10 akan terlihat hasil seperti gambar 4.27. 

 
Gambar 4.27 Ping antar host ether2 

2. Ping dari host interface ether2 ke DNS dengan alamat ip 172.20.10.1 akan 

terlihat hasil seperti gambar 4.28. 

 
Gambar 4.28 Ping host ether2 ke DNS 

 

3. Ping dari host interface ether2 ke 8.8.8.8 (google.com) akan terlihat hasil 

seperti gambar 4.29. 

 
Gambar 4.29 Ping host ether2 ke 8.8.8.8 
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4. Ping host interface 3-Wifi kesesama interface host dengan alamat ip 

192.168.3.106 akan terlihat hasil seperti gambar 4.30. 

 
 Gambar 4.30 Ping antar host 3-wifi  

5. Ping dari host Interface 3-wifi ke DNS dengan alamat ip 172.20.10.1 akan 

terlihat hasil seperti gambar 4.31. 

 
Gambar 4.31 Ping host 3-wifi ke DNS 

6. Ping dari host interface 3-wifi ke 8.8.8.8 (google.com) kan terlihat hasil 

seperti gambar 4.32 

  
Gambar 4.32 Ping host 3-wifi ke 8.8.8.8 
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7. Ping dari terminal winbox ke 8.8.8.8 hasil dapat dilihat pada gambar 4.33.  

 
Gambar 4.33 Ping winbox ke 8.8.8.8 

Untuk client pada interface 3-wifi pengujian dilakukan dengan cara oleh 

client yang sudah terkoneksi Wireless / Access Point. Dengan membuka browser 

ketik url situs yang ingin dituju, maka secara otomatis akan direct ke hotspot 

login. dapat dilihat pada gambar 4.33 setelah berhasil melakukan login maka 

client dapat mengakses internet. 

 
Gambar 4.34 Hotspot login 
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4.2.5.1 Hasil manajemen bandwitdh 
 
 Tahap pengujian ini dimaksudkan untuk melihat  bandwidth yang didapat 

oleh  client, apakah rule yang telah dibuat berjalan dengan baik. Pada konfigurasi 

manajemen bandwidth ini diterapkan skenario bandwidth diatur 350KB, 

kecepatan tersebut akan turun menjadi 64KB apabila telah melampaui batas kuota 

20MB dan kuota akan menjadi normal seperti semula dalam interval waktu 20 

menit. Dengan perintah scheduller masukkan perintah seperti gambar 4.35 untuk 

menurunkan bandwitdh apabila telah melebihi kuota 20MB dan pada gambar 4.36  

akan melakukan reset kuota setelah interval waktu 20 menit. 

 
Gambar 4.35 Schedule winbox 
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Seperti yang ada pada gambar 4.35 maka masukkan perintah pada kotak 

On Event untuk mengatur quota bandwidth, maka perintah yang dimasukkan 

sebagai berikut: 

/queue simple 
:local traf; 
:local down; 
:local nama; 
:for e from=0 to=200 do={ 
:set traf [get $e bytes] 
:set nama [get $e name] 
:set down [:pick $traf ([:find $traf /]+1) [:len 
$traf]] 
:if ( $down >400000000 ) do={set [find name="$nama"] 
max-limit= "64k/64k" 
} 
} 
 
 Setelah menuliskan script seperti diatas maka langkah selanjutnya adalah 

men set policy-nya menjadi read,write,policy. script ini akan memeriksa queue 

yang ada di daftar simple queue yang telah dibuat, dapat dilihat pada gambar 4.35. 

Script ini akan memeriksa Queue mulai baris ke 0 hingga baris ke 200. Hal ini 

berguna untuk memberi batasan pemeriksaan. Artinya kalau script ini memeriksa 

queue pada baris tertentu hanya tinggal menuliskannya di script ini dan 

mengaturnya pada daftar simple queue, tujuan saya gunakan interval 0-200 

apabila sewaktu-waktu ada penambahan ataupun perubahan pada daftar simpe 

queque maka script akan mengeksekusi dari daftar simple queue pada rentang 0-

200. Bandwidth akan turun dari 350Kbps menjadi 64Kbps setelah quota yang 

dipakai mencapai 20MB, script ini akan berjalan pada interval waktu 20 menit dan 

dimulai pada jam (start time) 00:00 dapat dilihat pada gambar 4.35. 

Setelah melakukan pengaturan quota bandwidth langkah selanjutnya 

melakukan reset kuota maka langkah-langkah yang akan dilakukan klik menu 
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system -> scheduller -> add (+), masukkan perintah pada kotak On Event untuk 

mengatur quota bandwidth, perintah yang dimasukkan sebagai berikut: 

/queue simple 
:local traf; 
:local down; 
:local nama; 
:for e from=0 to=200 do={ 
:set traf [get $e bytes] 
:set nama [get $e name] 
:set down [:pick $traf ([:find $traf /]+1) [:len 
$traf]] 
:if ( $down >400000000 ) do={set [find name="$nama"] 
max-limit= "128k/350k" 
} 
} 
queue simple reset-counters-all 
  

Dari script diatas baris pertama sampai ke sebelas berguna untuk 

melakukan cek ke simple queue untuk client atau PC yang mungkin sudah 

berubah bandwidthnya menjadi 64k/64k akibat sudah melampaui batasan 20 MB 

seperti telah ditentukan pada bagian pertama agar menjadi normal kembali ke 

bandwidth 128k/350k. Dapat dilihat pada gambar 4.36. 
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Gambar 4.36 Schedule winbox reset 

Berikut uji bandwitdh manajemen pada setiap interface. 

1. Uji manajemen Bandwidth pada interface ether2 

  Langkah pertama setting ip address pada client sesuai dengan 

alamat pada jaringan, disini menggunakan 192.168.2.12 seperti terlihat pada 

gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Ip client ether2 

  Setelah ip address di atur waktu menunjukkan pukul 13.02 seperti 

terlihat pada gambar 4.38 dimana bandwidth manajemen bekerja tiap 

interval waktu 20 menit dengan start time pukul 00.00 maka bandwidth 

pada settingan awal pada pukul 13.00 dari kelipatan 20 menit yang telah 

ditentukan. 

 
Gambar 4.38 Clock ether2 

  Pengujian dilakukan dengan melakukan download seperti pada 

gambar 4.39. 
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Gambar 4.39 Download client ether2 

Untuk melihat traffic yang dilakukan oleh user pada suatu jaringan 

dapat menggunakan fitur torch pada winbox, klik menu tools -> Torch maka 

tampilan seperti pada gambar 4.40. 

 
Gambar 4.40. Menu torch ether2 

 

Besar bandwidth yang digunakan oleh setiap client pada setiap 

interface terlihat pada gambar 4.41. menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.41 Torch ether2 

  Setelah melampaui batas kuota 20MB kecepatan download akan 

menurun dengan batas tertinggi 64KB dapat terlihat pada gambar 4.42. 

 
Gambar 4.42 Download limit client ether2 

  Bandwidh yang telah digunakan pada client 192.168.2.12 dapat 

dilihat dengan cara membuat rule forward untuk dst-address=192.168.2.12 . 

Gunakan perintah pada IP - Firewall - Filter Rules kemudian Add seperti 

gambar 4.43. 
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Gambar 4.43 Firewall rule ether2 

Pilih menu action dan pilihlan Accept terlihat pada gambar 4.44. 

 
Gambar 4.44 Action rule ether2 

Filter Rule  akan terlihat pada gambar 4.45 menunjukkan data yang 

di download oleh IP 192.168.2.12 adalah 22,4MB dan data yang di upload 

oleh IP 192.168.2.12 adalah 5,9MB. 

 
Gambar 4.45 Filter rule ether2 

  Besar penurunan bandwidth yang digunakan oleh client pada 

interface ether2 terlihat pada gambar 4.46 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.46 Torch limit ether2 

  Bandwidth akan kembali menjadi semula setelah masa interval 

waktu 20 menit, setelah melewati pukul 13.20 seperti pada gambar 4.47  

dapat  dilakukan pengujian bandwidth dapat dilihat pada gambar 4.48 

dengan cara melakukan download. 

 
Gambar 4.47 Clock reset ether2 
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Gambar 4.48 Download reset ether2 

Besar kenaikan bandwidth setelah reset yang digunakan oleh client 

pada interface ether2 terlihat pada gambar 4.49 menggunakan fitur torch. 

  
Gambar 4.49 Torch reset ether2 

2. Uji manajemen Bandwidth pada interface 3-Wifi 

  Langkah pertama setting ip address pada client sesuai dengan 

alamat pada jaringan, disini menggunakan 192.168.3.111 seperti terlihat 

pada gambar 4.50. 
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`  
Gambar 4.50 Ip client 3-wifi 

Setelah ip address ter set secara dhcp dan waktu menunjukkan 

pukul 13.01 seperti terlihat pada gambar 4.51 dimana bandwidth 

manajemen bekerja tiap interval waktu 20 menit dengan start time pukul 

00.00 maka bandwidth pada settingan awal pada pukul 13.00 dari 

kelipatan 20 menit yang telah ditentukan. 

 
Gambar 4.51 Clock 3-wifi 

Pengujian dilakukan dengan melakukan download seperti pada 

gambar 4.52. 
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Gambar 4.52 Downlod client 3-wifi 

 
Untuk melihat traffic yang dilakukan oleh user pada suatu jaringan 

dapat menggunakan fitur torch pada winbox, klik menu tools -> Torch 

maka tampilan seperti pada gambar 4.53. 

 
Gambar 4.53 Menu torch 3-wifi 

 

Besar bandwidth yang digunakan oleh setiap client pada setiap 

interface terlihat pada gambar 4.54 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.54 Torch 3-wifi 

Setelah melampaui batas kuota 20MB kecepatan download akan 

menurun dengan batas tertinggi 64KB dapat terlihat pada gambar 4.55. 

 
Gambar 4.55 Download limit client 3-wifi 

Bandwidh yang telah digunakan pada client 192.168.3.111 dapat 

dilihat dengan cara membuat rule forward untuk dst-address= 

192.168.3.111. Gunakan perintah pada IP - Firewall - Filter Rules 

kemudian Add seperti gambar 4.56 
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Gambar 4.56 Firewall rule 3-wifi 

Pilih menu action dan pilihlan Accept terlihat pada gambar 4.57 

 
Gambar 4.57 Action rule 3-wifi 

Filter rule  akan terlihat pada gambar 4.58 menunjukkan data yang 

di download oleh IP 192.168.3.111 adalah 23,6MB dan data yang di 

upload oleh IP 192.168.3.111 adalah 6,2MB. 

 
Gambar 4.58 Filter rule 3-wifi 

Besar penurunan bandwidth yang digunakan oleh client pada 

interface 3-wifi terlihat pada gambar 4.59 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.59 Torch limit 3-wifi  

Bandwidth akan kembali menjadi semula setelah masa interval 

waktu 20 menit, setelah melewati pukul 13.20 seperti pada gambar 4.60  

dapat  dilakukan pengujian bandwidth dapat dilihat pada gambar 4.61 

dengan cara melakukan download. 

 
Gambar 4.60 Clock reset 3-wifi 
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Gambar 4.61 Download reset client 3-wifi 

Besar kenaikan bandwidth setelah reset yang digunakan oleh client 

pada interface 3-wifi terlihat pada gambar 4.62 menggunakan fitur torch. 

 
Gambar 4.62 Torch reset 3-wifi 

3. Uji manajemen Bandwidth pada interface ether4 

Langkah pertama setting ip address pada client sesuai dengan alamat 

pada jaringan, disini menggunakan 192.168.4.12 seperti terlihat pada 

gambar 4.63. 
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Gambar 4.63 Ip client ether4 

Setelah ip address di atur waktu menunjukkan pukul 14.01 seperti 

terlihat pada gambar 4.64 dimana bandwidth manajemen bekerja tiap 

interval waktu 20 menit dengan start time pukul 00.00 maka bandwidth 

pada settingan awal pada pukul 14.00 dari kelipatan 20 menit yang telah 

ditentukan. 

 
Gambar 4.64 Clock ether4 
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Pengujian dilakukan dengan melakukan download seperti pada 

gambar 4.65. 

 
Gambar 4.65 Download client ether4 

Untuk melihat traffic yang dilakukan oleh user pada suatu jaringan 

dapat menggunakan fitur torch pada winbox, klik menu tools -> Torch 

maka tampilan seperti pada gambar 4.66. 

 
Gambar 4.66 Menu torch ether4 

 

Besar bandwidth yang digunakan oleh setiap client pada setiap 

interface terlihat pada gambar 4.67 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.67 Torch ether4 

Setelah melampaui batas kuota 20MB kecepatan download akan 

menurun dengan batas tertinggi 64KB dapat terlihat pada gambar 4.68. 

 
Gambar 4.68 Download limit client ether4 

Bandwidh yang telah digunakan pada client 192.168.4.12 dapat 

dilihat dengan cara membuat rule forward untuk dst-

address=192.168.4.12. Gunakan perintah pada IP - Firewall - Filter Rules 

kemudian Add seperti gambar 4.69. 
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Gambar 4.69 Firewall rule ether4 

Pilih menu action dan pilihlan Accept terlihat pada gambar 4.70. 

 
Gambar 4.70 Action rule ether4 

Filter rule  akan terlihat pada gambar 4.71 menunjukkan data yang 

di download oleh IP 192.168.4.12 adalah 23,8MB dan data yang di upload 

oleh IP 192.168.4.12 adalah 4,9MB. 

 
Gambar 4.71 Filter rule ether4 

Besar penurunan bandwidth yang digunakan oleh client pada 

interface ether4 terlihat pada gambar 4.72 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 7.72 Torch limit ether4 

Bandwidth akan kembali menjadi semula setelah masa interval 

waktu 20 menit, setelah melewati pukul 14.20 seperti pada gambar 4.73  

dapat  dilakukan pengujian bandwidth dapat dilihat pada gambar 4.74 

dengan cara melakukan download. 

 
Gambar 4.73 Clock reset ether4 
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Gambar 4.74 Download reset client ether4 

Besar kenaikan bandwidth setelah reset yang digunakan oleh client 

pada interface ether4 terlihat pada gambar 4.75 menggunakan fitur torch. 

  
Gambar 4.75 Torch reset ether4 

4. Uji manajemen Bandwidth pada interface ether5 

Langkah pertama setting ip address pada client sesuai dengan alamat 

pada jaringan, disini menggunakan 192.168.5.12 seperti terlihat pada 

gambar 4.76. 
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Gambar 4.76 Ip client ether5 

Setelah ip address di atur waktu menunjukkan pukul 14.00 seperti 

terlihat pada gambar 4.77 dimana bandwidth manajemen bekerja tiap 

interval waktu 20 menit dengan start time pukul 00.00 maka bandwidth 

pada settingan awal pada pukul 14.00 dari kelipatan 20 menit yang telah 

ditentukan. 

 
Gambar 4.77 Clock ether5 

Pengujian dilakukan dengan melakukan download seperti pada 

gambar 4.78. 
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Gambar 4.78 Download client ether5 

Untuk melihat traffic yang dilakukan oleh user pada suatu jaringan 

dapat menggunakan fitur torch pada winbox, klik menu tools -> Torch 

maka tampilan seperti pada gambar 4.79. 

 
Gambar 4.79 menu torch ether5 

 

Besar bandwidth yang digunakan oleh setiap client pada setiap 

interface terlihat pada gambar 4.80 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.80 Torch ether5 

Setelah melampaui batas kuota 20MB kecepatan download akan 

menurun dengan batas tertinggi 64KB dapat terlihat pada gambar 4.81. 

 
Gambar 4.81 Download client ether5 

Bandwidh yang telah digunakan pada client 192.168.5.12 dapat 

dilihat dengan cara membuat rule forward untuk dst-

address=192.168.5.12. Gunakan perintah pada IP - Firewall - Filter Rules 

kemudian Add seperti gambar 4.82. 
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Gambar 4.82 Firewall rule ether5 

Tekan menu action dan pilihlan Accept terlihat pada gambar 4.83 

 
Gambar 4.83 Action rule ether5 

Filter rule  akan terlihat pada gambar 4.84 menunjukkan data yang 

di download oleh IP 192.168.5.12 adalah 21,9MB dan data yang di upload 

oleh IP 192.168.5.12 adalah 5,7MB. 

 
Gambar 4.84 Filter rule ether5  

Besar penurunan bandwidth yang digunakan oleh client pada 

interface ether5 terlihat pada gambar 4.85 menggunakan fitur torch. 
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Gambar 4.85 Torch limit ether5 

Bandwidth akan kembali menjadi semula setelah masa interval 

waktu 20 menit, setelah melewati pukul 14.20 seperti pada gambar 4.86  

dapat  dilakukan pengujian bandwidth dapat dilihat pada gambar 4.87 

dengan cara melakukan download. 

 
Gambar 4.86 Clock reset ether5 
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Gambar 4.87 Download reset client ether5 

Besar kenaikan bandwidth setelah reset yang digunakan oleh client 

pada interface ether5 terlihat pada gambar 4.88 menggunakan fitur torch. 

  
Gambar 4.88 Torch reset ether5 


