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ABSTRACT
Bandwidth management becomes absolutely necessary for multi-service network, the more
numerous and varied applications that can be served by a network of influence on the use of links in the
network. The links are required to be able to handle user needs proficiency level in these applications, even
though in a state of congestion, there should be a guarantee that the link can still function properly despite
the explosion of demand applications.
Bandwidth management holding role in governing what types of applications can access links, in
addition to bandwidth management is able to provide guarantee to the application that received the
allocation of bandwidth to continuously send data in accordance with the allocations, despite the congestion
in the network even in certain circumstances when the bandwidth allocation owned by an application /
service is not used then by the Bandwidth Manager idle bandwidth allocation can be transferred temporarily
to the class who are experiencing backlog / queue heap, this gives an advantage to accelerate the loss of
classroom backlog while optimizing use of existing links.
Hierarchical Token Bucket (HTB) as the implementer of bandwidth management is freely available
and can run on LINUX operating system platform is a decent Bandwidth Manager analyzed their advantages
and disadvantages, are expected to use appropriate and accurate will create a network that implements
Bandwidth Manager is to work optimally.
Keywords: Bandwidth Manager, HTB,Troughput, Delay, Jitters

1. PENDAHULUAN
Warung Internet atau yang lebih dikenal
dengan sebutan warnet, diakui telah memberi
warna tersendiri dalam perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi di Indonesia. Dengan
hampir lebih dari dua ribu warnet yang rata-rata
didirikan di tengah krisis ekonomi beberapa tahun
terakhir,
pengaruhnya
di
dunia
bisnis
telekomunikasi dan dunia usaha Indonesia begitu
signifikan.
Peranan warnet menjadi begitu penting
dalam upaya penetrasi internet Indonesia
mengingat 60%-70% pengguna mengakses
internet dari warnet. Oleh karena itu,kehadiran
jaringan komputer dalam Warnet sangatlah
bermanfaat untuk menghadapi tantangan tersebut,
karena fungsi dari jaringan ini adalah untuk
mengintegritasikan data sehingga dapat diolah
dengan cepat untuk kemudian didistribusikan
dengan memanfaatkan jaringan komputer secara
local(local area networking).

Layanan komunikasi data telah menjadi
sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari.
Hampir di setiap bidang kehidupan telah
mengadopsi layanan ini. Layanan inipun tidak
hanya digunakan secara individual tetapi juga
digunakan secara massal.
Quality of Service (QoS) memegang
peranan yang sangat penting dalam hal ini. Linux
sebagai suatu sistem operasi yang bersifat open
dan free, telah menawarkan berbagai teknik QoS
untuk memfasilitasi proses manajemen bandwidth
pada suatu jaringan. Salah satunya adalah dengan
menggunakan teknik QoS Hierarchical Token
Bucket (HTB), yang menjamin para pengguna
jaringan mendapatkan bandwidth yang sesuai
dengan yang telah didefinisikan, dan juga terdapat
fungsi pembagian bandwidth yang adil di antara
para pengguna jaringan sehingga performansi
jaringan tetap dapat terjaga.
Pemakaian komputer yang terbatas pada
ruang sangat terbatas untuk mendapatkan
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informasi yang lebih luas, untuk itulah perlu
sekali dihubungkan ke internet ( International
Networking ) dimana informasi dapat dengan
mudah diakses.
Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan
komputer, printer dan peralatan dengan yang
lainnya dan terhubung dalam satu kesatuan.
Informasi dan data bergerak melalui sistem kabel
sehingga memungkinkan pengguna jaringan
komputer dapat saling bertukar informasi,
dokumen dan data. mencetak pada printer yang
sama dan bersama-sama menggunakan hardware
dan software yang terhubung dengan jaringan,
tiap komputer, printer dan perangkat lain yang
terhubung dalam jaringan disebut Node. Sebuah
jaringan komputer dapat memiliki dua, puluhan,
ribuan atau bahkan jutaan node.

2. LANDASAN/KERANGKA
PEMIKIRAN
Management Bandwidth
Bandwidth adalah kapasitas atau daya
tampung kabel ethernet agar dapat dilewati trafik
paket data dalam jumlah tertentu. Bandwidth juga
bisa berarti jumlah konsumsi paket data per

satuan waktu dinyatakan dengan satuan bit per
second [bps]. Bandwidth internet di sediakan oleh
provider internet dengan jumlah tertentu
tergantung sewa pelanggan. Dengan QoS kita
dapat mengatur agar user tidak menghabiskan
bandwidth yang di sediakan oleh provider.
(Rahmadi,2009,p.6)
Penggunaan bandwidth dalam sebuah
institusi merupakan hal ideal yang dapat dicapai
dengan banyak metode pendekatan. Salah satunya
adalah
dengan
teknik
permodelan
(Lakshminarayanan et al, 2004). Penggunaan
bandwidth dapat dibedakan berdasarkan tujuan
utilisasinya: web-session dan streaming-session.
Dalam membuka sebuah halaman website, maka
bandwidth akan digunakan untuk mengunduh
halaman tersebut beserta berkas-berkas yang
terkait, semisal grafik (berbagai format: GIF,
JPEG, PNG, SWF), style dan format (CSS), data
(XML), bahkan streaming (FLV, MOV, AVI)
singkat yang berjalan secara otomatis. Sifat
utilisasi pita datanya adalah sesional, atau dibuka
berdasarkan sesi. (Rahmadi,2009,p.6)
Contoh dari karakteristik bandwidth
untuk membuka streaming dapat dilihat pada
Gambar 2.7. (Rahmadi,2009,p.7)

(Sumber : Rahmadi,2009)
Gambar 2.7
Karakteristik Pengunaan Bandwidth Pada HSDPA
QoS (Quality of Service)
QoS merupakan kependekan dari Quality
of Service. Dalam buku Quality of Service yang
ditulis oleh Paul Ferguson, didefinisikan bahwa
QoS adalah suatu pengukuran tentang seberapa
baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk
mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu
servis. QoS biasanya digunakan untuk mengukur
sekumpulan atribut performansi yang telah
dispesifikasikan dan biasanya diasosiasikan
dengan suatu servis. Pada jaringan berbasis IP, IP
QoS mengacu pada performansi dari paket-paket
IP yang lewat melalui satu atau lebih
jaringan.(Santosa,2009,p.3)

Antrian (Queue)
Setiap perangkat jaringan dapat diasosiasikan
dengan suatu disiplin antrian. Dengan antrian, kita
dapat menentukan bagaimana data akan
dikirimkan. Harus dipahami bahwa kita hanya
dapat menshaping data yang akan kita kirimkan.
Antrian diidentifikasi dengan menggunakan
bantuan sebuah handle yang memiliki format
X:Y, di mana X merepresentasikan nomor mayor,
dan Y merepresentasikan nomor minor. Handlehandle inilah yang akan mengasosiasikan kelaskelas ke disiplin antrian masing-masing. Setiap
switch dan router akan melakukan proses antrian,
di mana paket akan disimpan sampai kapasitas
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tersedia untuk mengirimkannya ke suatu link.
Waktu yang diperlukan untuk proses antrian akan
menimbulkan delay, yang akan terakumulasi di

setiap peralatan
(Devera,2002,p.3)

jaringan

yang

dilaluinya.

Gambar 2.8 Traffic Control pada Interface Output
(Sumber: Devera,2002)
Classless Queuing Discipline
(Devera,2002,p.4),
Classless
queuing
discipline merupakan suatu disiplin antrian yang
hanya dapat menunda ataupun mendrop paket
yang diterimanya. Ini dapat digunakan untuk
menshape trafik pada semua interface tanpa
adanya pembagian-pembagian kelas lagi. Pada
Linux, dikenal beberapa jenis classless queueing
discipline, di antaranya adalah:

A. FIFO Queueing
FIFO queueing merupakan teknik antrian
interface yang paling sederhana dan umum
digunakan. Antrian ini dapat bekerja dengan baik
apabila link-link tidak mengalami kongesti.
Antrian ini menjadi suatu mekanisme default
untuk setiap interface dengan bandwidth lebih
dari 2MB. Paket pertama yang ditempatkan pada
antrian di interface output adalah paket yang akan
pertama kali meninggalkan interface tersebut.

Gambar 2.9 FIFO Queuing (Sumber: Devera,2002)
B. Token Bucket Filter (TBF)
Token bucket merupakan suatu definisi
formal dari suatu transfer rate. Antrian ini

memiliki tiga buah komponen: ukuran burst,
mean rate, dan interval waktu (Tc).

Gambar 2.10 Token Bucket Filter (Sumber: Devera,2002)
Implementasi TBF terdiri dari sebuah buffer
(bucket), yang secara konstan diisi oleh beberapa
informasi virtual yang dinamakan token, pada rate
yang spesifik (token rate). Parameter paling
penting dari bucket adalah ukurannya, yaitu
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banyaknya token yang dapat disimpan. .
(Devera,2002,p.7)
Setiap token yang masuk mengumpulkan
satu paket yang datang dari antrian data dan
kemudian dihapus dari bucket. Dengan
menghubungkan algoritma ini dengan dua aliran –
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token dan data, akan kita dapati tiga buah
kemungkinan skenario:
a).
Data yang datang pada TBF memiliki rate
yang sama dengan masuknya token. Dalam
hal ini, setiap paket yang masuk memiliki
tokennya masing-masing dan akan
melewati antrian tanpa adanya delay.
b).
Data yang datang pada TBF memiliki rate
yang lebih kecil daripada rate token. Hanya
sebagian dari token yang dihapus pada
output pada tiap paket data yang dikirim ke
antrian, sehingga token akan menumpuk,
memenuhi ukuran bucket. Token yang
tidak digunakan kemudian akan dapat
digunakan untuk mengirimkan data pada
kecepatan yang melampaui rate token
standar, ini terjadi jika ada ledakan data
yang pendek.
c).
Data yang datang pada TBF memiliki rate
yang lebih besar daripada rate token. Hal
ini berarti bucket akan segera kosong dari
token, yang akan menyebabkan TBF akan
menutup alirannya untuk sementara. Hal
inilah yang dinamakan situasi overlimit.
Jika paket-paket tetap datang, maka paketpaket akan segera didrop.
Skenario terakhir ini sangatlah penting, karena
dengan skenario ini kita dapat menshaping
bandwidth yang tersedia terhadap data yang
melewati filter.
A. PRIO
Priority queueing memungkinkan manajer
jaringan untuk menentukan bagaimana traffik
diprioritaskan dalam suatu jaringan. Dengan
menentukan serangkaian filter berdasarkan
karakteristik dari paket, traffik ditempatkan pada
suatu antrian; antrian dengan prioritas yang lebih
tinggi dilayani lebih dahulu, kemudian antrian
yang lebih rendah lagi dilayani sesuai urutannya.
Jika antrian dengan prioritas paling tinggi selalu
penuh, maka antrian ini akan secara kontinyu
dilayani dan paket-paket dari antrian yang lain
akan didrop. Dalam algoritma antrian ini, maka
satu jenis traffik jaringan dapat mendominasi
traffik-traffik lainnya. Priority queueing akan
menentukan traffik ke dalam salah satu dari 4
antrian: tinggi, sedang, normal, dan rendah.
(Devera,2002,p.11)
Priority Queueing dapat menjamin
bahwa traffik-traffik yang penting mendapatkan
penanganan yang tercepat pada setiap titik di
mana ia digunakan. Queueing ini di buat untuk
memberikan prioritas yang ketat pada traffiktraffik yang penting. Priority queueing dapat
secara fleksibel membagi prioritas berdasarkan
protokol jaringan (misal IP, IPX, atau AppleTalk),
interface yang masuk, ukuran paket, alamat
asal/tujuan, dan sebagainya.

B. HTB (Hierarchical Token Bucket)
(Devera,2002,p.12), HTB merupakan
salah satu disiplin antrian yang memiliki tujuan
untuk menerapkan link sharing secara presisi dan
adil. Dalam konsep link sharing, jika suatu kelas
meminta kurang dari jumlah service yang telah
ditetapkan untuknya, sisa bandwidth akan
didistribusikan ke kelas-kelas yang lain yang
meminta service.
HTB menggunakan TBF sebagai
estimator yang sangat mudah diimplementasikan.
TBF sangat mudah diset karena banyak dari
administrator jaringan yang memiliki ilmu
tentangnya. Estimator ini hanya menggunakan
parameter rate, sebagai akibatnya seseorang
hanya perlu mengeset rate yang akan diberikan ke
suatu kelas. Oleh karena itu HTB lebih mudah
dan
intuitif
dibandingkan
CBQ.
.
(Devera,2002,p.14)
Pada HTB terdapat parameter ceil sehingga kelas
akan selalu mendapatkan bandwidth di antara
base rate dan nilai ceil ratenya. Parameter ini
dapat dianggap sebagai estimator kedua, sehingga
setiap kelas dapat meminjam bandwidth selama
bandwidth total yang diperoleh memiliki nilai di
bawah
nilai
ceil.
Hal
ini
mudah
diimplementasikan dengan cara tidak mengijinkan
proses peminjaman bandwidth pada saat kelas
telah melampaui rate ini (keduanya leaves dan
interior dapat memiliki ceil). Sebagai catatan,
apabila nilai ceil sama dengan nilai base rate,
maka akan memiliki fungsi yang sama seperti
parameter bounded pada CBQ, di mana kelaskelas tidak diijinkan untuk meminjam bandwidth.
Sedangkan jika nilai ceil diset tak terbatas atau
dengan nilai yang lebih tinggi seperti kecepatan
link yang dimiliki, maka akan didapat fungsi yang
sama seperti kelas non-bounded. Sebagai contoh,
seseorang dapat menjamin bandwidth 1 Mbit
untuk suatu kelas, dan mengijinkan penggunaan
bandwidth sampai dengan 2 Mbit pada kelas
tersebut apabila link dalam keadaan idle.
Parameter ceil ini sangatlah berguna untuk ISP
karena para ISP kemungkinan besar akan
memakainya untuk membatasi jumlah servis yang
akan diterima oleh suatu pelanggan walaupun
pelanggan lain tidak melakukan permintaan
servis, dengan kata lain kebanyakan ISP
menginginkan pelanggan untuk membayar
sejumlah uang lagi untuk memperoleh pelayanan
yang lebih baik. . (Devera,2002,p15)
Untuk menjadwalkan pengiriman paket
dari antrian, maka HTB menggunakan suatu
proses penjadwalan yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Keterangan:
a). Class
merupakan
parameter
yang
diasosiasikan dengan rate yang dijamin
(assured rate) AR, ceil rate CR, prioritas P,
level dan quantum. Class dapat memiliki
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parent. Selain AR dan CR, didefinisikan juga
actual rate atau R, yaitu rate dari aliran paket
yang meninggalkan class dan diukur pada
suatu perioda waktu tertentu.
b). Leaf merupakan class yang tidak memiliki
anak. Hanya leaf yang dapat memegang
antrian paket.
c). Level dari kelas menentukan posisi dalam
suatu hirarki. Leaf-leaf memiliki level 0, root
class memiliki level=jumlah level-1 dan
setiap inner class memiliki level kurang dari
satu dari parentnya. Untuk gambar di bawah
(jumlah level=3).
d). Mode dari class merupakan nilai-nilai buatan
yang diperhitungkan dari R, AR, dan CR.
Mode-mode yang mungkin adalah:
Merah: R > CR
Kuning: R <= CR and R > AR

Hijau selain yang di atas
Kita asumsikan terdapat kelas-kelas yang
tersusun seperti pohon pada HTB scheduler.
Dalam tiap level, terdapat sebuah self feed yang
terdiri dari self slot. Sehingga jika misalkan
terdapat tiga buah level, maka terdapat 6 buah self
slot (kita abaikan dulu slot putih). Setiap self slot,
memegang daftar kelas-kelas, daftar tersebut
digambarkan melalui garis berwarna yang
terhubung dari self slot menuju kelas. Self slot
berisikan daftar dari semua kelas-kelas hijau yang
memiliki permintaan.
Setiap kelas inner (non-leaf), memiliki
inner feed slot. Inner feed memiliki sebuah inner
feed slot per prioritas (merah untuk prioritas
tinggi, biru untuk prioritas rendah) dan per inner
class. Inner slot akan menangani kelas-kelas
anak
yang
berwarna
kuning.

Gambar 2.14
Cara Kerja Scheduler di HTB(Sumber: Devera,2002)
Slot putih yang terdapat pada gambar di
atas berfungsi sebagai antrian tunggu per level. Ia
akan memegang daftar kelas-kelas yang berada
pada levelnya yang berwarna merah atau kuning.
Dari sini kita mungkin telah dapat melihat apabila
kita dapat menjaga semua kelas pada daftar yang
bersesuaian, maka proses pemilihan paket
selanjutnya yang akan melakukan pengiriman
paket dari antrian akan sangatlah mudah. HTB
cukup melihat pada daftar self feed dan memilih
slot yang tidak kosong (yaitu slot yang terhubung
dengan garis ke sebuah kelas) dengan level yang
paling rendah dan prioritas yang paling tinggi.
Pada gambar 2.14 di atas tidak terdapat slot yang
tidak kosong, sehingga tidak ada paket yang akan
dikirim. Pada gambar 2.14, terdapat slot merah
dengan level 0 pada kelas D, sehingga kelas D
dapat mengirim paketnya. (Devera,2002,p16)
Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan
sebagai berikut. Pada gambar 2.14, tidak terdapat
backlogged leaf (semua non-backlogged leaf
digambarkan dengan lingkaran tipis) sehingga
tidak ada yang dapat dilakukan. Pada gambar
2.14,
paket-paket
datang untuk C dan
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D. Sehingga HTB akan mengaktifkan kelas-kelas
ini, dan karena keduanya berwarna hijau, HTB
akan menambahkannya ke self slot yang
bersesuaian. Proses dequeue akan memilih D
karena D berada pada level yang rendah dan
memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada C.
Diasumsikan paket telah dikirim dari
kelas D dan HTB mengukur berapa besar paket
yang dikirim melalui bantuan TBF. Karena paket
yang dikirim melampaui besar rate yang telah
ditetapkan untuk kelas D, maka HTB akan
memaksa D untuk berubah warna menjadi
kuning. Sebagai bagian dari perubahan ini, HTB
akan menghapus D dari daftar self feed dan
menambahkan D ke inner feed B. HTB juga
secara rekursif akan menambahkan B ke self feed
pada levelnya. Karena D akan kembali ke
keadaan hijau lagi pada suatu waktu, maka HTB
akan menambahkan D ke slot putih pada level 0.
(Devera,2002,p16)
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Proses dequeue sekarang akan memilih
kelas C meskipun kelas C memiliki prioritas yang
lebih rendah dibandingkan D. Ini dikarenakan C
berada pada daftar slot dengan level yang lebih
rendah. Secara intuitif pun hal ini baik dilakukan,
untuk apa meminjam bandwidth jika ada yang
dapat mengirim paket tanpa meminjam
bandwidth. (Devera,2002,p17)
a. TBF lebih akurat dalam menentukan rate.
b. TBF tidak memerlukan waktu akhir
pengiriman yang tepat seperti pada ewmaidle. Akibatnya, HTB akan bekerja secara
kuat pada semua perangkat jaringan di mana
CBQ menunjukkan rate yang aneh dan salah.
c. HTB memungkinkan cross-device bandwidth
sharing. Sehingga ethernet pertama dapat
memakai bandwidth dari ethernet kedua.
Literatur Hierarchical Token Bucket (HTB)
Implementasi QoS (Quality of Services)
banyak
bergantung
pada
sistem
HTB
(Hierarchical
Token
Bucket).
HTB
memungkinkan kita membuat queue menjadi
lebih
terstruktur,
dengan
melakukan
pengelompokan-pengelompokan bertingkat. Yang
banyak tidak disadari adalah, jika kita tidak
mengimplementasikan HTB pada Queue (baik

Simple Queue maupun Queue Tree), ternyata ada
beberapa parameter yang tidak bekerja seperti
yang kita inginkan.Beberapa parameter yang tidak
bekerja adalah priority, dan dual limitation (CIR /
MIR). (Riyadi,2010,p.1)
Pada sebuah contoh sistem QoS sederhana, di
mana kita ingin mengalokasikan bandwidth
sebesar 400kbps untuk 3 client, di mana masingmasing client bisa mendapatkan maksimal
200kbps. Di antara ketiga client tersebut,
memiliki prioritas yang berbeda, yaitu: 1,2, dan 3.
Untuk
mempermudah
pemantauan
dan
pembuktian, kita akan menggunakan queue tree.
Cara paling mudah untuk melakukan queue
dengan queue tree, adalah dengan menentukan
parameter :
a. parent (yang harus diisi dengan outgoinginterface),
b. packet-mark (harus dibuat terlebih dahulu di ipfirewall-mangle),
c. max-limit (yang merupakan batas kecepatan
maksimum), atau dikenal juga dengan MIR
(Maximum Information Rate)
Untuk percobaan awal, semua priority diisi angka
yang sama: 8, dan parameter limit-at tidak isi.
Gambar berikut ini adalah ilustrasi apa yang akan
terjadi
dengan
konfigurasi
di
atas.

Gambar 2. 16
Bandwidth tanpa Prioritas (Sumber : Riyadi,2010)
Berikutnya, kita akan menggunakan
parent queue, dan menempatkan ketiga queue
client tadi sebagai child queue dari parent queue
yang akan kita buat. Pada parent queue, kita
cukup memasukkan outgoing-interface pada
parameter parent, dan untuk ketiga child, kita
mengubah parameter parent menjadi nama parent
queue. (Riyadi,2010,p.2)
Setelah kita memasang parameter maxlimit pada parent queue, barulah prioritas pada
client akan berjalan.

Untuk itu, kita perlu memasang nilai
limit-at pada masing-masing client. Nilai limit-at
ini adalah kecepatan minimal yang akan di
dapatkan oleh client, dan tidak akan terganggu
oleh client lainnya, seberapa besarpun client
lainnya 'menyedot' bandwidth, ataupun berapapun
prioritasnya. Kita memasang nilai 75kbps sebagai
limit-at
di
semua
client.

Gambar 2. 17.
Bandwidth Dengan Prioritas (Sumber : Riyadi, 2010)
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Tampak bahwa q3, yang memiliki
prioritas paling bawah, mendapatkan bandwidth
sebesar limit-at nya. q1 yang memiliki prioritas
tertinggi, bisa mendapatkan bandwidth sebesar
max-limitnya, sedangkan q2 yang prioritasnya di
antara q1 dan q3, bisa mendapatkan bandwidth di
atas limit-at, tapi tidak mencapai max-limit. Pada
contoh di atas, semua client akan terjamin
mendapatkan bandwidth sebesar limit-at, dan jika
ada sisa, akan dibagikan hingga jumlah totalnya
mencapai max-limit parent, sesuai dengan
prioritas masing-masing client. (Riyadi,2010,p4)
Yang perlu diingat mengenai HTB:
1. HTB hanya bisa berjalan, apabila rule queue
client berada di bawah setidaknya 1 level
parent, setiap queue client memiliki
parameter limit-at dan max-limit, dan parent
queue harus memiliki besaran max-limit.
2. Jumlah seluruh limit-at client tidak boleh
melebihi max-limit parent.
3. Max-limit setiap client harus lebih kecil atau
sama dengan max-limit parent.
4. Untuk parent dengan level tertinggi, hanya
membutuhkan
max-limit
(tidak
membutuhkan parameter limit-at).
5. Untuk semua parent, maupun sub parent,
parameter priority tidak diperhitungkan.
Priority hanya diperhitungkan pada child
queue.
6. Perhitungan priority baru akan dilakukan
setelah semua limit-at (baik pada child queue
maupun sub parent) telah terpenuhi.
Kerangka Konsep Penelitian

Kemampuan peneliti untuk menyusun
kerangka teoritis akan sangat terkait dengan
upaya penelusuran studi kepustakaan, sebagai
upaya memperoleh sejumlah referensi yang
mendukung dan tepat untuk membahas lingkup
kajian penelitian yang dilakukan. Selanjutnya
kerangka teoritis yang disusun akan bermanfaat
pada saat peneliti menentukan hipotesis
penelitian.(Badriah,2009,p.1)
Penentuan
kerangka
konseptual
penelitian akan sangat membantu
dalam
menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan
penelitian. Kerangka konseptual merupakan
kerangka fikir mengenai hubungan antar variabelvariabel yang terlibat dalam penelitian atau
hubungan antar konsep dengan konsep lainnya
dari masalah yang diteliti, langkah-langkah
penelitian dimulai dari :
Konsep dalam hal ini adalah suatu
abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan
menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh
karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur
secara langsung. Agar supaya konsep tersebut
dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut
harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi
variabel-variabel. (Sulipan,2009,p.2).
Penulis melakukan langkah awal dengan
3 tahapan, diantaranya sebagai berikut :

(Sumber : Pengamatan,2010)
Gambar 2. 19
KERANGKA KONSEP PENELITIAN
BANDWIDTH MANAGEMENT
A. Tahapan 1
Penulis melakukan penelitian karena
permasalahan pada pembagian bandwidth yang
tidak seimbang, maka penulis telah menetapkan
topik penelitian, langkah selanjutnya adalah
melakukan kajian yang berkaitan dengan: teori
yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam
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pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan
informasi sebanyak-banyaknya dari literatur yang
berhubungan. Sumber-sumber literatur dapat
diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil
penelitian (tesis), dan sumber-sumber lainnya
yang sesuai (internet, koran, dan lain-lain).

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Keseluruhan upaya tersebut, dikatakan sebagai
upaya Studi literatur untuk penelitian.
Tujuan
dari
penelitian
optimasi
bandwidth adalah memperoleh pemikiran
strategis penerapan bandwidth management.
Hipotesa
awal
adalah
diduga
pemanfaatan bandwidth management dengan
penerapan Hierarchical Token Bucket (HTB),
maka akan terjadi pemakaian seimbang.
B. Tahapan 2
Pada tahapan ke-2 maka dilakukan
penelitian
eksprimental yang terdiri dari
penelitan Pra-HTB dan penelitian HTB.Hasil dari
penelitian eksprimental akan dilakukan tahapan
berikutnya.
C. Tahapan 3
Hasil dari penelitian eksprimental, maka
data bandwidth dilakukan analisa data yang akan
memberikan hasil penelitian terhadap penerapan
management bandwidth dan implikasi hasil
penelitian yang ditinjau dari sisi managerial,
sistem dan bidang penelitian keilmuan.
Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang akan dilakukan
pada penelitian kali ini termasuk dalam kategori
penelitian Exprimentaly. Penelitian Exprimentaly
adalah merupakan penelitian yang sistematis,
logis, dan teliti didalam melakukan kontrol
terhadap kondisi. Dalam pengertian lain,
penelitian eksperimen adalah penelitian dengan
melakukan percobaan terhadap kelompok

eksperimen, kepada tiap kelompok eksperimen
dikenakan perlakuan-perlakuan tertentu dengan
kondisi-kondisi
yang
dapat
di
kontrol.(Riyanto,1996,p.2)

Instrumentasi
Penelitian ini menggunakan instrument
operating system linux untuk mendapatkan trafik
data bandwidth. Ketersedian peralatan komputer
dan software komputer sebagai bentuk instrument
yang dapat dengan mudah mendapatkan data
bandwidth yang dimonitoring dari server
komputer.
Instrument terdiri dari perangkat keras
dan perangkat lunak untuk mensimulasikan data
bandwidth pada penelitian Pra-HTB Bandwidth
dan penelitian HTB Bandwidth.
Perangkat keras yang digunakan untuk
mensimulasikan peng-implementasian Pra-HTB
dan HTB bandwidth pada penelitian ini,
mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
1. Server, dengan spesifikasi P IV dual
processor 2.6 MHz, RAM 512 MB, fast NIC
100 Mbps.
2. 2 buah PC sebagai client, dengan spesifikasi
P1V, RAM 512 MB, dan NIC 10 Mbps.
3. 8 port Switch 100Mbps.
4. Kabel UTP category 5 sebagai media
transmisi untuk hubungan dari server ke
client.

Gambar 3.1
Konfigurasi Jaringan Simulasi (Sumber: Pengamatan,2010)
Perangkat lunak yang digunakan pada
implementasi ini adalah sebagai berikut:
1. Linux Redhat, yaitu sistem operasi berbasis
Unix, di mana HTB dan software pengukur
performansi jaringan berjalan di atasnya.
2. Iproute2, yang berisikan software untuk
merouting dan memanage bandwidth.
3. Iperf, merupakan perangkat lunak yang
digunakan untuk mengukur performansi
jaringan.
4. Ping, yaitu perangkat lunak yang digunakan
untuk mengukur response time.
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5.

Microsoft Excel, perangkat lunak untuk
membuat tabel dan grafik.

Konsep Penerapan Hierarchical Token Bucket
(HTB)
Istilah bandwidth management sering
dipertukarkan dengan istilah traffic control, yang
dapat didefinisikan sebagai pengalokasian yang
tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung
kebutuhan atau keperluan aplikasi atau suatu
layanan jaringan. Istilah bandwidth dapat
didefinisikan sebagai kapasitas atau daya
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tampung suatu channel komunikasi (medium
komunikasi) untuk dapat dilewati sejumlah traffic
informasi atau data dalam satuan waktu tertentu.
Umumnya bandwidth dihitung dalam satuan bit,
kbit atau bps (byte per second). Pengalokasian
bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu
metode dalam memberikan jaminan kualitas suatu
layanan jaringan (QoS = Quality Of Services).
HTB (hierarchical token bucket)
merupakan salah satu disiplin antrian yang
memiliki tujuan untuk menerapkan link sharing
secara presisi dan adil. Dalam konsep link
sharing, jika suatu kelas meminta kurang dari
jumlah service yang telah ditetapkan untuknya,
sisa bandwidth akan didistribusikan ke kelaskelas yang lain yang meminta service.
Penerapan HTB (hierarchical token
bucket) pada simulasi bandwidth pada warnet,
penulis melakukan uji simulasi bandwidth pada
konfigurasi server dengan 2 client sebagai
ujicoba. Simulasi dibuat pembagian bandwidth
kepada dua kelas yang berbeda port dengan cara
mengimplementasikan HTB (hierarchical token
bucket) pada output interface dari server.
Hasil dari simulasi ini bertujuan untuk
memperlihatkan bahwa HTB (hierarchical token

bucket) dapat diterapkan sebagai manajemen
bandwidth pada jaringan yang banyak
menggunakan aplikasi-aplikasi internet terutama
pada warnet.
Simulasi Pembagian Kapasitas Berdasarkan
Port dan Penerapan Pada Aplikasi Tertentu
Sebelum
dilakukan
pengukuran,
dibuat
pembagian bandwidth kepada dua kelas yang
berbeda port dengan cara mengimplementasikan
Hierarchical Token Bucket pada output interface
dari server. Kelas pertama (semua trafik yang
menuju port 5001) diberikan jatah bandwidth 384
kbit/s, dan kelas kedua (semua trafik yang menuju
port 5002) diberikan jatah bandwidth 128 kbit/s.
Sehingga bandwidth maksimal link adalah 512
kbit/s.

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Tabel di bawah ini menunjukkan
bagaimana performansi jaringan client1 dan
client2 ketika client1 dan client2 memakai
bandwidth penuh secara bersamaan setelah
diterapkannya
HTB
berdasarkan
port.

Tabel 4.1
Performansi Jaringan Client1 dan Client2 dengan Manajemen Bandwidth Berdasarkan Port ketika
Pemakaian Bandwidth Bersamaan
(Sumber: Pengamatan,2010)

Gambar di bawah ini menunjukkan
bagaimana throughput dan response time client1
dan client2 ketika client1 dan client2 memakai

bandwidth penuh secara bersamaan dengan HTB
berdasarkan
port.
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Gambar 4.1
Throughput Client1 dan Client2 dengan Manajemen Bandwidth Berdasarkan Port ketika Pemakaian
Bandwidth Bersaman
(Sumber: Pengamatan,2010)
Gambar di bawah ini menunjukkan
bagaimana response time client1 dan client2
ketika client1 dan client2 memakai bandwidth

penuh secara bersaman setelah diterapkannya
HTB berdasarkan port.

Gambar 4.2
Respon Time Client1 dan Client2 dengan Manajemen Bandwidth Berdasarkan Port ketika Pemakaian
Bandwidth Bersaman
(Sumber: Pengamatan,2010)
Ketika terjadi pemakaian bandwidth
secara bersamaan, maka masing-masing client
akan mendapatkan jatah bandwidth sesuai rate
yang telah dialokasikan pada masing-masing
client dengan menggunakan parameter rate.
Dari response time yang terukur, dapat
dilihat, ketika memfilter berdasarkan port, maka
response time akan tetap stabil secara bersamaan.
Hal tersebut terjadi karena protocol icmp yang
penulis gunakan untuk mendeteksi adanya delay
(dengan bantuan software ping), tidak masuk
pada semua kelas yang telah didefinisikan melalui
script HTB, sehingga paket icmp ini tidak masuk
ke dalam rule bandwidth management.
Penerapan teknik analisis statistik pada
pembagian bandwidth kapasitas berdasarkan
port dan penerapannya pada aplikasi tertentu
digunakan untuk menguji apakah terdapat
perbedaan yang signifikan antara suatu
himpunan data dengan suatu nilai tertentu
yang dianggap sebagai standar. Penerapan
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Hierarchical Token Bucket (HTB) pada output
intervace dari server. Untuk pembagian kelas
pertama (semua trafik yang menuuju port 5001)
diberikan jatah bandwidth 384 kbit/s. Dan kelas
kedua, semua trafik yang menuju port 5002
diberikan jatah bandwidth 192 kbit/s dengan
maksiamal link adalah 512 kbit/s. Hasil simulasi
yang dilakukan 5 kali setiap pengukuran trafik,
maka menggunakan uji-t satu sampel (one-sample
t-test), sebagai bahan perhitungan data statistik.
5.

PERHITUNGAN STATISTIK DENGAN
UJI-T SATU SAMPEL (ONE-SAMPLE TTEST)

Performansi Jaringan Client1 dan Client2 dengan
Manajemen Bandwidth Berdasarkan Port ketika
Pemakaian Bandwidth Bersamaan, dengan hasil
analisa
statistik,
sebagai
berikut
:
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Tabel 5.1
Statistik Deskriptif berdasarkan Port ketika pemakaian bersama(Sumber :Pengamatan,2010)
Jaringan
N
Mean Rate (kbit/s)
Server-Client1

11

384.36

Server-Client2

11

255

Pada Tabel 5.1, digunakan untuk menguji apakah
terdapat perbedaan yang signifikan antara satu
himpunan data formasi jaringan Server-Client1
dan Server-Client2, dengan suatu nilai tertentu
yang dianggap sebagai standar (bandwidth 384
kbit/s) menggunakan uji-t satu sample (onesample- t-test).
Rumusan hipotesis nol (H0) dan hipotesis
alternatif (Ha) untuk pengujian one-sample t-tets
adalah sebagai berikut:
H0 :  > 384 : Rate pada (Server-Client1 dan
Server-Client2) lebih besar atau sama dengan
384 Kbps.
Ha :   384 : Rate pada (Server-Client1 dan
Server-Client2) dari 384 Kbps
Berdasarkan hipotesis di atas maka kriteria
pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:
a.Bila Tvalue  Ttabel berarti tolak H0 dan
sebaliknya terima Ha
b. Bila Tvalue > Ttabel berarti terima H0 dan

sebaliknya tolak Ha
Dimana Tvalue diperoleh dari hasil hitungan
statistik deskriptif, sedangkan Ttabel diperoleh
pada tabel statistik distribusi t dengan derajat bebas
(df) tertentu pada taraf signifikansi 0,05 (one-tailed
test). Deskripsi data berupa mean (rata-rata) rate
(kbits/s) pada (Server-Client1 dan ServerClient2).
Pada tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa pada
Server-Client1 memiliki mean rate (kbit/s) yang
lebih besar dari batasan bandwidth dan ServerClient2 memiliki mean rate (kbit/s) yang lebih
kecil dari batasan bandwidth.
Untuk menguji apakah rate (kbit/s) pada
Server-Client1 dan Server-Client2 secara
statistik lebih kecil dari batasan bandwidth yaitu
sebesar 384 Kbps, maka dilakukan pengujian onesample t-test.
Hasil analisis dengan perhitungan statistik pada
tabel berikut:

Tabel 5.2
Hasil Analisa One-Sample T-Test berdasarkan Port ketika pemakaian bersama
(Sumber :Pengamatan,2010)
Jaringan
Mean
Diff
Tvalue
df
Ttabel
keputusan
Server-Client1

384.36

0.36

0.267

10

-1.812

H0 diterima

Server-Client2

255

0

0

10

-1.812

H0 diterima

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, pengujian
pada Server-Client1 dan Server-Client2 diperoleh
perbedaan rata-rata (kbit/s) dengan batasan
bandwidth sebesar -0.36 (Server-Client1) dan 0
(Server-Client2)
Kbps
(Postif)
hal
ini
mengindtikasikan ada kebocoran bandwidth 0.36
pada Server-Client1. Tanda postif berarti lebih
besar dari batasan bandwidth pada Server-Client1
dan pada Server-Client2 tidak mengalami
kebocoran bandwidth dikarenakan lebih kecil dari
batasan bandwidth. Uji signifikasi perbedaan ini
dengan statistik t diperoleh Tvalue = 0.267
(Server-Client1) dan Tvalue = 0 (Server-Client2).
Dengan df = 10 dan taraf signifikasi 0.05 (onetailed test) diperoleh Ttabel = -1.812, karena
Tvalue = 0.267 (Server-Client1) lebih besar dari
Ttabel = -1.812 berarti terima H0 dan sebaliknya
tolak Ha. Untuk Tvalue = 0 (Server-Client2)
tidak melewati batasan bandwidth 384 kbps,
maka otomatis lebih besar dari Ttabel = -1.812
berarti terima H0 dan sebaliknya tolak Ha. Jadi
rate (kbit/s) pada Server-Client1, secara statistik
tidak lebih kecil dari batasan bandwidth yaitu
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sebesar 384 Kbps dan pada Server-Client2 untuk
rata-rata bandwidth 255 kbps, maka secara
statistik tidak lebih besar dari batasan bandwidth.
6. IMPLIKASI PENELITIAN
Implikasi dari temuan penelitian
mencakup pada 3 hal, yakni implikasi managerial,
sistem dan bidang keilmuan, dengan penjabaran
sebagai berikut :
1. Managerial, bahwa pihak penyelenggara
usaha warnet dapat mendorong untuk
menerapkan management bandwidth sebagai
salah satu usaha pelayanan warnet, agar para
pelanggan tidak dirugikan pada saat
mengakses internet karena bandwidth
mangement memberikan kesimbangan dan
pemererataan pemakaian bandwidth.
2. Bidang Keilmuan, dengan hasil penelitian
dapat dijadikan pengkajian lebih lanjut
mengenai teori hierarchical token bucket
(HTB) yang membagi kesimbangan dan
pemerataan bandwidth. Kajian memberikan
rekomendasi untuk melakukan penelitian
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3.

perbandingan teori hierarchical token bucket
(HTB) dengan teori lain, misalkan dengan
Class based Queue(CBQ), Stochastic
Fairness Queuing (SFQ) dan lain-lain,
sehingga management bandwidth dapat
diterapkan secara optimal.
Sistem, optimasi bandwidth yang diterapkan
dapat mencegah kelambatan akses internet
dan pencurian bandwidth dengan proteksi
sistem yang berbasis linux. Serangan yang
terjadi pada optimasi bandwidth, diantaranya:
virus jaringan, mencegah cut over jaringan
(mematikan
jaringan)
yang
biasanya
dilakukan oleh pelanggan, memproteksi
pencurian bandwidth dengan pelanggan
menggunakan software speed bandwidth.

7. KESIMPULAN
7.1. Kesimpulan
a. Jaringan yang tidak diterapkan manajemen
bandwidth akan berakibat pada throughput
yang tidak terkontrol. Hal ini dapat terlihat
pada hasil eksperimen pra implementasi di
mana bandwidth maksimal 9,6 Mbit/s terbagi
menjadi rata-rata 4,8 Mbit/s untuk 2 client.
b. Pada jaringan tanpa manajemen bandwidth,
penggunaan bandwidth pada satu client akan
mempengaruhi response time pada client
lainnya dalam satu jaringan. Hal ini dapat
terlihat pada hasil eksperimen pra
implementasi di mana response time ke
client2 sampai mencapai angka rata-rata 40
ms ketika hanya client1 yang menggunakan
bandwidth.
c. Implementasi HTB dapat mengontrol
throughput dari setiap client yang ada di
jaringan. Hal ini terbukti pada hasil simulasi
di mana kapasitas bandwidth 512 kbit/s dapat
kita bagi-bagi sesuai keinginan kita, misal
384 kbit/s untuk client1
d. dan 128 kbit/s untuk client2.
e. Pada
jaringan
dengan
HTB
diimplementasikan, penggunaan bandwidth
pada satu client tidak akan mempengaruhi
response time pada client lainnya dalam satu
jaringan. Hal ini dapat dibuktikan pada hasil
simulasi di atas, bahwa ketika client1
menggunakan bandwidth secara penuh,
response time dari server ke client2 tetap
berada rata-rata di bawah 10 ms.
f. Implementasi HTB berdasarkan port tidak
akan berpengaruh terhadap response time.
Hal ini terlihat dari hasil simulasi
berdasarkan port, di mana response time dari
server menuju masing-masing client tetap
berada di bawah 10 ms meskipun semua
client sedang memakai bandwidth secara
maksimal.
g. Implementasi HTB berdasarkan IP akan
berpengaruh terhadap response time. Hal ini
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terlihat dari hasil response time server
menuju ke client yang menggunakan
bandwidth secara penuh, di mana response
time akan meningkat seiring dengan
meningkatnya penggunaan bandwidth.
5.2 Saran
a. Untuk simulasi selanjutnya diharapkan
menggunakan perangkat yang memadai
untuk hasil pengukuran yang lebih baik lagi.
b. Bahwa pihak penyelenggara usaha warnet
dapat mendorong untuk menerapkan
management bandwidth sebagai salah satu
usaha pelayanan warnet, agar para pelanggan
tidak dirugikan pada saat mengakses internet
karena bandwidth mangement memberikan
kesimbangan dan pemererataan pemakaian
bandwidth.
c. Pemfilteran berdasarkan protokol icmp
mungkin
dapat
diterapkan
untuk
memperbaiki nilai waktu respon pada
manajemen bandwidth yang berdasarkan
alamat IP.
Penelitian optimasi bandwidth masih dapat
dikembangkan dengan penerapan bandwidth
dengan HTB dapat dibandingkan dengan teori
lain, sehingga diharapkan dapat menjadi pilihan
untuk penerapan optimasi bandwidth yang baik
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ABSTRAK
By keep advancing of the tehnology information the facilities business to create more
markets and to fullfill the market demand improving company competitiveness globally
and give costumer great comfort and flexibility. By emerging the content management
system CMS one of the indicator which showing development in the business solely
involving information tehnology .CMS is the application with sharing previlages therefore
will give easiness in care of user and operator. The emerging of e-commerce still in
development of the technology itself. More benefit and also potention come by ecommerce, besides that, the important things in e-commerce such as HCI, trust, on line
payment ,intelectual property rights, etc. There are can influence the e-commerce in
Indonesia.
Kata Kunci
E-commerce, CMS, HCI, e-cash, e-check, e-credit, EDI

1. PENDAHULUAN
E-commerce adalah aktifitas yang berhubungan
langsung dengan perdagangan barang, jasa dan
aktivitas bisnis lain yang berkaitan, melalui media
elektronik. E-commerce merupakan suatu tindakan
melakukan transaksi bisnis secara elektronik
dengan menggunakan internet sebagai media
komunikasi yang paling utama (Robert E.
Johnson), E-commerce berhubungan dengan
Penjualan, periklanan, pemesanan produk yang
semuanya dikerjakan melalui internet. (Gary
Coulter & John Buddemeir). Kemampuan untuk
melakukan bisnis secara elektronik melalui
komputer, Fax, telepon dsb. (Donna Perry)
Istilah “perdagangan elektronik” telah berubah
sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan
elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial,
seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen
komersial seperti pesanan pembelian atau invoice
secara elektronik.
Kemudian dia berkembang menjadi suatu
aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat
“perdagangan web” — pembelian barang dan jasa
melalui World Wide Web melalui server aman
(HTTPS),
protokol
server
khusus
yang
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menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data
penting pelanggan.
Pada awalnya ketika web mulai terkenal di
masyarakat
pada
1994,
banyak
jurnalis
memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi
sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar
empat tahun kemudian protokol aman seperti
HTTPS memasuki tahap matang dan banyak
digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di
AS dan Eropa mengembangkan situs web
perdagangan ini.
Perdagangan elektronik (e-commerce) adalah
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran
barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti
internet atau televisi, www, atau jaringan komputer
lainnya dan dapat melibatkan transfer data
elektronik, pertukaran data elektronik, sistem
manajemen inventori otomatis, dan sistem
pengumpulan data otomatis.
Industri teknologi informasi melihat kegiatan
e-commers ini sebagai aplikasi dan penerapan dari
e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan
transaksi komersial, seperti: transfer dana secara
elektronik, SCM (supply chain management), epemasaran (e-marketing), atau pemasaran online
(online marketing), pemrosesan transaksi online
(online transaction processing), pertukaran data
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elektronik (electronic data interchange /EDI), dan

lain – lain

2.

merubah paradigm tersebut dan akhirnya
menjadikannya lebih luas. Electronic Commerce
tradisional saat ini bisa dilakukan oleh pendatang
baru dengan skala international.
E-commerce pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1994 pada saat pertama kali bannerelektronik dipakai untuk tujuan promosi dan
periklanan di suatu halaman-web (website).
Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik
menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar
pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan
oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online
yang bersifat non-travel di Amerika Serikat
diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar
US pada tahun 2011. Dan berikut adalah gambaran
tentang Ruang lingkup e-commers

PEMBAHASAN

2.1 E-commerce
2.1.1 Sejarah E-Commerce
Electronic Commerce telah ada dalam
berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun.
Teknologi yang disebut dengan Electronic Data
Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer
(EFT) pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun
1970-an. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit,
Automated Teller Machines dan perbankan via
telepon ditahun 1980-an juga merupakan bentukbentuk Electronic Commerce.
Dimasa lalu, dunia bisnis bisa melakukan
aktivitas antara satu dan lainnya melalui jaringan
khusus tapi pertumbuhan drastic dari internet telah

Gambar 2.1.1 Ruang Lingkup e-commerce

Perbedaan antara
manual dengan

proses perdagangan secara
menggunakan e-commerce

Gambar 2.1.2 Proses Bisnis Manual

Gambar 2.1.3 Proses Bisnis Deangan E-Commerce

Jelas terlihat perbedaan mendasar antara proses
manual dengan e-commerce. Pada proses dengan ecommerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax,
pencetakan dokumen, entry ulang dokumen, serta
jasa kurir. Efisiensi tersebut akan menunjukkan

pengurangan biaya dan waktu/kecepatan proses.
Kualitas transfer data pun lebih baik, karena tidak
dilakukan entry ulang yang memungkinkan
terjadinya human error.
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