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Ketidaksinambungan bandwidth di sebuah jaringan seringkali terjadi karna 

pada suatu jaringan tersebut belum memanfaatkan Quality of service secara 

optimal. Tanpa adanya manajement bandwidth pada sebuah jaringan 

mengakibatkan ketidaksinambungan bandwidth yang diterima client. Untuk 

mengantisipasi terjadinya ketidaksinambungan bandwidth maka dilakukan 

penerapan metode HTB (Hirarchical Token Bucket) pada manajemen bandwidth 

dengan menggunakan routerboard mikrotik  dengan memperhatikan hasil Quality 

of Service yang baik dengan mempertimbangkan parameter-parameter diantaranya 

Delay, Throughput, Packetloss dan Jitter.  

Hasil dari perhitungan analisis QoS yang didapatkan setelah penerapan 

metode HTB pada nilai rata-rata delay pada packet 18,90 Mb sebesar 5,8 ms 

sedangkan pada sebelum penerapan HTB nilai yang didapatkan sebesar 17,7 ms, 

selanjutnya nilai rata-rata Throughput yang didapatkan sebesar 1922 kbps 

sedangkan hasil sebelum penerapan HTB sebesar 524 kbps, sedangkan untuk 

packetloss mendapatkan hasil yang sama yaitu 0%. dan untuk hasil jitter 

mendapatkan hasil sebesar 5,82 ms sedangkan hasil sebelum penerapan HTB 

sebesar 17,69 ms. Selanjutnya hasil pada packet 32,70 Mb untuk delay 

mendapatkan nilai rata-rata sebesar 6,7 ms sebelum penerapan metode HTB 

sebesar 13,9 ms untuk hasil dari Throughput mendapatkan nilai 1519kbps 

sebelum penerapan HTB sebesar 657 kbps, untuk hasil packetloss sama-sama 

mendapatkan nilai sebesar 0% tidak ada packet yang hilang, untuk hasil jitter 

sebesar 6,69 ms dan sebelum metode HTB sebesar 13,95 ms. Selanjutnya pada 

packet 43,01 Mb hasil rata-rata delay yang didapatkan sebesar 2,9 ms dan hasil 

sebelum penerapan HTB adalah 5,1 ms untuk hasil Throughput nilai yang 

didapatkan sebesar 2535 kbps dan hasil sebelum penerapan HTB sebesar 1657 

kbps , untuk nilai packetloss sama-sama tidak terjadi packet yang hilang dengan 

hasil 0%, untuk hasil jitter sebesar 2,95 ms dan hasil sebelum penerapan metode 

HTB sebesar 5,06 ms.      
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