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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertukaran informasi yang sangat besar. Diperlukan 

pembangunan jaringan komputer untuk membawa informasi secara tepat dan cepat. 

Kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman informasi menjadi kebutuhan dasar 

dalam jaringan komputer. Kesalahan dalam pengiriman suatu informasi menjadi hal 

yang fatal. Sedangkan media yang di gunakan dalam mengirimkan informasi 

mempunyai kemampuan yang terbatas. Oleh karenanya diperlukan routing protokol 

yang mempunyai kecepatan dan ketepatan sesuai dengan model jaringan. Beberapa 

routing protokol antara lain : RIP, OSPF, IS-IS, IGRP dan BGP. 

Selain routing protokol, perlu suatu metode untuk pemerataan beban pada 

jaringan komputer. Salah satu cara yang digunakan adalah metode load balancing. 

Load balancing sendiri adalah teknik yang digunakan untuk  mendistribusikan beban 

trafik terhadap sebuah layanan yang ada pada sekumpulan server atau perangkat 

jaringan ketika ada permintaan dari pemakai. Dengan load balancing trafik dapat 

berjalan secara optimal, memaksimalkan throughput dan memperkecil waktu respon 

dan menghindari overload pada sebuah jaringan. Selain itu dapat juga diterapkan 

teknik failover. Teknik ini dapat memperhatikan kondisi link  pada jaringan, sehingga 

dapat merubah link  saat jalur utama terputus. 

Routerboard Mikrotik merupakan sebuah perangkat keras yang di dalamnya 

telah ditanamkan sistem operasi yang berguna menjalankan fungsi-fungsi router. 

Bentuk yang kecil dan kebutuhan daya listrik yang sangat rendah memudahkan dalam 

membangun jaringan skala menengah kebawah. Akan tetapi mikrotik mempunyai 

sumber daya yang relatif kecil dibandingkan dengan router dengan PC. 

 Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, untuk membuat jaringan yang 

mempunyai kecepatan dan ketepatan yang diperlukan menggunakan Routerboard 
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Mikrotik yang memiliki sumber daya terbatas akan di terapkan  load balancing dan 

failover. Sehingga, diperlukan peneletian dan analisa penggunaan protokol routing 

RIP dan OSPF untuk menentukan yang lebih baik dan sesuai dengan model jaringan 

yang akan dibuat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang ada, 

maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi menjadi beberapa sub 

permasalahan, yang diantaranya adalah:  

a. Bagaimana membuat jaringan komputer dengan routing protokol RIP dan 

OSPF pada mikrotik router. 

b. Bagaimana mengimplementasikan load balancing dan failover pada routing 

protokol RIP dan OSPF berbasis mikrotik. 

c. Bagaimana menguji kinerja dari load balancingdan dan failover pada routing 

protocol RIP dan OSPF berbasis mikrotik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu 

membatasinya. Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah: 

a. Hanya membandingkan peforma routing protokol RIP dan OSPF. 

b. Hanya mengimplementasikan load balancing dan failover. 

c. Jaringan dibangun dengan menggunakan routerboard mikrotik. 

d. Jaringan dibuat dengan menggunakan IPv4. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan dan menganalisa kinerja serta 

membandingkan dari RIP dan OSPF yang digunakan dengan  load balancing dan  

failover berbasis mikrotik. 

1.5 Metodologi Penelitian 

a. Studi Literatur 
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Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari 

buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan 

untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. 

Studi literatur yang digunakan penulis, antara lain: 

- Mempelajari literatur  mengenai Routing protokol OSPF dan RIP. 

- Mempelajari literatur mengenai konsep dasar load balancing. 

- Mempelajari literatur mengenanai load balancing Dan  failover. 

- Mempelajari literatur mengenai Mikrotik Router. 

b. Konseptuaisasi Jaringan 

      Konseptualisasi jaringan merupakan konsep perancangan suatu jaringan 

load balancing dan failover pada routing RIP dan OSPF berbasis mikrotik. 

       Jaringan yang akan dibangun menggunakan 4 buah router untuk 

pengujian load balancing dan failover. Router yang digunakan adalah 

mikrotik RB750. Selain itu digunakan dua buah komputer sebagai pengguna 

dan tujuan. Dalam pengujian failover disini adalah menguji kemampuan 

routing protokol dalam melakukan pencarian jalur baru pada saat jalur yang 

sedang aktif digunakan mengalami down. Sedangkan pengujian load 

balancing nantinya akan menguji kemampuan routing protokol dalam 

mendistribusikan data yang telah melalui proses load balancing. Dua buah 

komputer akan digunakan untuk pengujian transfer data dan monitoring dari 

kinerja router. 

c. Implementasi Jaringan 

Tahap ini akan dilakukan konfigurasi semua router dengan protokol RIP 

dan OSPF secara bergantian setelah dilakukan analisa. Konfigurasi yang akan 

dilakukan sesuai dengan perancangan yang telah ditentukan.  

d. Metode pengujian. 

Dalam pengujian ini dilakukan pengambilan data dari masing-masing 

routing protokol yang akan diterapkan untuk mengetahui peformansi dari tiap-

tiap routing protokol yang diuji. Pengujian yang dilakukan terdiri dari dua 

jenis, yaitu pengujian loadbalncing dan pengujian failover. Dalam pengujian 
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load balancing dan failover parameter yang digunakan antara lain : 

throughput, jitter, delay, packet loss dan waktu konvergensi.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

kajian tentang pengenalan Load balancing dan  failover pada protokol routing 

RIP dan OSPF berbasis Mikrotik. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini membahas proses perancangan jaringan dan analisa Load 

balancing dan failover pada protokol routing RIP dan OSPF berbasis 

Mikrotik. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

jaringan yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


