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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat, 

terutama di bidang jaringan komputer. hal ini ditandai dengan adanya  ahli 

teknologi dari manual menuju sistem otomasi. Keuntungan yang bisa 

diperoleh dari perkembangan yang pesat di bidang jaringan komputer dapat 

membantu manusia dalam menyelesaikan beban tugasnya.  

 Pada saat ini, manfaat dari jaringan komputer sudah sangat banyak 

dirasakan. Apalagi dalam dunia komunikasi yang serba cepat ini, jaringan 

komputer sering kali berperan vital dalam kegiatan pendistribusian informasi 

yang cepat tersebut. Semua dari komponen yang tergabung dalam koneksi 

jaringan komputer tersebut haruslah mampu saling mendukung untuk 

menghasilkan satu sistem yang kokoh dan handal untuk melayani setiap 

permintaan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, hal ini menjadi 

perhatian dibidang jaringan komputer untuk menjalakan teknik 

penggabungan load balancing dan failover dalam sistem mikrotik sebagai 

media pendistibusi informasi. 

 Load balancing merupakan teknik menyeimbangkan beban bandwidth 

kedua internet service provaider (ISP) yang ada alam sebuah sistem server, 

yang akan mengatur alur trafik sedemikian rupa berdasarkan beban masing – 

masing koneksi, Akan tetapi apabila salah satu jaringan ISP terputus mampu 

digantikan oleh ISP kedua. Dan untuk dapat melakukan kinerja seperti hal 

tersebut dibutuhkannya teknik failover yaitu teknik pengalihan jaringan ISP, 

jika salah satu ISP mati maka trafik akan dialihkan ke ISP yang masih hidup.  

 Manfaat teknik penggabungan load balancing dan failover dalam sistem 

mikrotik sangatlah diperlukan dalam bidang jaringan komputer, untuk itu 

maka dalam penelitian ini akan dibuat suatu alat yang nantinya mampu 

memberi pemahaman yang lebih tentang operasional “teknik  load balancing 

dan failover dalam sistem mikrotik” 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah dari tugas akhir ini  

1. Bagaimana mengimplentasikan teknik load balancing dan failover pada 

mikrotik? 

2. Bagaimana menganalisa teknik load balancing dan failover pada 

 mikrotik, untuk mendukung modul praktikum jarkom 2 ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Adapun ruang lingkup dari tugas akhir ini adalah : 

1. Penerapan teknik load balancing dan failover menggunakan sistem operasi 

Mikrotik 

2. Menerapkan konfigurasi teknik Nth load balancing failover dan PCC (Per 

Connection Classifier) load balancing failover 

3. Menggunakan 2 jaringan ISP, dengan memisahkan jalur dari kedua ISP 

atas kebutuhan internet  

4. Menggunakan Vmware sebagai software untuk virtual machine (mesin 

virtual) yang berfungsi untuk menjalankan banyak sistem operasi   

 

1.4 Tujuan 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan utama dari 

tugas akhir ini adalah untuk membuat modul praktikum jaringan computer  

untuk teknik Load Balancing dan Failover dengan menggunakan sistem 

operasi Mikrotik. Selain dari tujuan utama tersebut, tugas akhir ini juga 

bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana penerapan ilmu jaringan 

komputer yang didapat di perkuliahan.  

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 
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 Pada bagian ini penulis menjelaskan langkah-langkah yang kan dilakukan 

dalam perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis dari Perangkat 

Sistem yang akan di bangun.  

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam lliterature seperti 

paper, jurnal, artikel dan buku-buku yang menjelaskan tentang teknik 

Load Balancing dan Failover pada mikrotik.  

1.5.2 Menyiapkan Kebutuhan Perangkat 

Pada tahap ini dilakukan persiapan untuk menyiapkan kebutuhan 

perangkat yang menujang pengimpletasian, pengujian dan analisis teknik 

load balancing dan failover pada mikrotik,  yang  berupa : 

1. Komputer / Laptop 

2. OS Mikrotik 

3. Software VMWare Workstation 

4. Software Winbox  

5. Dua Modem Kartu sebagai ISP 

1.5.3 Implemntasi Load balancing dan Failover 

Implemntasi load balancing dan failover menggunakan Sistem Operasi 

Mikrotik yang dijalankan di VMWare Workstation digunakan untuk 

konfigurasi networking, load balancing dan failover. Dan Microsoft 

Windows 7 digunakan untuk aktifitas berinternet. seperti biasa Pada tugas 

akhir ini, sistem  mikrotik akan diinstall dalam Software VMware 

Workstation. mikrotik akan di konfigurasikan dalam sebuah jaringan 

yang disambungkan dalam 2 modem kartu sebagai ISP,  
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Gambar 1.1 Rancangan Perangkat 

 

Sistem OS Mikrotik dikonfigurasikan dengan menggunakan winbox, 

konfigurasi berupa : 

1. Konfigurasi Modem 

2. Konfigurasi IP (intenet protocol) 

3. Konfigurasi Load Balancing dan Failover Nth  

4. Konfigurasi Load Balancing dan Failover PCC 

Kemudian akan pada setiap rancangan hasil konfigurasi akan 

dilakukan capture, sebagai bahan pengujian dan analisa. 


