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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan akses internet saat ini semakin hari semakin dibutuhkan, 

dimana semakin cepatnya internet membuat mencari informasi semakin mudah 

dan lancar. Banyak instasi-instasi yang telah mengintegrasikan jaringan internet 

kedalam proses bisnis mereka maupun untuk perkerjaan mereka, yang diharapkan 

perkerjaan menjadi lebih gampang. 

Seiring dengan bertambahnya pengguna internet tersebut, agar jaringan 

benar-benar optimal maka digunakan sebuah device untuk proses tersebut yaitu 

Mikrotik. Mikrotik RouterOS merupakan sistem operasi yang mampu membuat 

komputer menjadi router atau yang di sebut PC Router. Selain PC Router adapun 

mikrotik yang berbentuk perangkat yaitu mikrotik Routerboard, sistem pada 

mikrotik  ini telah mencakup berbagai fitur lengkap untuk wireless maupun 

jaringan wired antara lain adalah hotspot, proxy server, load balancing, failover, 

dan sebagainya. 

Di Indonesia sendiri para penyedia layanan atau yang sering dikenal 

dengan ISP(internet service provider), melihat dari hasil survei yang dilakukan 

oleh [1] sehingga diperoleh indeks kepuasan pelanggan sebesar 6,86, Meskipun 

tingkat kepuasan cukup puas namun demikian tentu akan lebih baik apabila 

penyedia layanan tidak berpuas diri mengingat banyak nya kelebihan dan 

kekurangan tiap-tiap provider dengan provider lainnya, terlebih untuk daerah 

tertentu yang tidak terjangkau oleh provider tersebut dikarena kondisi dari daerah 

tersebut. 

Kantor Gapensi yang merupakan kantor dibidang kontruksi yang dimana 

sering mengunakan internet sebagai tranksaksi mereka seperti melakukan 

pembayaran pajak setiap hari atau keperluan lainnya. Dan sering terjadi masalah 

saat down ISP yang mereka gunakan, sehingga permasalahan ini sering 

menganggu proses kerja yang ada pada kantor tersebut. Jadi untuk menangani 

permasalahan ini maka diterapakan teknik failover, dimana failover merupakan 
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teknik melakukan backup koneksi internet dalam arti jika salah satu koneksi dari 

ISP 1 down maka koneksi akan secara otomatis pindah ke ISP 2 dan sebalikya. 

Jika dibandingan dengan menggunakan 1 ISP penggunaan teknik failover 

dipilih. Karena teknologi failover ini dapat mengatasi permasalahan yang terjadi 

diperusahaan. 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang terdahulu 

sebagai landasan untuk membuat penilitian ini, adaupun berberapa penilitian 

terdahulu yang digunakan. Penelitian [2] mengenai Manajemen User Dan 

Bandwidth Pada Hotspot Di Kantor BUMD Provinsi Bangka Belitung 

Menggunakan Router Mikrotik, penelitian [3] mengenai Implementasi Policy 

Base Routing Dan FailOver Menggunakan Router Mikrotik Untuk Membagi Jalur 

Akses Internet di FMIPA Unnes, penelitian [4] mengenai Perancangan dan 

Pengujian Load Balancing dan Failover Menggunakan NGINX, penelitian [5] 

mengenai Analisa Link Balancing dan Failover 2 Provider Menggunakan Border 

Gateway Protocol (BGP) Pada Router Cisco 7606s, penelitian [6] mengenai 

Management System Failover Dengan Routing Dinamis Open Shortest Path First 

Dan Border Gateway Protocol. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan 

membahas lebih dalam masalah ini dan menjadikan judul penelitian ini berupa 

“Implementasi Failover Akses Internet Di Router Berbasis Mikrotik Pada 

Kantor GAPENSI”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa 

pokok pemasalahan yang akan diuji lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasi/membangun failover pada kantor Gapensi? 

2. Bagaimana teknik failover jika salah satu  jalur koneksi terjadi masalah 

atau down? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada pembahasan ini penulis membuat batasan masalah agar penelitian ini 

tetap sasaran apa yang di inginkan oleh penulis. 

1. Perancangan failover menggunakan router mikrotik RB951Ui-2HnD. 

2. Hanya diterapakan pada kantor Gapensi. 

3. Penulis hanya mengimplementasikan teknik failover. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan 

Ada pun tujuan implementasi failover menggunakan mikrotik sebagai 

berikut: 

1. Untuk membangun sistem failover yang efektif pada kantor Gapensi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari teknik failover. 

 

1.4.2 Manfaat 

Ada pun manfaat penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Memberikan jaminan ketersediaan sumber internet bagi perusahaan. 

2. Menambah keefektifitas kinerja pegawai pada kantor gapensi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang pembuatan laporan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematikan penulisan laporan ini. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori umun maupun khusus yang digunakan 

sebagai landasan  untuk mendukung pembuatan laporan ini. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini akan  menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan, 

model pengembangan dan tools-tools saat pembuatan skripsi ini serta 

berisi struktur oraganisasi, jabaran tugas dan wewanang dalam instasi 

tersebut. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan model, metode, serta pembuatan 

failover dalam skripsi ini. 

 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini memberikan kesimpulan dan hasil yang didapat selama pembuatan 

skripsi tersebut dibuat, serta memberikan bukti-bukti telah didapat untuk 

menarik kesimpulan. 


