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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaringan komputer yang begitu pesat pada saat sekarang, 

khususnya pada internet, telah banyak memberikan dampak dan manfaat yang 

begitu besar bagi pengguna baik itu perorangan, kelompok, institusi, perusahaan 

dan instansi pemerintahan[9], PT HASAN SENTOSA REALTY adalah perusahaan 

yang berfokus pada pembangunan konstruksi bangunan dimana mencakup antara 

lain pembangunan proyek-proyek seperti perumahan real estate, pembangunan 

Gedung, jalan, sekolahan, kampus, dan masih banyak lagi yang berhubungan 

dengan jasa pembangunan proyek, mereka sangat-sangat berkompeten dalam 

mengerjakan proyek-proyek tersebut dengan rencana yang sangat matang dan diisi 

oleh tenaga-tenaga yang berpengalaman dibidang nya, disini penulis berfokus pada 

pembagian jaringan internet pada cluster perumahan real estate, dimana ini 

membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil Manajemen bandwidth 

diperlukan agar koneksi jaringan komputer teratur dalam penggunaannya. Akan 

tetapi masalah sering muncul dalam jaringan komputer yaitu buruknya jaringan 

bandwidth internet akibat pembagian bandwidth yang tidak merata[12]. Salah satu 

solusi untuk mendapatkan kualitas layanan internet yang lebih baik adalah dengan 

memanfaatkan teknologi load balancing[5]. Banyaknya penyedia layanan internet 

di Indonesia memberikan penulis banyak pilihan operator mana yang akan penulis 

gunakan layanannya. Penulis dapat menggunakan lebih dari satu koneksi internet 

dari penyedia layanan internet yang berbeda yang kemudian di seimbangkan 

dengan teknologi Load Balancing. Load balancing metode ECMP (Equal Cost Muli 

Path) dan Metode PCC (Per Connection Classifier) merupakan contoh metode load 

balancing yang sering diterapkan pada jaringan komputer[11]. Saat banyak 

permintaan dari pemakai maka perangkat jaringan akan terbebani karena harus 

melakukan banyak proses pelayanan terhadap permintaan dari pengguna. Solusinya 

adalah dengan membagi beban trafik yang datang ke perangkat jaringan, jadi tidak 

berpusat ke salah satu ISP agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan 
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throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu 

jalur koneksi, teknologi itulah yang disebut Load balancing[5]. 

Load balancing PCC bertujuan untuk mencegah terjadinya overload yang nantinya 

akan menimbulkan koneksi lambat atau putus[8], Selain itu 2 ISP (Internet Service 

Provider) yang ada hanya terpakai 1 ISP saja, sehingga akses internet tidak 

maksimal. Oleh sebab itu, jaringan komputer memerlukan sebuah router, yaitu alat 

yang berfungsi sebagai jalur lalu-lintas data sehingga tepat pada sasarannya. Router 

mampu menjawab tantangan dari pada permasalahan jaringan komputer itu sendiri. 

Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki router, maka komunikasi pada jaringan 

komputer dapat berjalan dengan baik dan bisa membagi alur traffic antara pengguna 

admin dan user biasa agar dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan 

berselancar melalui firewall dan mangle. Namun, harga router tidak murah, hal ini 

sesuai dengan kinerja yang dihasilkan dari router itu sendiri. Hingga ditemukannya 

sebuah solusi yaitu Sistem Operasi yang dikhusus kan untuk networking, yaitu 

MikroTik Router OS yang terbukti murah dan handal dalam melakukan kerjanya 

sebagai router. Banyak digunakan di ISP (Internet Service Provider) sebagai limit 

bandwidth dan mengkontrol alur arah jaringan menggunakan fitur firewall dan 

mangle pada mikrotik, router pada warnet, Gateway pada kantor, hingga pada café 

sebagai hotspot. Untuk menyelesaikan masalah ini maka dilakukannya konfigurasi 

”Load Balancing menggunakan metode Per-Connection Classifier dan Mengatur 

alur traffic menggunakan fitur firewall dan mangle Pada Sistem Jaringan Komputer 

Di Ruang lingkup Perusahaan menggunakan router Mikrotik’’.  

Beberapa penelitian mengenai konfigurasi pengembangan jaringan komputer sudah 

pernah dilakukan sebelumnya, seperti Penelitian oleh M.Mardianto dkk pada tahun 

2019 ‘’Analisis Quality of Service (QoS)’’.[2]. Dirja Nur Ilham dkk pada tahun 

2018 ‘’Implementasi Metode Simple Queue dan Queue Tree Untuk Optimasi 

Manajemen Bandwith Jaringan Komputer Di Politeknik Aceh Selatan’’.[4] 

A.Mustofa dan Ramayanti di tahun 2020 melakukan penelitian berjudul 

“Implementasi Load Balancing dan failover to Device Mikrotik Router 

Menggunakan Metode NTH”.[5] A.Ainurridho dkk “Simulasi Jaringan Wireless 
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dan Management Bandwidth Dengan Metode Firewall Mangle dan Queue Tree 

Untuk Priority Traffict” 2022.[6] Indra Warman & Asra Andrian pada tahun 2017 

“Analisis Kinerja Load Balancing Dua line Koneksi Dengan Metode Nth”.[8] 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang ada akan dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana membuat Topologi Jaringan di PT.Hasan Realty Sentosa? 

2. Bagaimana mengatur Alur Kerja 2 Bandwidth Dan membaginya secara rata 

dengan Firewall dan Mangle? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam Melakukan penelitian dan penganalisaan ini memiliki Batasan masalah 

yang membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani. Ruang lingkup 

pada: 

1. Perangkat Lunak MikroTik RB951ui-2hnd, Router OS 7.1 

2. Konfigurasi ini tidak besertai pengaturan proxy yang tersedia dalam MikroTik 

Router OS dikarenakan Kantor tersebut memakai Proxy eksternal yang sudah 

ada. 

1.4 Tujuan & Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan 

dan akan terjawab pada kesimpulan penelitian yang dilakukan di PT.HASAN 

REALTY SENTOSA ini bertujuan untuk: 

1. Mengimplementasikan Load Balancing PCC di PT.Hasan Realty Sentosa 

1.4.2 Manfaat 

Mengkonfigursasikan Load Balancing dan Pada Sistem Jaringan Komputer di 

Perusahaan PT.HASAN REALTY SENTOSA Berbasis MikroTik Router OS, yang 

akan menghasilkan troughput yang optimal dari penggabungan 2 ISP (Internet 
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Service Provider), dan memaksimalkan jikalau terjadi pemutusan diantara 1 ISP, 

jaringan internet tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membackup semua 

keperluan pengguna baik user ataupun admin. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan laporan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep landasan teori yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti, agar berguna dalam proses analisis terhadap permasalahan 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Teori-teori yang 

dibahas di bab ini misalnya, Pembahasan Load Balancing, Firewall & Mangle, 

perangkat Mikrotik, Simulator GNS3, dan dasar dari jaringan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai model penelitian NDLC, teknik 

pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (studi 

kepustakaan), serta alur pnelitian dan urutan yang akan dikerjakan. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hal-hal pokok penelitian atau bagian yang merupakan 

fokus topik penelitian yang berisi tentang profil organisasi, analisis masalah 

sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem, perancangan sistem, tampilan layar dari konfigurasi Mikrotik, dan 

hasil pengujian yang dilakukan terhadap fitur-fitur dari Mikrotik, dan 

mengimplementasikan ke Server Local.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai temuan-temuan penting dari penelitian 

yang telah dilakukan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai 

masukan dan peningkatan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

 


