
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang di lakukan penulis mendasari penelitian yang  

didapatkan dari hasil analisa sebelumnya, yaitu Simulasi Implementasi Load 

Balancing PCC Menggunakan Simulator Gns3 oleh Elhanafi, Lubis, Irwan, & 

Muhazir, (2019). Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan perancangan dan 

mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC menggunakan GNS3. 

Load Balancing mengunakan metode PCC ini di kerjakan dengan melihat dari 

sejumlah field tertentu yang ada pada header IP lalu di bagi ke dalam nilai yaitu 32 

bit menggunakan algoritma yang di sebut hashing. Algoritma hashing ini adalah 

merupakan algoritma yang dapat mengubah nilai string kedalam nilai 32 bit yang 

sudah pasti, yang menyebabkan paket pada header IP yang sama akan jadi 

menghasilkan sebuah nilai hashing yang sama juga. Parameter yang dapat tadi 

menjadi feeder yang mana dalam algoritma hashing adalah alamat pengirim, alamat 

tujuan, dan juga source-port dan destination-port.  

Penelitian yang di lakukan oleh Elhanafi, Lubis, Irwan, & Muhazir, (2019) 

menjelaskan Dalam penelitian mereka juga menggunakan load balancing yang 

dilakukan dengan menggabungkan dua gateway ISP menjadi satu jaringan, 

Loadbalancing dan pembagian akses jaringan dilakukan dengan menggunakan 

mikrotik. pada penelitian ini dilakukan hanya pada jaringan Lan, dan tidak 

terhubung pada internet jadi jaringan yang dihasilkan hanya terlihat dari hasil uji 

coba pengepingan yang dilakukan melalui pc ke router. Dengan menggunakan load 

balancing metode pcc, beban trafick yang diperoleh jadi lebih lancar tanpa ada 
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penumpukan data. Jika salah satu dari jaringan tersebut mati maka akses internet 

akan tetap berjalan karena masih ada jaringan yang satunya lagi sebagai penyedia 

internet (isp). Jika tiap-tiap komputer akan mengakses jaringan makan akan secara 

otomatis komputer tersebut memilih jaringan yang telah ditentukan. 

 

2.2 Landasan Teori 

Sebagai dasar landasan  pengerjaan penelitian, penulis mengambil teori 

yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam mengerjakan penelitian ini. Landasan 

teori itu sendiri adalah terdiri dari berbagai macam teori yang di kumpulkan dan 

nantinya dipakai untuk memperkuat dan mendukung suatu penelitian yang tengah 

di dikerjakan. Penulis telah merangkum teori yang di gunakan sebagai berikut: 

 

2.2.1  Jaringan Komputer 

Menurut Tanenbaum, S & Wetherall, J, (2015) Jaringan komputer adalah 

sekumpulan komputer yang saling terkoneksi. Untuk membuat komputer 

terkoneksi dengan perangkat lainya dapat melalui perantara kabel, atau sebagian 

besar computer sekarang sudah dapat terkoneksi secara nirkabel melalui sinyal wifi 

yang di pancarkan router. Komputer terhubung ke prangkat lain dapat berbagi 

sumber daya data, akses Internet, berbagi  printer, file server, dan masih banyak 

lagi. Jaringan adalah sebuah koneksi multiguna, yang dapat membuat komputer 

melakukan banyak seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya. 
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2.2.2  Tipe Jaringan Komputer 

Menurut Wonkar, Sinsuw, & Najian (2015) secara Umum jaringan 

komputer terbagi menjadi lima jenis, yaitu: 

1. LAN 

LAN adalah Singkatan dari Local Area Network yaitu merupakan 

sebuah jaringan yang menghubungkan perangkat komputer di mana LAN 

ini memiliki area jangkuan yang sedikit dan terbatas. 

Jaringan LAN dapat terhubung melalui kabel maupun nirkabel. 

Kabel standar yang menghubungkan jaringan LAN menggunakan Ethernet 

melalui RJ45 untuk menghubungkan ke semua perangkat yang ada di dalam 

jaringan. Sedangkan LAN yang terhubung melalui nirkabel itu biasanya 

terhubung melalui sinyal Wi-Fi. 

2. MAN 

MAN adalah jaringan yang menjangkau area yang luas, seperti kota 

atau kota. Ini lebih besar dari jaringan area kampus (CAN), tetapi lebih kecil 

dari jaringan area luas (WAN). 

Contoh MAN adalah serangkaian router nirkabel yang 

didistribusikan di seluruh kota. Router hampir selalu ditautkan ke koneksi 

Internet, yang memungkinkan pengguna publik untuk terhubung ke Internet 

setelah mereka terhubung ke MAN. Mereka juga dijembatani bersama, yang 

berarti setiap titik akses memiliki nama dan metode otentikasi yang sama. 

Setelah Anda menghubungkan perangkat Anda ke salah satu router, itu 

harus secara otomatis terhubung ke router di lokasi lain dalam MAN. 
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Tidak ada batasan keras untuk kisaran ukuran MAN, tetapi sebagian 

besar berdiameter antara 3 dan 30 mil. Beberapa jaringan area kampus 

berdiameter lebih dari 3 mil, tetapi secara teknis mereka bukan MAN. 

 

3. WAN 

WAN merupakan singkatan dari Wide Area Network dimana WAN 

ini mirip dengan Jaringan Area Lokal (LAN), tetapi memiliki jangkauan 

yang lebih besar dari LAN. Jaringan area WAN sangat luas menjangkau 

jarak jauh melalui saluran telepon, kabel serat optik, maupun lewat satelit. 

Mereka juga dapat terdiri dari LAN kecil yang saling terhubung hingga 

menjadi satu jaringan yang besar.  

4. Intranet 

Intranet adalah jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh 

pengguna yang berwenang. Awalan "intra" berarti "internal" dan oleh 

karena itu menyiratkan suatu intranet dirancang untuk komunikasi 

internal.Beberapa intranet terbatas pada jaringan area lokal tertentu (LAN), 

sementara yang lain dapat diakses dari lokasi terpencil melalui Internet. 

Intranet lokal umumnya paling aman karena hanya dapat diakses dari dalam 

jaringan. Untuk mengakses intranet melalui jaringan area luas (WAN), perlu 

memasukkan info masuk kredensial. 

5. Internet 

Internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan yang ada di 

dunia yang menghubungkan sistem komputer. Ini mencakup beberapa data 

bandwidth tinggi. Untuk terhubung ke Internet, harus memiliki akses ke 
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penyedia layanan Internet (ISP), yang bertindak perantara antara pengguna 

komputer dan jaringan Internet. Sebagian besar ISP menawarkan akses 

Internet melalui kabel, DSL, atau koneksi serat yang nantinya di sebarkan 

router melalui Wifi . 

 

2.2.3 Router  

 Menurut Sukaridhoto (2014) Router merupakan perangkat fisik atau virtual 

yang mengirimkan informasi antar jaringan komputer, menganalisis alamat IP 

tujuan paket data yang diberikan, menghitung cara terbaik untuk mencapai tujuan 

itu dan kemudian meneruskannya. 

Router adalah jenis gateway yang umum - diposisikan di mana dua atau 

lebih jaringan bertemu, termasuk pada setiap titik keberadaan di internet. Ratusan 

router mungkin meneruskan satu paket saat bergerak dari satu jaringan ke yang 

berikutnya dalam perjalanan ke tujuan akhirnya. 

Router tradisional adalah perangkat komputasi yang berdiri sendiri yang 

terdiri dari perangkat lunak berpemilik yang dimuat ke perangkat keras khusus. 

Router virtual adalah instance perangkat lunak yang melakukan fungsi yang sama 

dengan router fisik, saat dijalankan pada gear kotak putih - baik sendiri atau dipaket 

dengan fungsi jaringan virtual lainnya, seperti penyaringan paket firewall, 

penyeimbangan muatan, dan jaringan area luas (WAN) kemampuan optimasi. 

Perangkat lain, seperti titik akses nirkabel dan sakelar jaringan, juga dapat 

menyertakan fungsionalitas router bawaan. 

Menurut Abdullah (2015) Dalam model Open Systems Interconnection 

(OSI), router dikaitkan dengan lapisan jaringan (Layer 3), karena mereka 
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menghubungkan jaringan terpisah melalui Internet Protocol (IP).Router memeriksa 

alamat IP tujuan header paket dan membandingkannya dengan tabel routing untuk 

menentukan paket terbaik berikutnya. Tabel perutean mencantumkan arahan untuk 

meneruskan data ke tujuan jaringan tertentu, kadang-kadang dalam konteks 

variabel lain, seperti biaya. Mereka berjumlah seperangkat aturan algoritmik yang 

menghitung cara terbaik untuk mengirimkan lalu lintas ke alamat IP yang diberikan. 

Tabel routing sering menentukan rute default, yang digunakan router setiap 

kali gagal menemukan opsi penerusan yang lebih baik untuk paket yang diberikan. 

Misalnya, router kantor rumahan mengarahkan semua lalu lintas keluar sepanjang 

rute default tunggal ke penyedia layanan internet (ISP). 

Tabel routing dapat berupa statis misalnya dikonfigurasikan secara manual 

atau dinamis. Router dinamis secara otomatis memperbarui tabel routing mereka 

berdasarkan aktivitas jaringan, bertukar informasi dengan perangkat lain melalui 

protokol routing. Ini termasuk: Routing Information Protocol (RIP), Enhanced 

Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Exterior Gateway Protocol (EGP), 

Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), Open Shortest Path First (OSPF) dan 

Border Gateway Protocol (BGP). 

Banyak router juga melakukan terjemahan alamat jaringan (NAT), 

melindungi alamat IP pribadi dari jaringan area lokal (LAN) dengan mengatur 

ulang semua lalu lintas keluar dengan satu alamat IP publik bersama. NAT 

membantu menghemat alamat IP yang valid secara global dan meningkatkan 

keamanan jaringan. 
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2.2.4  OSI Layer 

Menurut Bora, Bora, Singh, & Arsalan, (2014) Model Interkoneksi Sistem 

Terbuka yang umum dikenal sebagai model OSI yang diratifikasi pada tahun 1984, 

seperti antar muka antara dua pihak, yaitu satu pengirim dan penerima lainnya. 

Model OSI pada dasarnya dikembangkan untuk menyederhanakan kompleksitas 

jaringan, memfasilitasi pelatihan jaringan dan memperkenalkan pemecahan 

masalah jaringan yang mudah. Model OSI bukan arsitektur jaringan nyata, karena 

tidak benar-benar menentukan layanan dan protokol yang harus digunakan setiap 

lapisan. Ini lebih menggambarkan apa yang harus dilakukan lapisan.  

Model OSI (Open System Interconnection), mengartikan kerangka logika 

kerja jaringan untuk implementasi protocol kedalam dalam tujuh lapisan. 

Pengawasan lewat ke setiap lapisan sampai ke lapisan terakhir, mulai dari lapisan 

aplikasi yang berada di paling atas, dan menuju ke lapisan bawah, melewati saluran 

ke saluran berikutnya dan mencadangkan hierarki. 

 Dalam telekomunikasi OSI terdiri dari tujuh lapisan. Lapisan-lapisan 

tersebutdi bagi lagi dalam dua kelompok. Lapisan atas yang terdiri dari Empat 

difungsikan setiap kali pesan masuk ataupun keluar ke pengguna. Lapisan bawah 

memiliki tiga lapisan yang mana hingga lapisan jaringan berfungsi ketika pesan 

melewati komputer host. Pesan ditujukan untuk komputer ini di bawa ke lapisan 

atas. Pesan yang bertujuan untuk beberapa host lain tidak hanya diteruskan ke 

lapisan atas tetapi diteruskan ke host lain. federasi global organisasi standar 

nasional yang mewakili sekitar 130 negara. Inti dari standar ini adalah Model 

Referensi OSI, satu set tujuh lapisan yang menentukan tahapan berbeda yang harus 
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dilalui data untuk melakukan perjalanan untuk sampai ke perangkat lainnya melalui 

jaringan. 

1. Manfaat Model OSI: 

Dengan memisahkan komunikasi jaringan menjadi potongan-potongan 

logis yang lebih kecil, model OSI menyederhanakan bagaimana protokol 

jaringan dirancang. Model OSI dirancang untuk memastikan berbagai jenis 

peralatan (seperti adapter jaringan, hub, dan router) semuanya akan kompatibel 

bahkan jika dibangun oleh pabrikan yang berbeda.  

2. Model OSI memiliki banyak manfaat yang meliputi: 

a. Kompatibilitas: Model OSI dapat disesuaikan dengan perangkat 

lunak / perangkat keras yang kompatibel dari pengguna yang 

berbeda di bagian lain dunia. Karena perangkat lunak / perangkat 

keras berbeda di antara berbagai pengguna sehingga OSI adalah 

model yang kompatibel untuk semua. 

b. Pemecahan Masalah Mudah: Karena setiap lapisan dalam OSI tidak 

tergantung satu sama lain sehingga membuatnya lebih mudah untuk 

mendeteksi dan menyelesaikan semua kesalahan yang ada di 

dalamnya. 

c. Sifat Mudah Memahami: model OSI sangat interaktif dan bahkan 

memandu kita untuk mengetahui apa model itu, bagaimana 

teknologi baru dikembangkan dalam jaringan yang ada. 

d. Keamanan: Model OSI memiliki fungsi untuk Enkripsi dan Dekripsi 

yang memiliki protokol baru utama dalam proses. Ini menyiratkan 
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bahwa kita bahkan dapat menggunakan arsitektur lain yang berbeda 

di dalamnya selain yang sudah ada. 

 

 

Gambar 2.1 OSI Layer. 

 

1. Physical layer 

Di bagian bawah lapisan OSI adalah Lapisan Fisik, yang mewakili 

representasi listrik dan fisik sistem. Ini dapat mencakup segala sesuatu mulai dari 

jenis kabel, tautan frekuensi radio (seperti pada sistem nirkabel 802.11), serta tata 

letak pin, voltase dan persyaratan fisik lainnya. Ketika masalah jaringan terjadi, 

banyak pro jaringan langsung ke lapisan fisik untuk memeriksa bahwa semua kabel 

tersambung dengan benar dan steker listrik belum ditarik dari router, switch atau 

komputer, misalnya. 

Lapisan fisik tidak jarang berperan penting dalam pembagian yang efektif 

dalam sumber daya yang tersedia, dan membantu menghindari terjadinya benturan 

data di antara banyak pengguna. Lapisan ini juga melakukan pengawasan laju 

Sugiarto, Perancangan dan Analisa Failover Metode VRRP(Virtual router Redudancy protocol) dan 
HSRP(Hot standby Redudancy Protocol) Menggunakan Aplikasi GNS3 
UIB Repository@2019



pendistribusian transmisi yang bertujuan untuk meningkatkan distribusi data antara 

pengirim dan penerima. 

Lapisan fisik ini juga terdapat layanan sebagai berikut: 

a. Pengiriman sedikit demi sedikit 

b. Jalur enkripsi, yang memungkinkan data distribusikan oleh perangkat 

keras yang memang dioptimalkan untuk melakukan komunikasi yang 

memiliki pengaturan waktu secara tersembunyi pada pendistribusian 

data 

c. Sinkronisasi bit untuk penghubung antar perangkat  

d. Memulai dan juga mematikan pensinyalan dan kontrol aliran dalam 

komunikasi serial asinkron 

e. Deteksi ketersediaan dan tabrakan, di mana lapisan fisik dapat 

mendeteksi dan mengetahui ketersediaan pembawa paket data yang di 

kirim dan menghindari masalah penumpukan pada jalur yang 

disebabkan oleh paket yang tidak bisa terkirim tepat waktu 

f. Penyamaan sinyal untuk memastikan saling terkoneksi dengan baik  

g. Bit interleaving untuk peningkatan terhadap koreksi error yang terjadi 

h. Kontrol mode distribusi data. 

2. Data Link Layer 

Lapisan data link melakukan pengiriman data ke node yang paling dapat 

diandalkan. Ini membentuk bingkai dari paket-paket yang diterima dari lapisan 

jaringan dan memberikannya ke lapisan fisik. Ini juga menyinkronkan informasi 

yang akan dikirim melalui data. Pengontrolan kesalahan mudah dilakukan. Data 

yang disandikan kemudian diteruskan ke fisik. 
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Bit deteksi kesalahan digunakan oleh lapisan tautan data. Itu juga 

memperbaiki kesalahan. Pesan keluar dirangkai dalam bingkai. Kemudian sistem 

menunggu pengakuan diterima setelah transmisi. Dapat diandalkan untuk mengirim 

pesan. 

1. Network Layer 

Lapisan jaringan mengontrol operasi subnet. Tujuan utama dari lapisan ini 

adalah untuk mengirimkan paket-paket dari sumber ke tujuan melalui berbagai 

tautan (jaringan). Jika dua komputer (sistem) terhubung pada tautan yang sama, 

maka tidak perlu lapisan jaringan. Ini rute sinyal melalui saluran yang berbeda ke 

ujung yang lain dan bertindak sebagai pengontrol jaringan. 

Ini juga membagi pesan keluar ke dalam paket dan untuk mengumpulkan 

paket masuk ke pesan untuk tingkat yang lebih tinggi. Dalam jaringan siaran, 

masalah peruteannya sederhana, sehingga lapisan jaringan sering kali tipis atau 

bahkan tidak ada. 

2. Transport Layer 

Fungsi dasar dari lalyer ini adalah untuk memungkinkan  penerimaan 

distribusi data dari layer yang ada di atas, dan memecahnya menjadi bagian unit 

yang lebih kecil, meneruskan unit data ini ke layer Network, dan bertanggung 

jawab dalam semua bagian data tiba dengan benar di ujung yang lain. 

Lapisan Transport juga menentukan jenis layanan apa yang akan disediakan 

untuk lapisan Sesi, dan, pada akhirnya, untuk pengguna jaringan. Jenis koneksi 

transportasi yang paling populer adalah saluran point-to-point bebas kesalahan 

yang mengirimkan pesan atau byte dalam urutan pengirimannya. 
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Lapisan Transport adalah lapisan ujung ke ujung yang benar, jauh dari 

sumber ke tujuan. Dengan kata lain, sebuah program di mesin sumber melakukan 

percakapan dengan program serupa di mesin tujuan, menggunakan header pesan 

dan mengontrol pesan. 

3. Session Layer 

Lapisan ini memungkinkan pengguna pada mesin yang berbeda untuk 

membuat sesi komunikasi aktif di antara mereka. Tujuan utama dari layer ini 

adalah untuk membuat dan menyinkronkan komunikasi antara sistem. Lapisan ini 

juga melakukan pengelolaan dan menyinkronan komunikasi antar aplikasi. Di 

lapisan ini, alur distribusi data disinkronkan kembali sehingga benar, agar paket 

data tidak terpotong sebelum waktunya dan kehilangan data dihindari. 

Fungsi dari Session Layer ini sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi kontrol: Lapisan ini mengkontrol sistem untuk saling 

komunikasi satu sama lain dalam half-duplex atau full-duplex. 

b. Manajemen Token: Lapisan ini mencegah dua pihak dari mencoba 

melakukan hal yang sama pada saat bersamaan. 

c. Sinkronisasi: memungkinkan sistem untuk dapat menambahkan 

pemeriksaan sinkronisasi dalam pendistribusian data. 

4. Presentation Layer 

Tujuan utama dari lapisan ini adalah untuk menjaga sintaksis dan semantik 

dari informasi yang dipertukarkan antara dua sistem komunikasi. Lapisan 

presentasi menjaga agar data dikirim sedemikian rupa sehingga penerima akan 

memahami informasi (data) dan akan dapat menggunakan data. Bahasa (sintaksis) 
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dapat berbeda dari dua sistem yang berkomunikasi. Dalam kondisi ini, lapisan 

presentasi memainkan peran penerjemah. 

Untuk memungkinkan komputer dengan representasi data yang berbeda 

untuk berkomunikasi, struktur data yang akan dipertukarkan dapat didefinisikan 

secara abstrak. Lapisan presentasi mengelola struktur data abstrak ini dan 

memungkinkan struktur data tingkat tinggi (misalnya: catatan perbankan), untuk 

didefinisikan dan dipertukarkan. 

5. Application Layer 

Lapisan aplikasi difokuskan pada komunikasi proses-ke-proses di jaringan 

Internet Protocol (IP) yang memungkinkan dan menyediakan antarmuka 

komunikasi yang stabil dan layanan pengguna akhir. Lapisan ini merupakan 

lapisan ketujuh dari model OSI. 

Lapisan ini juga merupakan satu-satunya lapisan yang secara langsung 

berinteraksi dengan pengguna akhir. Lapisan aplikasi dapat membuktikan banyak 

layanan berbeda. Beberapa di antaranya dapat berupa protokol transfer surat 

sederhana, transfer file, menjelajahi internet, mengobrol dengan teman, klien 

email, berbagi data jaringan, dan berbagai bentuk operasi file dan data. 

Lapisan ini memungkinkan pengguna akhir untuk memiliki akses penuh ke 

beragam layanan jaringan bersama. Ini memungkinkan aliran data model OSI 

yang sangat efisien. Lapisan ini bertanggung jawab untuk berbagai fungsi seperti 

aliran jaringan, pemulihan data, penanganan kesalahan, dan aliran data. 

Lapisan Aplikasi dalam aplikasi OSI bertanggung jawab untuk 

menampilkan informasi dan gambar kepada pengguna akhir dengan cara yang 
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dapat dikenali manusia. Ini memungkinkan untuk kemudahan penggunaan bagi 

pengguna akhir. 

Lapisan ini juga memastikan bahwa kemampuan hadir dalam jaringan untuk 

fungsi yang tepat. Ini memastikan bahwa jaringan dapat dijangkau dan bahwa 

mereka dapat diidentifikasi. Ini mengotentikasi pengirim pesan, penerima pesan, 

atau keduanya. Ini memastikan data dan prosedur pemulihan kesalahan disepakati 

di kedua ujungnya serta privasi. Ini juga menentukan sintaks data dan protokol di 

tingkat aplikasi. Memformat informasi adalah salah satu tanggung jawab utama 

lapisan ini. 

Lapisan Ini adalah level teratas dari aplikasi model tujuh lapis OSI. 

Singkatnya, lapisan ini berkaitan dengan kepuasan pengguna akhir, kegunaan, dan 

memastikan pengguna dapat secara visual memahami data yang dikirimkan. 

Fungsi Lapisan Aplikasi 

a. Layanan Surat: Lapisan ini menyediakan dasar untuk penerusan dan 

penyimpanan E-mail. 

b. Jaringan Virtual Terminal: Ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke 

host jarak jauh. Aplikasi ini membuat emulasi perangkat lunak terminal 

di host jarak jauh. Komputer pengguna berbicara ke terminal perangkat 

lunak yang pada gilirannya berbicara dengan tuan rumah dan sebaliknya. 

c. Layanan Direktori: di mana layanan ini menyediakan akses untuk 

informasi berbagai layanan. 

d. Transfer File, Akses dan Manajemen (FTAM): Merupakan standar dalam 

pengaksesan file dan mengaturnya. Pengguna memiliki hak untuk 

mengakses file dari komputer penyedia file. 
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2.2.5  GNS3(Graphical Network Simulator 3) 

Menurut Khasanah & Kusban (2014) GNS3 digunakan untuk meniru, 

mengkonfigurasi, menguji dan memecahkan masalah jaringan virtual dan nyata. 

GNS3 memungkinkan untuk menjalankan topologi kecil yang hanya terdiri dari 

beberapa perangkat, untuk yang memiliki banyak perangkat yang di-host di 

beberapa server atau bahkan di-host di cloud. 

Jeremy Grossman, selaku pengembang GNS3 awalnya menciptakan 

perangkat lunak untuk membantunya belajar untuk sertifikasi CCNP-nya. Karena 

pekerjaan orisinal itu, dapat digunakan untuk membantu melakukan hal yang sama 

tanpa membayar perangkat keras yang mahal. 

GNS3 memungkinkan insinyur jaringan untuk memvirtualisasi perangkat 

keras. Awalnya hanya meniru perangkat Cisco packet tracer menggunakan 

perangkat lunak yang disebut Dynamips, GNS3 kini telah berkembang pesat dan 

lebih baik dari sisco packet tracer dimana dalam aplikasi GNS3 ini sendiri sekarang 

sudah mendukung virtualisasi banyak perangkat dari berbagai vendor jaringan . 

 

2.2.6  HSRP 

Menurut Purwanto & Risnanto, (2018) Hot Standby Router Protocol 

(HSRP) adalah protokol milik CISCO, yang menyediakan redundansi untuk subnet 

lokal. Di HSRP, dua atau lebih router membuat router virtual. 

HSRP memungkinkan untuk mengkonfigurasi dua atau lebih router sebagai 

router siaga dan hanya satu router sebagai router aktif pada suatu waktu. Semua 
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router dalam grup HSRP tunggal berbagi satu alamat MAC dan alamat IP, yang 

bertindak sebagai gateway default ke jaringan lokal. Router aktif bertanggung 

jawab untuk meneruskan lalu lintas. Jika gagal, router Siaga mengambil semua 

tanggung jawab router aktif dan meneruskan lalu lintas. 

Menurut HSRP menyediakan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan 

menyediakan redundansi untuk lalu lintas IP dari host di jaringan. Dalam 

sekelompok antarmuka router, router aktif adalah router pilihan untuk paket 

routing; router siaga adalah router yang mengambil alih tugas-tugas routing ketika 

router aktif gagal atau ketika kondisi yang ditetapkan terpenuhi. 

HSRP berguna untuk host yang tidak mendukung protokol penemuan router 

dan tidak dapat beralih ke router baru ketika router yang dipilih memuat atau 

kehilangan daya. Ketika HSRP dikonfigurasi pada segmen jaringan, ia 

menyediakan alamat MAC virtual dan alamat IP yang dibagi di antara antarmuka 

router dalam kelompok antarmuka router yang menjalankan HSRP. Router yang 

dipilih oleh protokol untuk menjadi router yang aktif menerima dan merutekan 

paket yang ditujukan untuk alamat MAC grup. Untuk n router yang menjalankan 

HSRP, ada n +1 alamat IP dan MAC yang ditetapkan. 

Perangkat yang menjalankan HSRP mengirim dan menerima paket halo 

berbasis multicast UDP untuk mendeteksi kegagalan router dan untuk menunjuk 

router aktif dan siaga. Dalam Cisco IOS Release 12.2 (18) SE dan kemudian, ketika 

HSRP dikonfigurasi pada suatu antarmuka, pesan pengalihan Protokol Pesan 

Kontrol Internet (ICMP) secara otomatis diaktifkan untuk antarmuka tersebut. 
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2.2.7  VRRP 

 Menurut Rajamohan, (2014) VRRP adalah protokol pemilihan yang secara 

dinamis memberikan tanggung jawab untuk satu atau lebih router virtual ke router 

VRRP pada LAN, yang memungkinkan beberapa router pada tautan multi-akses 

menggunakan alamat IP virtual yang sama. Router VRRP dikonfigurasi untuk 

menjalankan VRRP bersama dengan satu atau lebih router lainnya terpasang ke 

LAN.  

Menurut Michael & Ghozali (2018)  Dalam konfigurasi VRRP, satu router 

dipilih sebagai master router virtual, dan router lainnya bertindak sebagai cadangan 

jika gagal. Prioritas router VRRP menentukan peran yang dimainkan oleh setiap 

router VRRP. Jika alamat IP dari antarmuka fisik pada router VRRP dikonfigurasi 

sebagai alamat IP virtual, router ini akan berfungsi sebagai master router virtual. 

Prioritas yang sama juga menentukan kemungkinan router menjadi master router 

virtual jika master router virtual gagal. Jika ada beberapa router yang bertindak 

sebagai cadangan router virtual, router dengan prioritas tertinggi menjadi master 

router virtual jika master router virtual asli gagal. mengkonfigurasi prioritas setiap 

cadangan router virtual dengan nilai 1 hingga 254 menggunakan perintah vrrp 

priority. 

Preemption router VRRP memungkinkan cadangan router virtual dengan 

prioritas lebih tinggi yang muncul untuk mengambil alih cadangan router virtual 

yang terpilih menjadi master router virtual. Preemption ini diaktifkan secara default 
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sehingga Anda tidak perlu mengonfigurasi apa pun untuk membuat preemption 

berfungsi. Jika preemption dinonaktifkan, cadangan router virtual yang dipilih 

untuk menjadi master router virtual tetap menjadi master sampai master router 

virtual asli kembali online dan menjadi master lagi. Anda dapat menonaktifkan 

preemption dengan menggunakan mode konfigurasi antarmuka perintah no vrrp 

preempt. 

Master router virtual mengirimkan pemberitahuan VRRP ke router lain 

dalam grup VRRP yang sama. permberitahuan berisi prioritas dan status master 

router virtual. Pemberitahuan ini dikirim, setiap detik secara default, sebagai 

multicast ke alamat multicast standar yang dienkapsulasi dalam paket IPv4. 

 

2.2.8  Failover  

 Menurut Rifai & Supriyanto (2017) Failover adalah proses pemindahan 

layanan aktif dari perangkat utama ke perangkat cadangan ketika perangkat utama 

gagal. Biasanya perangkat cadangan melanjutkan layanan ini sampai perangkat 

utama telah kembali dan berjalan. Ketika perangkat gagal perangkat lain 

mengambil alih proses ini yang disebut sebagai Failover. Layanan gagal ke 

perangkat cadangan yang akan melanjutkan dari tempat perangkat utama tidak 

digunakan. 

Menurut Hidayat (2018) Failover memungkinkan firewall perangkat keras 

mengalami redundansi. Memiliki dua atau lebih firewall perangkat keras yang 

dikonfigurasi dan jika firewall primer gagal, firewall cadangan akan mengambil 
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alih. Failover biasanya diterapkan pada firewall perangkat keras kelas atas untuk 

jaringan yang membutuhkan redundansi. 

Awalnya, data yang tersimpan terhubung ke server dalam konfigurasi yang 

sangat mendasar: baik point-to-point atau cross-coupled. Dalam lingkungan seperti 

itu, kegagalan (atau bahkan pemeliharaan) dari satu server sering membuat akses 

data tidak mungkin bagi sejumlah besar pengguna sampai server kembali online. 

Perkembangan yang lebih baru, seperti jaringan area penyimpanan (SAN), 

memungkinkan konektivitas any-to-any di antara server dan sistem penyimpanan 

data. Secara umum, jaringan penyimpanan menggunakan banyak jalur - masing-

masing terdiri dari set lengkap semua komponen yang terlibat - antara server dan 

sistem. Jalur yang gagal dapat hasil dari kegagalan setiap komponen jalan. 

Beberapa jalur koneksi, masing-masing dengan komponen yang berlebihan, 

digunakan untuk membantu memastikan bahwa koneksi masih layak bahkan jika 

satu (atau lebih) jalur gagal. Kapasitas untuk kegagalan otomatis berarti bahwa 

fungsi normal dapat dipertahankan meskipun ada gangguan yang tak terhindarkan 

yang disebabkan oleh masalah dengan peralatan. 

Menurut Rosalia, Munadi, & Mayasari (2016) failover terbagi menjadi 

a. aktif/pasif Failover 

Pada mode ini terdapat dua komponen, yang satu menjadi komponen atau 

node aktif dan yang lainnya pasif. Node aktif bertugas untuk melakukan 

eksekusi terhadap aplikasi atau tugas tertentu, sedangkan node pasif 

berstatus stand by dengan tidak melakukan tugas apapun sampai mendeteksi 
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bahwa terdapat masalah pada node utama/aktif. Pada saat node utama 

mengalami kegagalan, node pasif akan mengambil alih tugas yang tadinya 

dilakukan oleh node utama 

b. aktif//aktif Failover 

Pada mode ini, semua node berstatus aktif dengan menjalankan masing-

masing aplikasi atau proses yang merupakan beban kerja masing-masing 

node. Apabila satu node aktif mengalami kegagalan, node aktif lain akan 

mengambil alih beban kerja node yang gagal tesebut sehingga node aktif 

yang masih berfungsi menjalankan seluruh aplikasi dan proses yang ada. 

Tujuan dari active/active failover ini adalah untuk mencapai load balancing. 

Yang membedakan mode ini dengan load balancing cluster yaitu adanya 

konfigurasi untuk redudancy diantara kedua node yang aktif. 

 

2.2.9 Packet Loss 

Menurut Syahrizal, Munadi, & Nasution (2015) Packet loss adalah 

kegagalan satu atau lebih paket yang ditransmisikan untuk tiba di tujuan. Ini dapat 

menyebabkan efek nyata pada semua jenis komunikasi digital, di antaranya yaitu: 

1. Dalam data, packet loss menghasilkan kesalahan. 

2. Dalam komunikasi audio murni, seperti VoIP, ini dapat menyebabkan 

jitter dan seringnya ada celah dalam ucapan yang diterima. 

3. Dalam kasus terburuk, packet loss dapat menyebabkan mutilasi data 

yang diterima, gambar yang terputus-putus, ucapan yang tidak dapat 

dipahami atau bahkan sama sekali tidak ada sinyal yang diterima. 
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Penyebab hilangnya paket termasuk kekuatan sinyal yang tidak memadai di 

tempat tujuan, gangguan alami atau buatan manusia, kebisingan sistem yang 

berlebihan, kegagalan perangkat keras, korupsi perangkat lunak, atau simpul 

jaringan yang terbebani. Seringkali lebih dari satu faktor ini terlibat. 

Tabel 2.1 Kategori Berdasarkan Packet Loss 

Kategori Packet Loss Packet Loss 

Sangat bagus 0-0.99% 

Bagus 1-3% 

Sedang 4-15% 

Buruk >16% 
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