BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian oleh (Haris & Suhartono, 2018) yang berjudul “Menjaga
Kestabilan Jaringan Load balancing Nth Dengan Teknik Failover Pada PT . Jakarta
Samudera Sentosa Jakarta” menjelaskan tentang penggunaan load balancing dan
failover pada PT. Jakarta Samudera Sentosa Jakarta. Sebelumnya PT. Samudera
Sentosa Jakarta sering mengalami down pada internet mereka karena hanya
menggunakan satu ISP (Internet Service Provider) saja. Untuk menjaga kestabilan
jaringan internet maka diperlukan ISP tambahan sebagai backup jika ISP yang
satunya mengalami down. Dengan load balancing dan teknik failover yang telah
diimplementasikan, keseimbangan beban lalu lintas data terjaga dan juga
pemulihan jaringan dapat dilakukan ketika salah satu ISP mengalami putus koneksi.
Penelitian oleh (Syamsudin, 2017) berjudul “Implementasi Load
balancing Dengan Metode Ecmp Jaringan Komputer Wide Area Network Pada
PT.Astra International – Auto2000 Cempaka Putih” tentang penerapan load
balancing dengan ECMP (Equal Cost Multi Path). Latar belakang dari penelitian
ini adalah PT Astra Internasional hanya menggunakan failover dalam
memanajemen jaringan. Traffic pada jaringan sering mengalami overload meskipun
telah menggunakan dua ISP dikarenakan jalur ISP kedua hanya sebagai backup
link. Dengan menerapkan load balancing, kedua ISP bisa digunakan secara
maksimal tanpa menghilangkan fungsi dari ISP kedua sebagai backup link.
Penelitian yang dilakukan oleh (Lema, 2019) yang berjudul “Load
balancing 2 Jalur Internet Menggunakan Mikrotik Round Robin” menjelaskan
tingginya kebutuhan internet dizaman modern dimana mendorong perusahaan
maupun instansi lainnya untuk menggunakan dua maupun lebih jalur ISP demi
menjaga kelangsungan dari proses pekerjaan mereka. Akan tetapi penggunaan jalur
internet masih belum maksimal dikarenakan jalur ISP lainnya hanya sebagai
backup. Algoritma load balancing yang digunakan di penelitian ini adalah Round
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Robin, dimana algoritma ini membagi beban secara bergiliran dari satu jalur ke jalur
yang lain. Dengan menerapkan load balancing akan mengurangi down-time dan
juga mencegah overload pada jalur yang digunakan.
Penelitian oleh (Sadikin & Ramadhan, 2019) yang berjudul “
Implementasi Load balancing Dua ISP Menggunakan Metode Per connection
classifier (PCC)” tentang penggunaan metode Per connection classifier atau PCC
dengan mikrotik. PT Visionet Data Internasional Service Point sangat bergantung
pada koneksi internet dalam melakukan aktifitas sehari-hari sedangkan ISP yang
digunakan hanya satu. Dari itulah timbul solusi yaitu dengan membuat load
balancing dan juga sistem failover menggunakan dua ISP. Metode penelitian yang
digunakan penelitian ini adalah dengan observasi dan studi pustaka. Implementasi
ini menambahkan router mikrotik pada jaringan PT Visionet, kemudian barulah
konfigurasi dari load balancing dengan PCC dan failover diimplementasikan.
Dengan penerapan load balancing dan failover akan mengurangi resiko terputusnya
koneksi internet dan juga menjaga kestabilan kecepatan internet karena beban
traffic telah didistribusikan ke dua jalur koneksi.
Berikut penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis pada Tabel 2.1
berikut.
Tabel 2.1 Tabel Jurnal Penelitian
Peneliti
Tahun
Haris
& 2018
Suhartono

Syamsudin

2017

Lema

2019

Sadikin
Ramadhan

& 2019

Kesimpulan Penelitian

Dengan load balancing dan teknik failover yang telah
diimplementasikan, keseimbangan bebab traffic terjaga
dan juga pemulihan jaringan dapat dilakukan ketika
salah satu ISP mengalami down.
Penerapan load balancing berfungsi untuk membagi beban
traffic supaya traffic tetap terjaga kestabilannya.
Banyak perusahaan yang menggunakan dua ISP dengan
salah satu ISP sebagai failover saja. Dengan load balancing,
kedua ISP dapat digunakan bandwidthnya dengan
maksimal.
Penggunaan load balancing menggunakan metode PCC dan
juga metode penelitian observasi dan studi pustaka. Load
balancing dan failover yang diimplementasikan mengurangi
resiko terbebannya traffic dan terputusnya koneksi internet.

Berdasarkan penelitian (Haris & Suhartono, 2018; Lema, 2019; Sadikin &
Ramadhan, 2019; Syamsudin, 2017) penulis mendapat kesimpulan,, penerapan
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load balancing dapat menjaga beban traffic supaya tetap stabil. Selain itu load
balancing dapat membantu meningkatkan response time, throughput dan juga
membantu menggunakan jalur internet secara maksimal.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer dan
berkomunikasi satu sama lain baik melalui kabel maupun nirkabel(wireless).
Biasanya jaringan komputer digunakan untuk melakukan sharing resources seperti
printer dan file. Jaringan komputer terbagi beberapa jenis yaitu LAN, MAN dan
WAN.
LAN (Local Area Network) merupakan dua atau lebih komputer yang
saling terhubung dalam suatu area lokal. Pengimplementasian LAN biasanya
terdapat dalam kehidupan sehari hari seperti jaringan yang terdapat dirumah,
perusahaan serta instansi pemerintahan. Kecepatan transmisi data memiliki kisaran
10Mbps (Megabits per second) sampai 1Gbps (Gigabits per second) dengan media
transmisi kabel maupun wireless (Hariyadi, 2016). Berikut contoh Topologi LAN
dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2 1 Topologi LAN
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Komputer tidak akan bisa saling berkomunikasi tanpa adanya alamat yang
jelas yaitu IP Address. IP address berupa sebuah alamat yang berisikan angka dan
diberikan kepada sebuah komputer oleh server. Fungsi dari IP Address adalah
supaya sebuah komputer dapat dikenal oleh komputer lainnya pada jaringan.
Sebuah jaringan tidak boleh memiliki IP address yang sama karena bisa
mengakibatkan kesalahan dalam komunikasi data(Oktariani, 2016).
Ipv4 (Internet Protokol 4) merupakan pemberian IP Address pada sebuah
jaringan yang menggunakan komputer IP versi 4 dengan panjang 32-bit dengan
setiap segmen 8-bit. Nilai Ipv4 bernilai 0 – 255 dengan setiap segmen dipisah
dengan notasi titik(.)(Sawita, 2016). IPv4 pada jaringan lokal disebut IP Private dan
memiliki beberapa kelas , seperti pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Pembagian Kelas IPv4

2.2.2 OSI Layer
Open System Interconnection atau disingkat OSI, merupakan sebuah
standar dalam komunikasi yang menggambarkan bagaimana suatu informasi dapat
disampaikan dari satu komputer ke komputer lainnya (Bayu, Yamin, & Aksara,
2017). OSI Layer terdiri dari 7 Lapisan (Pertiwi, 2016) yaitu sebagai berikut.
1. Application Layer
Application Layer adalah layer yang memberikan layanan kepada user dan
juga sebagai user interface.
2. Presentation Layer
Layer yang memiliki fungsi untuk melakukan konversi/menejermahkan
data supaya bisa dibaca oleh komputer. Proses pada presentation layer ini meliputi
penejermahan , compression dan encryption
3. Session Layer
Session Layer memberikan izin untuk memulai dan mengakhiri suatu
koneksi.
4. Transport Layer
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Layer yang memastikan tidak adanya kesalahan dalam pengiriman data
baik berupa urutan data, duplikasi dan hilangnya data.
5. Network Layer
Layer network merupakan layer yang berfungsi untuk memutuskan
routing dan forwarding data. Di layer ini paket data yang besar akan dibagi menjadi
paket yang lebih kecil.
6. Data Link Layer
Berfungsi untuk memberikan jaminan tidak ada data rusak saat data
dikirim. Layer ini juga memberikan alamat fisik yaitu mac address.
7. Physical Layer
Layer physical adalah layer yang memiliki tugas untuk mengirim dan
menerima data dalam bits dari komputer satu ke komputer lainnya.

2.2.3 Mangle
Mangle merupakan salah satu fitur dari mikrotik yang berfungsi untuk
memberi tanda (mark) pada paket data dan terdapat pada firewall. Paket data yang
telah ditandai akan mempermudah untuk melakukan filter, routing maupun
masquerade (Aulawi, 2015)
Menurut(Martini, Mufida, & Krisnadi, 2019), terdapat 3 penandaan yang
dapat dilakukan pada mangle seperti:
1. Connection Mark :Penandaan atau marking yang digunakan untuk
menandai sebuah koneksi, baik koneksi masuk maupun keluar. Marking ini
menandai paket pertama yang lewat atau keluar dan kemudian paket yang memiliki
koneksi yang sama dengan paket pertama mendapat marking yang sama.
2. Packet Mark: marking pada paket paket data, merupakan marking
lanjutan dari connection marking
3. Routing Mark : marking yang dilakukan untuk menandai koneksi yang
diarahkan ( routing ) ke suatu tujuan tertentu. Marking ini juga digunakan unutk
menentukan jalur yang akan dilalui.
Menurut (Sukma & Permata, 2016) terdapat default parameter pada
mangle yang dibagi kedalam 5 chain:
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1. Chain Input: Chain yang berfungsi untuk menandai traffic (lalu lintas
data) yang masuk ke router dan hanya terdapat di interface In saja. Contoh dari
chain input ini adalah saat melakukan akses ke mikrotik melalui client via winbox
2. Chain Output : Chain yang berfungsi menandai traffic yang keluar dari
router dan hanya terdapat pada interface Out. Contoh dari chain ini seperti pada
saat melakukan ping ke google maupun website lainnya melalui router mikrotik.
3. Chain Forward : Chain yang berfungsi menandai traffic yang melewati
router. Contohnya pada saat client ( PC) melakukan akses internet.
4. Chain Prerouting: Chain yang menandai traffic yang masuk dan
melewati router. Perbedaan dari chain ini dari input adalah chain input hanya
menandai trafik yang masuk, tetapi tidak melewati router.
5. Chain Postrouting: Chain yang menandai traffic yang keluar dan
melewati router.

2.2.4 Load balancing
Load balancing adalah sebuah teknik yang membagi beban traffic melalui
jalur jalur yang tersedia. Tujuan dari pembagian beban ini adalah untuk
menghindari overload, meningkatkan response time serta meningkatkan
throughput. Load balancing biasanya bekerja dengan menggabungkan dua jalur
atau lebih dari ISP maupun server kemudian disambungkan ke client (Gunawan,
2019)
Menurut (Harahap, Suryadi, Darmawan, & Ceha, 2017) konsep dan cara
kerja load balancing diartikan sebagai pengalihan arus, dapat digambarkan sebagai
sebuah jalan dengan kendaraan. Load balancing bekerja dengan mengalihkan arus
kendaraan ke beberapa jalur yang lain supaya tidak terjadi penumpukkan pada satu
jalan sehingga beban akan diseimbangkan secara merata.
Terdapat beberapa metode dalam melakukan load balancing (Adnan,
Ikhwan, & Rahmawati, 2018). Metode metode tersebut yaitu:
1. PCC ( Per connection classifier)
PCC ( Per Connection Classifier adalah metode dimana traffic koneksi ke
router akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Cara pengelompokkan ini dilihat
dari src address, dst-address, src-port ataupun dst-port. Informasi tentang
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linkgateway akan disimpan oleh router dimana packet-packet yang memiliki kaittan
dengan packet data sebelumnya akan dilewatkan jalur gateway yang sama.
2. ECMP (Equal Cost Multi Path)
Merupakan metode dengan memilih jalur gateway secara bergantian.
Metode ini merupakan metode yang paling mudah dan cepat untuk melakukan load
balancing. Teknik pemilihan gateway pada terbagi 3 yaitu:
a. Round Robin
Teknik ini melakukan pemilihan gateway secara acak.
b. Per address pair load balancing
Pemilihan gateway yang dilakukan dengan melihat acuan. Acuan yang
digunakan yaitu src-address dan juga dst-address
c. Flushing routing table setiap 10 menit.
Pembersihan routing table dimana akan menyebabkan traffic berpindah
dari jalur satu ke jalur yang lain
3. NTH
Metode load balancing dengan membentuk sebuah deret tertentu (Nth),
dimana berfungsi sebagai suatu sistem antrian didalam firewall mangle.
Metode ini menandai paket data yang masuk sebagai sebuah variable n
dalam tipe data integer. Deret integer tersebut terdiri dari every dan packet,
dimana every merupakan nilai integer dari jalur yang akan dibagi,
misalnya jalur akan dibagi 2 maka akan berjumlah 2 sedangkan packet
adalah nilai integer berupa antrian yang dimulai dari angka 1.
2.2.5 Throughput
Throughput yaitu disebut sebagai kemampuan sebenarnya sebuah jalur
network dalam melakukan pengiriman data. Dapat juga diartikan kecepatan
sebenarnya, berbeda dengan bandwidth yang sifatnya telah ditentukan atau fix,
throughput sendiri bersifat lebih dinamis karena tergantung traffic yang sedang
berlangsung (Aulawi, 2015).
2.2.6 Latency
Latency atau sering juga disebut dengan delay, yaitu dimana sebuah packet
data terlambat sampai ditujuan. Contohnya seperti aplikasi VoIP, delay dapat
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membuat koneksi terputus-putus. Latency yang bagus adalah memiliki besar delay
<150ms (Aulawi, 2015).
2.2.7 Manajemen Bandwidth
Manajemen bandwidth yaitu suatu metode yang digunakan untuk
mengatur traffic pada packet data dalam sebuah jaringan komputer. Fungsinya
adalah untuk membagi besaran throughtput secara merata. Alat untuk menjalankan
metode ini biasanya adalah router (Martini et al., 2019).
2.2.8 Queue tree
Queue tree yaitu queue yang hanya bersifat satu arah. Contohnya adalah
kita menggunakan konfigurasi queue untuk bandwidth download, maka queue ini
tidak akan melakukan queue untuk bandwidth upload dan juga sebaliknya. Prinsip
dari queue ini adalah bersifat simultan atau dilakukan secara bersamaan. Packet
yang diproses secara bersamaan akan mempercepat proses queue yang dilakukan.
Packet diidentifikasi melalui mark packet, dan ditandai di firewall mangle
Hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem queue tree adalah
Mark Packet (Penandaan Packet) dimana mark packet digunakan untuk menandai
packet supaya packet dapat diidentifikasi. Jika packet yang ditandai tidak sesuai
dengan firewall mangle maka manajemen queue tree yang dilakukan pasti tidak
akan bisa dijalankan (Pratama, Susilo, & Coastera, 2018).
Menurut (Sukma & Permata, 2016), berikut perbedaan simple queue dan
queue tree:
Simple Queue:
1. Memiliki aturan yang ketat dan antrian diproses dari paling atas ke
paling bawah
2. Mengatur aliran secara dua arah (bidirectional), dapat membatasi upload
dan download sekaligus.
3. Dapat melakukan pembatasan traffic melalui IP Address.
4. Simple queue akan dijalankan lebih dulu dibandingkan queue tree.
5. Dapat menggunakan mangle untuk menerapkan proses antrian.
Queue tree:
1. Tidak memiliki tata aturan dan dapat diproses secara bersamaan
2. Hanya mengatur aliran secara satu arah (directional)
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3. Bergantung pada firewall mangle untuk membedakan traffic download
dan upload
4. Untuk dapat membatasi traffic per IP dibutuhkan perangkat firewall
mangle
5. Proses queue tree dijalankan setelah simple queue

2.2.9 PCQ (Per Connection Queue)
PCQ atau Per Connection Queue adalah sebuah metode dalam
penyeimbangan traffic. Metode PCQ berasal dari penyempurnaan metode SFQ (
Stochastic Fairness Queing). PCQ memiliki parameter yang menjadi classifier
yaitu src-address, dst-address, src-port dan dst-port. Parameter parameter ini
digunakan sebagai standar atau patokan dalam pengujian antrian PCQ (Sukri &
Jumiati, 2017).
Tujuan utama dari PCQ ini adalah bandwidth sharing otomatis, yaitu
pembagian bandwidth secara merata ke multi client (user). Contoh dari kasus ini
adalah misalnya jika terdapat satu klien aktif dan satu klien idle, maka seluruh
bandwidth yang tersedia dapat digunakan oleh klien aktif tersebut. Jika klien aktif
bersamaan, pembagian bandwidth akan dilakukan secara merata (Situmorang &
Chandra, 2019).
Cara kerja atau algoritma PCQ adalah dengan mengelompokkan substream
yang kemudian dibedakan jika mengalami penambahan pengguna. Besaran antrian
kemudian diatur dengan membatasi bandwidth pengguna. Berikut diagram
algoritma PCQ dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut:
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Gambar 2.2 Algoritma PCQ
Berdasarkan gambar diatas, cara kerja PCQ dimulai dari perhitungan
jumlah bandwidth keseluruhan yang diberikan oleh penyedia bandwidth, kemudian
akan dibagi secara otomatis secara merata Jika rate pada PCQ tidak dikonfigurasi,
maka user yang melakukan download menggunakan tools seperti IDM( Internet
Download

Manager)

akan

mendapatkan

bandwidth

secara

menyeluruh

dibandingkan dengan yang tidak menggunakan tools apapun (Kurnia, 2017).

2.3 Tools yang digunakan
2.3.1 Mikrotik Routerboard
Mikrotik Routerboard adalah sebuah router yang diproduksi oleh
perusahaan Mikrotik. Sistem Operasi yang terdapat pada Routerboard adalah
RouterOS yang multifungsi. Fungsi dari OS tersebut antara lain sebagai DHCP
server, bandwidth management, DNS Server dan Hotspot server. Selain itu terdapat
beberapa aplikasi seperti firewall dan juga VPN.(Angraeni, Nugroho, & Pramesta,
2017).
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2.3.2 Winbox
Winbox adalah software GUI (Graphical User Interface) yang digunakan
dalam konfigurasi router mikrotik. Untuk yang tidak terbiasa menggunakan CLI
(Command Line Interface) dapat menggunakan winbox karena lebih mudah untuk
digunakan. (Dwiyatno, Putra, & Krisnaningsih, 2015).
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