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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Jaringan tanpa kabel (Wireless) sudah banyak 

digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya digunakan untuk mendistribusikan paket data 

ataupun sharing file maupun data. Tentunya dengan 

berkembangnya IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi) seperti ini mempengaruhi juga teknologi yang 

digunakan dalam jaringan wireless tersebut, seperti point 

to point (P2P), point to multipoint (PMP). 

Sampai saat ini teknologi wireless dalam jaringan 

komputer kebanyakan digunakan hanya untuk jangkauan 

jarak yang dekat saja. Dengan adanya hal seperti ini 

menyebabkan loss connection antara server dan client. 

Untuk itu perlu adanya wireless distributed system 

(WDS). 

 Teknik pendistribusian traffic data biasanya 

dilakukan dengan  menggunakan satu jalur Internet 

service provider (ISP) saja. Namun jika jumlah user telah 

melebihi batas maksimal kapasitasnya maka traffic data 

yang terjadi akan lambat. Maka dibutuhkan jalur traffic 

data  baru untuk mengalokasikan traffic data  tersebut.
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 Oleh karena itu  diperlukan teknik load balancing 

untuk menampung beban traffic data secara merata dan 

membagi traffic data dari kedua bandwidth tersebut agar 

dapat terpakai secara seimbang.   

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka 

diperlukan adanya teknologi penerapan load balancing 

pada jaringan wireless distribution system (WDS). 

Wireless distributed system dan load balancing berfungsi 

mendistribusikan koneksi Internet lebih luas dan 

memungkinkan semakin banyaknya client yang terkoneksi 

dan membutuhkan akses Internet yang stabil, dan saat 

client berpindah-pindah dari access point ke access point 

lain tanpa harus login ulang. 

1.2 Tujuan  

1.1.1 Tujuan Umum 

- Mengidentifikasi manfaat load balancing pada 

jaringan WDS terhadap kinerja jaringan LAN 

1.1.2 Tujuan Khusus 

- Untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir D3 

TI UKSW 

- Untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

Komputer.  
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan 

diatas maka dapat ditarik dari beberapa rumusan masalah 

antara lain: 

a. Bagaimana cara mengkonfigurasi alat yang 

digunakan untuk memberikan akses Internet 

yang luas dan lancar jika user  melebihi batas 

maksimal. 

b. Apakah dengan penerapan load balancing 

kecepatan data tetap stabil dan tidak login 

ulang saat user berpindah-pindah dari lokasi 

lain ke lokasi lainya. 

1.4 Batasan Masalah 

  Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di 

atas, maka batasan masalah yang akan diteliti: 

- konfigurasi hanya terbatas menggunakan 

Mikrotik Routerboard sebagai server, dan PC 

(Personal Computer) sebagai media 

konfigurasi. 
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1.5 Metodologi 

  Adapun metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah menggunkan metode simulasi atau 

eksperimental yang dilakukan didalam lab.  

1.6 Penelitian Experimental 

Penelitian experimental merupakan penelitian 

percobaan yang berusaha untuk mengelola dan melakukan 

kontrol disetiap kondisi yang relevan dengan situasi yang 

diteliti kemudian berusaha mencari pengaruh variabel 

tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat.
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