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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penilitian Terdahulu  

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-

temuan melalui hasil dari berbagai penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dijadikan 

sebagai data pendukung diantaranya:  

- Zamzami (2013) penelitian yang berjudul 

Implementasi Load Balancing Dan Failover 

Menggunakan Mikrotik Router Os Berdasarkan 

Multihomed Gateway Pada Warung Internet 

”Diga” tujuan penelitian ini adalah melakukan 

implementasi terhadap teknik penggabungan Load 

Balancing dan Failover dalam Multihomed 

Gateway menggunakan sistem operasi Mikrotik 

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil 

yang diharapkanuntuk memisah jalur Internet 

antara ISP pertama dan kedua sesuai kebutuhan 

client dan dapat saling mem-backup antar ISP.[1] 

 

- Sasono,Dkk(2011) penelitian yang berjudul 

Optimalisasi Load Balancing dan Manajemen 

Bandwidth pada Mikrotik Routerboard 715G 
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(Studi Kasus di PT. Campus Data Media 

Semarang).  penelitian ini bertujuan agar koneksi 
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tersebut dapat digunakan bersama-sama dan dapat menyalurkan beban trafik 

secara seimbang (balance) untuk pelanggan, yang dapat menghindari adanya 

jaringan down pada saat jaringan tersebut digunakan. Sering kali pada saat line 

bandwidth yang berjumlah lebih dari satu bila trafik tidak diatur maka jaringan 

akan overload dan tidak bisa berpindah ke jalur trafik yang lebih rendah 

kepadatannya. 

Peniltian yang dilakukan mendapatkan hasil perbandingan data pada jaringan load 

balancing antara “speedyfo1” dan “speedyfo2” yaitu seimbang mendekati 1:1 

yang berarti data valid. Perhitungan rata-rata menggunakan uji tes didapat nilai 

pada jaringan load balancing lebih besar dari jaringan tanpa load balancing, yang 

berarti jaringan menunjukkan bahwa data lebih baik dari jaringan tanpa load 

balancing[2].   

 

- Kundang, K. N, (2008) penelitian yang berjudul ”membangun jaringan WDS 

pada PT.XYZ” tujuan penelitian ini adalah untuk merubah  jalur  pendistribusian 

data menggunakan kabel menjadi pendistribusian data menggunakan media tanpa 

kabel atau  sering disebut wireless. Pada penelitian ini diharapkan untuk tidak 

banyak menggunakan  kabel. Penelitian mendapatkan hasil teknologi jaringan 

WDS memiliki keuntungan dan memberikan nilai fleksibilitas, mobilitias 

interkoneksi serta mempunyai nilai efisiensi biaya yang tinggi dan meminimalisir 

pengeluaran biaya pemeliharaan. [9] 

Berdasarkan peniltian tersebut, maka penulis mengambil topik yang 

berbeda yaitu “penerapan load balancing pada jaringan wds”, dalam proyek ini 

penulis tidak hanya menerapakan konfiigurasi tersebut tetapi juga membuat 

feedback untuk pengguna. Dapat diketahui dari penilitian sebelumnya tidak 

adanya jaringan wds yang menunjukan feedback ke pengguna. 
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2.2 Landasan teori  

3.2.1 Wireless Distribution System  

Wireless distribution system adalah sebuah sistem untuk 

memperluasan  jangkauan jaringan wireless IEEE 802.11, sehingga  dengan 

menggunakan Wireless Distribution System dapat membangun jaringan 

wireless dengan menggunakan dua atau lebih access point tanpa harus 

membangun backbone kabel jaringan sehingga dapat menghemat dari biaya 

dan perawatan dari jaringan ini. 

Dalam prakteknya access point menjadi station utama, relay, atau remote base 

station. Suatu base station utama pada umumnya diteruskan dengan sistem 

Ethernet. Base station relay merelay station-2 kepada base station utama atau 

relay station lainnya. Remote base station menerima koneksi dari clients 

wireless dan meneruskan ke main station atau ke relay station. Koneksi antar 

clients menggunakan MAC address. Contoh topologi jaringan wds :  

            

              Gambar 3.2.1 (Topologi WDS) 

3.3.1 Access Roaming  



5 
 

5 
 

Arti ROAMING adalah suatu proses perpindahan dari layanan satu ke 

layanan yang lain. Atau perpindahan dari area Lokal ke area Interlokal  

contohnya , pergantian layanan dari jaringan seluler di Indonesia ke jaringan 

seluler negara Eropa. 

 

                          Gambar 3.3.1 (Access Roaming) 

3.4.1 Load Balancing 

Load balancing adalah teknik untuk mennyalurkan atau mendistribusikan 

beban trafik data pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang ataupun 

bergantian agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan  throughput, 

memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur 

koneksi. Load balancing digunakan untuk menampung sebuah server telah 

memiliki jumlah user yang melebihi maksimal kapasitasnya.[5] 
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                                Gambar 3.4.1 (Load Balancing) 

3.5.1 Mac Address 

MAC Address (Media Access Control Address) adalah., sebuah alamat 

jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data-link dalam tujuh lapisan 

model OSI, yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. 

 

    Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, MAC address  merupakan 

alamat yang unik yang memiliki panjang 48-bit (6 byte) yang 

mengidentifikasikan sebuah komputer, interface dalam sebuah router, atau 

node lainnya dalam jaringan. MAC Address juga sering disebut sebagai 

Ethernet address, physical address, atau hardware address. 

 

  Apabila sebuah komputer memiliki dua buah network card, maka 

komputer tersebut juga tentunya memiliki dua buah MAC Address. Tentunya, 

secara tidak kita sadari, semua notebook rata-rata memiliki dua buah network 

card, yaitu network card wired (RJ-45), dan network card wireless (802.11b). 
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3.6.1 Internet 

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling 

terhubung satu sama lain secara fisik dan dapat berbagi informasi sehingga 

dapat membaca dan menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang 

sering dikenal dengan istilah Internet Protocol (IP) serta Transmission 

Control Protocol (TCP). Protokol sendiri, lebih lanjut didefinisikan oleh Alan 

sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau lebih 

Komputer dapat saling bertukar informasi . [4] 

 

3.7.1 Internet Service Provider (ISP) 

ISP adalah perusahaan yang menawarkan sebuah jasa layanan kepada 

masyarakat untuk dapat tersambung atau terhubung  dengan Internet.. 

ISP (Internet Service Provider) ini memiliki jaringan baik secara 

domestik maupun secara internasional sehingga pelanggan atau konsumen 

dari sambungan yang disediakan ISP dapat terhubung atau tersambung  ke 

jaringan Internet global. Jaringan disini merupakan media transmisi yang 

dapat mengalirkan data-data yang dapat berupa seperti kabel (sewa kabel, 

modem &  jalur lebar), radio maupun VSAT. Biasanya, ISP (Internet Service 

Provider) yaitu biaya bulanan kepada konsumen/pengguna.[7] 

 

 

3.8.1 IP Address 

IP Address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan 

kepada sebuah perangkat komputer agar komputer tersebut dapat 

berkomunikasi dengan komputer lain. 
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Alamat atau Identitas berupa nomer yang terdiri dari 4 blok bilangan 

desimal yang nilainya terbatas dari angka 0 sampai 255. Contohnya seperti 

gambar yang tampil dibawah ini. 

                               

Gambar 3.8.1 (Penjelasan IP) 

Sebuah IP address sebenarnya tidak diberikan pada unit komputer  

tersebut, melainkan diberikan dalam sebuah Interface Jaringan di dalam 

komputer tersebut.[8] 

Misalnya, sebuah komputer / PC bisa saja memiliki dua buah interface jaringan sehingga 

memiliki dua buah IP Address. Pada CPU Interface jaringan tambahan yang dimaksud biasanya 

berupa Lan Card.hal ini seringkali digunakan untuk PC server dalam sebuah jaringan komputer. 




