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BAB II. DASAR TEORI 

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan load 

balance pada mikrotik sebagai optimalisasi jaringan pada 

router menggunakan 2 ISP. Penelitian Ardianto (2018) 

perancangan sistem load balance pada MikroTik untuk 

optimasi jaringan agar mendapatkan response time terbaik 

dari salah satu ISP ke sebuah server [1]. Sekaligus optimasi 

kecepatan bandwith downlink pada jaringan sehingga dapat 

mempercepat koneksi downlink pada jaringan. 

Partoguan (2019) melakukan penelitian tentang 

implementasi keamanan jaringan firewall pada satu 

perusahaan. Dengan menerapkan keamanan firewall ini, maka 

dapat melindungi pengguna dari mengakses situs website 

yang mengandung nilai pornografi, penipuan, dan sebagainya

[2]. Sehingga memperkecil terjadinya serangan keamanan 

yang berasal dari website-website tersebut dengan melakukan 

penyaringan pada situs situs yang diakses oleh pengguna 

dengan mengimplementasikan sistem keamanan firewall filter

dan web proxy.

Sementara itu, terdapat pula penelitian tentang 

manajement bandwidth dengan QoS pada MikroTik , Soleh 

(2019). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan 
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untuk mengoptimalisasi jaringan dengan menggunakan fitur 

queue pada MikroTik dengan melimitasi bandwidth pada 

setiap user sehingga penyebaran bandwidth dapat dibagi rata 

untuk semua user sehingga tidak terjadi adanya lag pada 

jaringan akibat beban trafik diberikan ke salah satu user saja 

[3]. Dengan fitur QoS, dapat diatur bandwidth tiap user 

berdasarkan tingkatan yang user tersebut miliki. 

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, proyek ini 

dapat dikatakan sebagai pengembangan, penggabungan, 

sekaligus implementasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hal ini dikarenakan pada proyek ini memiliki studi kasus yang 

harus diselesaikan dengan kombinasi dari berbagai macam 

penelitian yang sudah ada pada masa lalu sehingga masalah 

yang ada pada studi kasus pada proyek ini dapat terselesaikan. 

Dan hasil akhir yang akan diimplementasikan pada tempat 

wisata I’Ampelgading Homeland untuk implementasi 

jaringan pada proyek ini. 

 

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Jaringan Komputer 

Menurut Jafar (2003), Jaringan komputer adalah 

suatu sistem yang terdiri atas beberapa komputer untuk 

dapat berbagi sumber daya seperti printer dan CPU, 

berkomunikasi seperti surel dan pesan instan, dan 
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dapat mengakses informasi seperti peramban web. 

Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat 

mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan 

komputer dapat meminta dan memberikan layanan. 

Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut 

klien dan yang memberikan atau mengirim layanan 

disebut peladen. Desain ini disebut dengan sistem 

client-server, dan digunakan pada hampir seluruh 

aplikasi jaringan komputer [4].

2.2.2. Firewall

Menurut Maiwald (2005), firewall adalah 

perangkat atau software di dalam jaringan yang dapat 

melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, membuat 

pemisah antara jaringan yang terpercaya dengan yang 

tidak terpercaya. Firewall menolak lalu lintas yang 

tidak terpercaya agar jaringan menjadi aman dari 

serangan dan mengizinkan lalu lintas yang terpercaya 

untuk masuk ke dalam jaringan [5]. Firewall 

merupakan garis pertahanan pertama dalam 

melindungi jaringan dan data yang ada di dalamnya 

[6]. 

2.2.3. Router 

Menurut Sofana (2013), Router adalah peralatan 

jaringan yang dapat menghubungkan jaringan satu 

dengan jaringan lainnya. Sepintas router mirip dengan 
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bridge, namun router memiliki kemampuan yang lebih 

cerdas dibandingkan dengan bridge. Router bekerja 

menggunakan routing table yang disimpan di 

memorinya untuk membuat keputusan kemana dan 

bagaimana paket dikirimkan [7]. Router dapat 

memutuskan kemana rute terbaik yang bisa ditempuh 

oleh paket data. 

2.3. Metode Penelitian

Proyek dengan judul Implementasi Load Balancing 

PCC Failover Dengan Keamanan Berbasis Firewall dan 

Monitoring di I’Ampelgading Homeland dilakukan selama 1 

semester. Studi kasus dari penelitian ini adalah salah satu 

tempat wisata yang berada di Bandungan. Dalam upaya 

implementasi proyek ini, penulis melakukan survei ke tempat 

wisata mengenai kondisi lapangan dan permasalahan yang 

terjadi. 

Metode yang penulis gunakan adalah PPDIOO 

(prepare, plan, design, implement, operate, optimize) dalam 

metode penelitian ini terdapat 6 tahap yang dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
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Gambar 2.1. Medote PPDIOO 

A. Prepare

Pada tahap persiapan, pertama melakukan analisa 

kebutuhan perangkat hardware maupun software 

yang akan dipakai untuk menunjang penyusunan 

Tugas Akhir ini di antaranya adalah sebagai berikut: 

Hardware: 

1. Komputer 

2. Router 

3. Kabel UTP
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Sofrware:

1. VirtualBox

2. Winbox

3. OPNsense

B. Plan 

Setelah melakukan persiapan kebutuhan, tahap 

perancangan ini akan memberikan gambaran 

topologi jaringan yang akan diimplementasikan 

pada proyek ini. 

C. Design 

Design merupakan tahap selanjutnya dari 

perancangan yang kemudian dikembangkan menjadi 

topologi jaringan yang akan diimplementasikan. 

Pada tahap ini akan dibuat desain topologi jaringan 

dengan menggunakan software GNS3 sebagai 

simulasi sekaligus gambaran topologi. 

D. Implement 

Tahap implementasi ini merupakan tahap yang akan 

dilakukan setelah adanya topologi yang dibuat untuk 

penelitian ini. Tujuan dari tahap implementasi ini 

adalah untuk mengaplikasikan rancangan yang telah 

dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada pada 

lapangan. Dalam tahap implementasi, penulis 

melakukan konfigurasi pada Router dan juga 

Firewall. 
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E. Operate 

Setelah melakukan implementasi, selanjutnya 

adalah melakukan tahap pengamatan terhadap 

sistem yang telah dijalankan. Objek yang diamati 

pada tahap ini adalah untuk mengetahui apakah 

sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan 

akan berjalan dengan baik, dan penulis dapat 

memastikan kemudahan dalam hal monitoring dan 

maintenance pada jaringan yang telah dibuat. Data 

hasil dari pengamatan ini akan digunakan untuk 

tahap pengembangan atau perbaikan dari semua sisi, 

baik pada perangkat hardware maupun software. 

F. Optimize 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa dari hasil yang 

telah didapatkan pada tahap operasional. Setelah itu 

akan dipastikan sistem dapat berjalan sesuai 

rancangan.

 


