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ABSTRAK  

 

Kebutuhan komunikasi saat ini sangat penting seiring dengan kemajuan dan 

perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin canggih. Untuk 

memenuhi kebutuhan akan teknologi komunikasi data maka sudah semestinya 

harus bijak dalam memilih ISP. Menggunakan dua ISP atau lebih dapat dijadikan 

solusi untuk memenuhi kebutuhan internet. Load balancing merupakan salah satu 

teknik routing yang dapat memanfaatkan beberapa ISP untuk dapat digunakan 

secara bersamaan. Akan tetapi, ada berbagai metode pula yang dapat digunakan, 

salah satunya adalah metode PCC.  

Per Connection Clasifier (PCC) merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan pada load balancing, dengan PCC dapat digunakan untuk 

mengelompokan trafik koneksi yang melalui router menjadi beberapa kelompok. 

Sehingga router akan mengingat jalur gateway yang dilewati diawal trafik 

koneksi dan pada paket-paket selanjutnya yang masih berkaitan dengan koneksi 

awalnya akan dilewatkan pada jalur gateway yang sama juga. 

Dari hasil implementasi dapat diketahui bahwa load balancing menggunakan 

metode PCC mendapatkan hasil optimal jika menggunakan bandwidth fix dari 

ISP, akan tetapi jika menggunakan bandwidth share maka yang didapatkan dari 

sisi client tidak optimal sesuai dengan yang diharapkan. Pada uji coba 

menggunakan bandwidth share dari ISP Astinet dengan internet speed 6 Mbps, 

sedangkan untuk ISP Lintas Arta mendapatkan internet speed 1 Mbps.   

 

 

 

 

 

Kata kunci : Load balancing, PCC, routing, gateway. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan komunikasi saat ini sangat penting seiring dengan kemajuan 

dan perkembangan teknologi komunikasi data yang semakin canggih. Teknologi 

komunikasi data yang berkembang dari waktu ke waktu sangat pesat. Oleh sebab 

itu, diperlukan perancangan yang tepat dan handal dalam membangun kualitas 

jaringan yang baik. Dalam lalu lintas suatu jaringan, server mempunyai peran 

yang sangat penting. Salah satu solusi praktis dan tepat yang dapat diterapkan 

untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan melakukan pendistribusian 

beban kerja (load balancing).  

Selama ini masih banyak orang yang beranggapan salah tentang load 

balancer, bahwa dengan menggunakan load balance dua jalur koneksi, maka 

besar bandwidth yang akan didapatkan menjadi dua kali lipat dari bandwidth 

sebelum menggunakan load balance atau dalam kata lain akumulasi dari kedua 

bandwidth tersebut. Load balancing adalah sebuah konsep yang gunanya untuk 

menyeimbangkan beban atau muatan pada infrastuktur jaringan. Dalam sistem 

load balancing, proses pembagian bebannya memiliki metode dan algoritma 

tersendiri. PCC (Per Connection Classifier) merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan pada load balancing, dengan PCC dapat digunakan untuk 

mengelompokan trafik koneksi yang melalui atau keluar masuk router menjadi 

beberapa kelompok. (Mikrotik, 2012). 
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 Dengan munculnya berbagai metode yang digunakan pada load balancing 

yang salah satunya adalah metode PCC. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini 

akan di jelaskan tentang load balancing menggunakan metode PCC pada IPv4. 

Diharapkan metode PCC ini dapat dijadikan solusi lain dalam penerapan 

penggunaan metode pada load balancing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang sebuah jaringan komputer nirkabel dengan 

memanfaatkan efisiensi bandwidth dan tidak ada pembebanan koneksi 

pada salah satu provider. 

2. Bagaimana cara menggabungkan dua koneksi dari provider yang 

berbeda ke dalam satu jaringan yang utuh, menggunakan metode PCC 

pada IPv4. 

3. Bagaimana cara memeratakan beban ISP (Internet Service Provider) 

kepada suatu ISP yang lain dengan load balancing pada metode PCC. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Pengerjaan dilakukan hanya pada lingkungan jaringan komputer 

nirkabel/WAN (Wide Area Network). 
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2. Hanya mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC.  

3. Mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC 

menggunakan IPv4. 

4. Hanya mengimplementasikan load balancing dengan metode PCC 

menggunakan 2 ISP.  

5. Implementasi dilakukan di Gedung PUSKOM UPN “Veteran” JATIM. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Merancang jaringan yang stabil dan efisien dengan menerapkan sistem 

penggabungan koneksi dengan load balancing. 

2. Menyediakan layanan internet yang nyaman, stabil, cepat dan memiliki  

kemananan yang lebih baik. 

3. Mengetahui dan memahami load balancing pada metode PCC. 

4. Memahami implementasi berjalannya load balancing pada metode PCC 

dalam sebuah jaringan. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari implementasi load balancing ini antara lain adalah: 

1. Mampu memeratakan beban ISP dengan membaginya dengan ISP yang 

lainya dalam penggunaan internet dalam jaringan. 
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2. Dengan menggunakan PCC, penyebaran beban jaringan menjadi lebih 

teratur dan juga stabil. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan pembelajaran terhadap 

berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, tugas akhir, referensi-

referensi baik melalui perpustakaan maupun internet dan lain 

sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 

2. Analisis Kebutuhan 

Menganalisis kebutuhan dengan cara seperti pengumpulan data, analisis 

data, serta analisis kebutuhan hardware dan software. Tahapan ini 

sangat penting untuk menunjang pada tahapan perancangan dan 

pembuatan. 

3. Perancangan dan Pembuatan 

Pada tahap ini dilakukan pengerjaan konfigurasi, mulai dari 

perancangan sampai pembuatan konfigurasi load balancing dengan 

metode PCC pada Mikrotik dan juga konfigurasi IPv4 pada sisi user. 

4. Uji Coba 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian load balancing dengan 

Mikrotik pada jaringan komputer, untuk mendapatkan hasil sesuai yang 

diharapkan. 
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5. Dokumentasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan tugas akhir untuk dijadikan 

sebagai dokumentasi hasil penelitian. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan akan disajikan dalam 

beberapa bab dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas 

akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan penjelasan yang 

berkaitan dengan permasalahan dan penyelesaian masalah 

dari laporan tugas akhir. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem, 

konfigurasi load balancing pada Mikrotik dengan metode 

PCC dan konfigurasi IPv4 pada sisi user. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Pada bab ini berisi tentang implementasi konfigurasi load 

balancing dengan metode PCC menggunakan Mikrotik 
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serta hasil uji coba load balancing yang telah dilakukan 

user. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 

dari keseluruhan isi laporan tugas akir, dan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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