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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

Perkembangan Komputer dan Jaringan komputer pada saat ini sangat pesat, 

bahkan masyarat pada saat ini diminta agar bisa dalam mengopersikan komputer 

seperti  PC  (Personal  Computer), laptop,  smartphone,  printer,  scanner,  dalam 

perkerjaannya sehari – hari. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi 

yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar 

data.   Komputer dan Jaringan Komputer adalah sebuah hal yang tidak bisa 

dipisahkan karena pengguna akan lebih bebas mengoperasikan komputer tersebut, 

kerena dengan adanya jaringan komputer user bisa mengakses dan menggukan 

internet untuk belajar, mencari informasi dan lainnya. 

 

Pada jaringan komputer memiliki banyak cara dan teknik untuk mengelola dan 

memanajemen koneksi yang di dapat, salah satu nya Load Balancing. Load 

Balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih 

jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan 

throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu 

jalur koneksi. Umum nya load balancing diimplementasikan pada jaringan 

komputer bersekala menengah seperti perkantoran, perusahaan, sekolah, kampus 

serta tempat – tempat yang merlukan sumber daya jaringan komputer yang besar 

untuk memenuhi kebutuhan dan  dari user yang ada di tempat tesebut. 

 

Pada Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak di Politeknik Negeri Bengkalis 

mendapatkan  1  koneksi  jaringan dari  Telkom  Indihome  ISP  (Internet  Service 

Provider), dengan pengaturan Metode manajemen Bandwidth Simple Queue. 

Queue berarti antrian, Simple Queue merupakan salah satu cara yang sangat mudah 

untuk membagi bandwidth dari skala kecil sampai menengah. Simple queue ini 

biasanya digunakan untuk mengatur bandwidth upload dan download setiap user. 

 

(Supendar, 2017) penulis ini melakukan penelitian pada PT. Anta Citra Arges 

dengan metode manajemen Bandwidth Simple Queue dengan menggunakan 1 ISP
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kekurangan yang terdapat ialah kita tidak bisa mengalokasikan Bandwidth sehingga 

apabila pemakaian Bandwidth pada klien sudah penuh, Ping Time nya akan naik 

dan bahkan RTO (Request Time Out). 

 

maka dari itu saya mengusulkan judul “Load Balancing per connection 

classifier 2 jaringan di Lab RPL dan Lab JARKOM” agar mampu menstabilkan 

jaringan dari yang sebelumnya. 

 

1.1. Rumusan masalah 
 

• Bagaimana mengoptimalkan jaringan pada lab jaringan komputer dan Lab 

rekayasa perangkat lunak 

•   Bagaimana menggunakan metode per connection classifier (PCC) pada 
 

load balancing dengan 2 jaringan 
 

1.2. Batasan masalah 
 

•   Load Balancing Hanya di Lab RPL dan Lab Jarkom 
 

•   Menggunakan metode Per Connection Classifier (PCC) 
 

•   Menggunakan 1 Mikrotik Router sebagai Load Balancer 
 

 
 

1.3. Tujuan 
 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

 

1. Menyelesaikan masalah tentang beban trafik yang berlebihan di Lab RPL 
 

dan Lab JARKOM dengan menggunakan metode PCC Load balancing 
 

2.  Membantu  meningkatkan  kecepatan  jaringan  pada  Lab  RPL  dan  Lab 
 

Jarkom. 
 

 
 

1.4. Manfaat 
 

•   Memberikan kemudahan bagi user dalam melakukan Searching 
 

•   Memudahkan laboran dalam melakukan control network 
 

• Sebagai sarana pembagian aliran data ke masing-masing PC dengan angka 

atau jumlah yang stabil
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1.5. Metode 

 
Metode yang dilakukan dalam pengerjaan ini adalah setudi pustaka dimana 

penulis melakukan pencarian informasi di internet tentang artikel yang 

berhubungan dengan judul dan melakukan penelitian langsung ke Lab RPL dan Lab 

Jarkom ,yang penulis wawancarai Laboran dan teman-teman. 


