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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat luas dimana 

era globalisasi saat ini telah menjadi revolusi teknologi 4.0 yang merupakan 

fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi 

dalam konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan 

oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga manusia dalam proses aplikasi 

khususnya pada teknologi komputer mulai dari pengembangan perangkat 

komputer itu sendiri hingga berkembangnya aplikasi yang membantu manusia 

dalam menjalankan segala aktivitasnya (Setiawan.2017), tidak dapat dipungkiri 

bahwa dengan adanya sistem yang terkomputerisasi memberikan kemudahan 

bagi manusia dalam menghadapi permasalahan internet, juga telah memberikan 

dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu 

cara tercepat dan termurah untuk mendapatkan informasi adalah dengan 

menggunakan internet. 

Perkembangan itu sendiri seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan 

akan akses internet dan kebutuhan manusia akan kebutuhan komunikasi dan 

informasi telah mendorong kemajuan fasilitas komunikasi dan informasi yang 

sangat pesat. Kemajuan pesat dalam dunia informasi dan komunikasi membuat 

berkembangnya berbagai sarana komunikasi dan jaringan informasi.Komputer 

adalah salah satu alat komunikasi dan manajemen informasi yang berkembang 

pesat.Dengan menggunakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan satu 

komputer dengan komputer lainnya, menjadikan komputer sebagai alat yang 

handal dalam kecanggihan fasilitas komunikasi dan informasi saat ini.Salah satu 

bentuk perkembangan jaringan komputer adalah internet.Kemudahan sarana 

komunikasi dan informasi yang disediakan oleh internet menjadikan 

implementasi internet sebagai sarana unggulan di setiap institusi.(Akbar.2018). 

SMKN 11 Luwu merupakan salah satu instansi yang bergerak di dunia 

pendidikan yang menjadikan media wireless dan kabel sebagai salah satu 

fasilitas dalam pembelajaran. Jaringan Wireless dan Wired yang terdapat di 

SMKN 11 Luwu digabungkan menjadi satu dengan jaringan Local Area 
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Network yang terhubung langsung dengan server yang berisi data-data penting 

sekolah, mulai dari data siswa hingga data keuangan. 

Berdasarkan peninjauan SMKN 11 Luwu, permasalahan yang dihadapi 

adalah semakin banyak siswa dan semakin mudahnya mendapatkan sarana untuk 

terhubung ke layanan internet, tidak menutup kemungkinan penggunaan internet 

di kalangan sivitas akademika di SMKN 11 Luwu akan meningkat. 

Perkembangan penggunaan internet di SMKN 11 Luwu secara otomatis akan 

mempengaruhi kebutuhan bandwidth. Untuk menjalankan internet dengan 

lancar, diperlukan kuota bandwidth yang memadai. Jika penggunaan melebihi 

layanan bandwidth yang ada, kelancaran jaringan internetakan diblokir atau 

dihentikan. Terhentinya atau tersendatnya layanan jaringan internet tentunya 

akan mengganggu kenyamanan proses belajar dan pelayanan siswa di SMKN 11 

Luwu. Untuk itu diperlukan antisipasi agar tidak terjadi over loading kapasitas 

penggunaan bandwidth. Agar trafik jaringan internet tetap berjalan, diperlukan 

skenario redundansi dimana sistem akan tetap berjalan meskipun ada komponen 

yang tidak berfungsi, seperti ketersediaan bandwidth yang kelebihan beban.. 

Optimalisasi kapasitas bandwidth dapat dilakukan dengan menambahkan 

resource bandwidth dengan mengimplementasikan fungsi load balancing. 

Sehingga jika salah satu ISP mengalami masalah dalam menyediakan layanan 

internet atau jika terjadi kemacetan trafik penggunaan internet di SMKN 11 

Luwu maka akan ada backup sistem yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba menganalisis dan 

mengoptimalkan jaringan menggunakan teknik load balancing di SMKN 11 

Luwu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan 

mengoptimalkan jaringan menggunakan teknik load balancing di SMKN 11 

Luwu? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan jaringan 

menggunakan teknik load balancing di SMKN II Luwu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan setelah penelitian ini dilakukan 

adalah: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan 

(rekomendasi) kepada pihak sekolah dalam Memanajemen jaringannya. 

2. Manfaat bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo khususnya bagi peneliti sendiri 

untuk penelitian selanjutnya.. 

3. Manfaat bagi universitas 

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam menganalisa 

bandwidth management menggunakan metode load balancing. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah penjelasan dari materi yang dipelajari dan digunakan 

untuk merancang aplikasi yang akan dibangun atau materi kajian yang diambil 

dari buku, internet, dan media cetak lainnya. 

 

1. Analisis 

Menurut Spradley (dalam Repositori Jambi, 2020) mengatakan bahwa 

analisis adalah suatu kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis adalah 

cara berpikir yang berkaitan dengan pemeriksaan sistematis terhadap sesuatu 

untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian dan 

hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk memecah 

suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (penguraian) sehingga 

susunan/urutan bentuk sesuatu yang dideskripsikan terlihat jelas sehingga 

maknanya dapat lebih jelas dipahami atau masalahnya lebih jelas dipahami. 

 

2. Optimalisasi Jaringan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Yuniar, 2017) 

Optimalisasi adalah yang tertinggi, terbaik, sempurna, terbaik, paling 

menguntungkan, Optimasi artinya menjadikan sempurna, menjadikan yang 

tertinggi, menjadikan maksimal, Optimasi artinya pengoptimalan. 

Optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik, tidak selalu 

keuntungan tertinggi yang dapat dicapai jika tujuan optimasi adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat 

dikurangi jika tujuan optimasi adalah untuk meminimalkan biaya. 

Ada tiga elemen masalah optimasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, 

alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas. 

a)  Tujuan  

Tujuan dapat berupa maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi 

digunakan ketika tujuan pengoptimalan berkaitan dengan keuntungan, 

pendapatan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan 

pengoptimalan berkaitan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penetapan 

tujuan harus memperhatikan apa yang diminimalkan atau dimaksimalkan. 
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b) Alternatif Keputusan 

Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya 

merupakan alternatif yang menggunakan sumber daya yang terbatas dari 

pengambil keputusan. Alternatif keputusan adalah kegiatan atau kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan. 

c)  Sunberdaya yang Dibatasi 

Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterlibatan 

ini mengakibatkan perlunya proses optimalisasi 

Manfaat Optimalisasi: 

1) Mengidentifikasi Tujuan 

2) Mengatasi kendala 

3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan 

4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat. 

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi, banyak hal yang 

harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi, hal ini akan 

menjadi dasar dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi 

merupakan cara untuk memaksimalkan produksi (output). 

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, 

sehingga tingkat efisiensi akan tinggi, dan dampak terhadap produk yang 

dihasilkan akan tinggi dan dampak terhadap produk yang dihasilkan akan tinggi 

sehingga rencana produksi atau target produksi dapat tercapai. dicapai dengan 

benar. 

Optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan sehingga dapat 

mewujudkan manfaat yang diinginkan atau diinginkan. Jadi, kesimpulan dari 

optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, metode, dan tindakan untuk 

menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kondisi terbaik, paling 

menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas. – batasan tertentu dan 

kriteria tertentu. 
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3. Load Balancing 

Menurut Syaputra dan Assegaf, (2017) Load balancing adalah teknik 

pendistribusian beban trafik pada dua jalur atau lebih, sehingga diperoleh 

koneksi yang seimbang, trafik lebih optimal, throughput data maksimal, delay 

minimal, dan tidak terjadi overload. 

Layanan load balancing memungkinkan akses sumber daya jaringan untuk 

didistribusikan ke beberapa host lain sehingga tidak terpusat sehingga kinerja 

jaringan komputer secara keseluruhan dapat stabil. Ketika sebuah server sedang 

diakses oleh pengguna, sebenarnya server tersebut terbebani karena harus 

memproses permintaan kepada penggunanya. Jika pengguna banyak, prosesnya 

akan banyak. Sesi komunikasi dibuka oleh server untuk memungkinkan 

pengguna menerima layanan dari server. Jika hanya satu server yang terbebani, 

tentunya server tersebut tidak dapat melayani banyak pengguna karena 

kemampuan untuk melakukan pemrosesan ada batasnya. Solusi paling ideal 

adalah membagi beban yang datang ke beberapa server. Sehingga melayani 

pengguna tidak hanya terpusat pada satu perangkat saja. 

Layanan load balancing memungkinkan akses sumber daya jaringan untuk 

mendistribusikan ke beberapa host lain sehingga tidak dapat terpusat hingga 

kinerja jaringan komputer secara keseluruhan dapat stabil. Ketika suatu server 

sedang diakses oleh seorang pengguna, sebenarnya server tersebut terbebani 

karena memproses permintaan kepada penggunanya. Apabila pengguna banyak, 

prosesnya akan banyak. Sesi komunikasi dibuka oleh server untuk 

memungkinkan pengguna menerima layanan dari server. Apabila  hanya satu 

server yang terbebani, tentunya server tersebut tidak akan melayani banyak 

pengguna karena kemampuanya untuk melakukan pemrosesan terbatas. Solusi 

paling ideal adalah membagi beban yang datang ke beberapa server.Sehingga 

melayani pengguna tidak hanya terpusat pada satu perangkat saja. 

a. Algoritma Load Balancing 

1.) Round Robin 

Algoritma Round Robin adalah algoritma yang paling sederhana dan 

banyak digunakan oleh perangkat Load Balancing. Algoritma ini membagi 
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secara bergiliran dan berurutan dari satu server ke server lainnya sehingga 

membentuk satu putaran. 

2) Ratio 

Ratio (rasio) sebenarnya merupakan parameter yang diberikan kepada 

setiap server yang akan dimasukkan dalam sistem Load Balancing. Dari 

parameter Rasio ini, pembagian beban akan dilakukan pada server yang 

diberikan rasio. Server dengan rasio terbesar diberikan beban yang besar, begitu 

juga server dengan rasio kecil akan diberikan beban yang lebih sedikit. 

3) Fastest 

Algoritma ini melakukan pembagian beban dengan memprioritaskan server 

yang memiliki respon tercepat. Server pada jaringan yang memiliki respon 

tercepat adalah server yang akan mengambil beban saat request masuk. 

4) Least Connection 

Algoritma Least connection akan membagi beban berdasarkan jumlah 

koneksi yang dilayani oleh sebuah server. Server dengan layanan koneksi paling 

sedikit akan diberikan beban berikutnya untuk masuk. 

b. Fitur Load Balancing 

beberapa fitur pada Hardwareload balancingdan software load balancing, 

yaitu,:  

1) Assymetric load 

Perbandingan tersebut dapat dilakukan dengan menentukan koneksi primer 

mana yang dianggap terbaik di backbone dan terbaik di jalur perutean, sehingga 

kita dapat membuat mesin untuk menemukan penentuan jalur terbaik dan 

perutean terpendek dan terbaik untuk sampai ke tujuan. 

2) Aktivitas berdasarkan prioritas 

Ketika beban jaringan rendah, server akan dapat membagi aktivitas 

berdasarkan prioritas dan link cadangan..  

3) Proteksi dari serangan DDoS 

Karena kita dapat membuat fitur seperti SYN Cookies dan delay-binding 

(metode pada server back-end selama jabat tangan TCP) pada saat terjadi 

serangan SYN Flood. 
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4) Kompresi HTTP 

Memungkinkan data dapat mentransfer objek HTTP dengan kemungkinan 

penggunaan utilisasi kompresi gzip yang ada di semua browser web modern. 

5) TCP Buffering 

TCP Buffering dapat membuat respon buffer dari server dan berakibat 

dapat memungkinkan task akses lebih cepat. 

6. HTTP Caching 

HTTP Caching dapat menyimpan konten yang statis, sehingga permintaan 

dapat ditangani tanpa harus melakukan kontak dengan server web di luar 

jaringan yang menghasilkan akses lebih cepat.. 

7. Content Filtering 

Content Filtering dapat melakukan perubahan trafik pada saat dijalankan. 

8. HTTP Security 

HTTP Security Load balancing dapat menyembunyikan HTTP error 

pages, menghapus identifikasi header server dari respons HTTP, dan melakukan 

enkripsi cookie sehingga pengguna tidak dapat memanipulasinya. 

9. Priority Queuing 

Priority Queuing berguna untuk memberikan perbedaan prioritas traffic 

paket. 

10. Spam Filtering 

Spam istilah lainnya untuk junk mail, adalah penyalahgunaan dalam 

pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan 

lainya yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna web. Bentuk spam 

berita yang umum dikenal meliputi: spam email, spam instan. 

Messaging, spam Usenet newsgroup, spam mesin pencari web, spam blog, 

spam berita pada telepon genggam, spam forum internet, dan lain-lain. Spam ini 

biasanya datang berturut-turut tanpa diminta dan seringkali tidak diinginkan oleh 

penerima. Beberapa contoh lain dari spam ini bisa berupa surat elektronik yang 

berisi iklan, sms di handphone,berita yang masuk dalam forum newsgroup yang 

berisi barang-barang promosi yang tidak berhubungan dengan kegiatan 

newsgroup, spamdexing yang mendominasi mesin pencari untuk mencari 
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popularitas URL tertentu, atau dapat berupa berita yang tidak berguna dan 

termasuk dalam blog, buku tamu situs web, dan banyak lagi. 

c. Tipe Load balancing 

Dalam dunia load balancing, ada dua pilihan untuk dipertimbangkan 

ketika merancang solusi load balancing. Pilihan solusinya adalah menggunakan 

software Load balancing atau Hardware Load Balancing. Setiap pilihan 

memiliki persyaratan, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Terserah kepada 

kita untuk mengevaluasi kebutuhan bisnis, konfigurasi, dan jalur pertumbuhan 

kami sehingga kita dapat mengidentifikasi solusi optimal untuk memenuhi 

kebutuhan. Dan dari jenisnya, load balancing dapat dibedakan menjadi 2 jenis 

yaitu:  

1) SoftwareLoad balancing 

Perangkat lunak Load Balancing berjalan di PC/Server, dan aplikasi Load 

balancing diinstal dan perlu dikonfigurasi sebelum dapat berfungsi. 

Kelebihannya jika ada 18 fitur atau fasilitas tambahan tidak perlu mengganti 

seluruh perangkat Load Balancing. Kinerja proses load balancing dipengaruhi 

oleh perangkat komputer yang digunakan, tidak bisa hanya mengandalkan 

kemampuan software yang canggih. Perangkat keras yang dapat mempengaruhi 

kinerja metode ini adalah kartu jaringan (Network Interface Card) yang 

digunakan, jumlah RAM pada perangkat, media penyimpanan yang besar dan 

cepat, dll. Sehingga kinerja metode ini sulit diprediksi. Ada banyak sekali 

SoftwareLoad Balancing, beberapa yang paling banyak digunakan adalah: Linux 

Virtual Server, Ultra Monkey, dan Network Load Balancing. 

2) Hardware Load Balancing 

Hardware Load balancing berjalan pada perangkat yang telah disiapkan 

dari pabrik dan siap digunakan. Jenis Load balancing perangkat keras banyak 

digunakan karena kemudahannya. Beberapa Hardware Load balancing meliputi: 

Cisco System Catalyst, Coyote Point, F5 Network BIG-IP, Baraccuda Load 

Balancing. 

d. Manfaat Load balancing 

Bagian ini menjelaskan secara singkat manfaat dari load balancing dalam 

jaringan. Manfaat penyeimbangan beban adalah sebagai berikut: 
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1) Menjamin reliabilitas layanan 

Menjamin reliabilitas layanan berarti kepercayaan terhadap suatu sistem 

untuk dapat terus melayani pengguna dengan sebaik-baiknya. Jaminan 

keandalan memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka 

dengan lancar melalui layanan. 

2) Skabilitas dan ketersediaan 

Skalabilitas dan ketersediaan dalam jaringan komputer jika hanya ada satu 

server berarti ada titik masalah. Jika tiba-tiba server mati, maka layanan kepada 

pengguna akan terganggu. Dengan menambahkan server dan membangun server 

farm, skalabilitas akan meningkat dan faktor ketersediaan juga akan meningkat. 

Inti Border Gateway Protocol (BGP) kosong.. 

 

4. Mikrotik  

Menurut Firmansyah(2016),Mikrotik merupakan sistem operasi, yang di 

dirilis dengan nama mikrotik routerOS yang mampu diinstal pada komputer. 

Dirancang memenuhi semua pengguna. Administrasi dapat dilakukan melalui 

Windows Aplication (Winbox). Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada 

standard komputer PC (Personal Computer). 

5. Winbox  

Menurut Akbar (2018), Winbox adalah utilitas yang digunakan untuk 

mengakses server proxy kita dari jarak jauh dalam mode GUI. Jika untuk 

mengkonfigurasi Mikrotik dalam mode teks melalui PC sendiri, maka untuk 

mode GUI yang menggunakan Winbox, kita mengkonfigurasi Mikrotik melalui 

komputer klien. Konfigurasi proxy ini lebih banyak digunakan karena selain 

mudah digunakan, kita juga tidak harus menghafal perintah console. Fungsi 

utama winbox adalah untuk pengaturan yang ada pada proxy. Berarti tugas 

utama winbox adalah men-setup mikrotik dengan tampilan GUI, atau desktop. 

6. Konsep Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah gabungan dari komputer dan teknologi 

komunikasi yang merupakan kumpulan dari banyak komputer yang terpisah 

tetapi saling berhubungan dalam menjalankan tugasnya. 
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Menurut Hastomo (2016) ada 5 jenis jaringan komputer yaitu LAN (Local 

Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area 

Network), Intranet dan internet. 

a. LAN ( Local AreaNetwork) 

 

Gambar 1. LAN (Local Area Network) 

Sumber: Hastomo (2016) 

Localarea network atau LAN, merupakan suatu jenis jaringan 

komputerdengan mencakup wilayah local. 

 

Gambar 2. Contoh gambar jaringan LAN 

Sumber Hastomo (2016) 

Keuntungan menggunakan jaringan komputer LAN jenis ini adalah lebih 

hemat dalam biaya operasional, lebih hemat dalam penggunaan kabel, transfer 

data antar node dan komputer lebih cepat karena mencakup area yang sempit 

atau lokal, dan tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk membuatnya. 

suatu jaringan LAN. 

Kerugian dari penggunaan jaringan LAN jenis ini adalah cakupan area 

jaringan lebih sempit sehingga komunikasi di luar jaringan menjadi lebih sulit 

dan area jangkauan transfer data tidak begitu luas. 
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b. MAN(Metropolitan Area Network) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. MAN (Metropolitan Area Network) 

Sumber Hastomo (2016) 

Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan jenis jaringan 

komputer yang lebih luas dan canggih dibandingkan dengan jenis jaringan 

komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis MAN 

komputer network ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer 

dari satu kota ke kota lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Contoh jaringanMAN 

Sumber Hastomo(2016) 

Keuntungan menggunakan jaringan komputer MAN jenis ini adalah dapat 

mencakup kantor perusahaan yan berdekatan dan dapat digunakan untuk 

keperluan pribadi atau umum. 

Kerugian dari penggunaan jaringan MAN jenis ini adalah penggunan biaya 

lebih banyak, dijadikan sasaran untuk para cracker mengambil keuntungan serta 

dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki jaringan MAN. 
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c. WAN(Wide Area Network) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  WAN(Wide Area Network) 

Sumber Hastomo (2016) 

WAN (Wide Area Network) adalah jaringan komputer yang mencakup area 

yang luas, misalnya jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, 

atau bisa juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan 

router dan saluran komunikasi public. 

Keuntungan dari jaringan WAN jenis ini pertukaran data antara kantor 

dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan biaya yang murah, serta juga 

lebih mudah untuk dikembangkan dan dipelihara. membuat bisnis lebih mudah. 

Kerugian dari jaringan WAN jenis ini memerlukan firewall yang baik 

untuk mencegah pengguna luar masuk dan menganggu pengguna didalam serta 

menambah biaya pada sistem keamanan WAN. 

 

7. Jenis-Jenis Topologi Jaringan Komputer 

Menurut Hariyadi, (2019) topologi jaringan adalah hubungan fisik antara 

setiap anggota (link, node) dan sebagainya, dari suatu jaringan komputer. Setiap 

node bisa berupa modem, hub, bridge atau komputer, dalam sebuah jaringan 

komputer biasanya memiliki satu atau lebih koneksi (link) dengan node lainnya. 

Pemetaan hubungan antar setiap node dalam sebuah jaringan komputer inilah 

yang menghasilkan sebuah topologi jaringan.. 

Macam-macam Topologi Jaringan yaitu: 

a. Topologi Star 
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Pada topologi jaringan jenis ini, setiap klien terhubung ke server 

menggunakan konsentrator. Setiap klien saling berhubungan. Jadi setiap 

pengguna yang terhubung ke server tidak dapat berinteraksi dengan komputer 

lain tanpa atau sebelum komputer server dihidupkan. Jika kita mematikan 

komputer server, koneksi antar komputer akan terputus. Jaringan ini cocok 

untuk pengembangan. 

 

Gambar 6. Topologi Star 

Sumber Hariyadi(2019) 

Kelebihan: 

1) Mudah dalam mendeteksi kesalahanjaringan karenakontrol jaringan terpusat. 

2) Fleksibel dalam pemasangan jaringan baru,tanpa harus 

mempengaruhijaringan yang lainnya. 

3) Apabila salahsatukabel koneksi terputus, maka hanya client itusaja yang 

terputus tanpa menganggu client yang lain. 

Kekurangan: 

1) Boros dalam pemakaian kabel jaringan bila jaringanyang ingin dibuatlebih 

besar dan kuat. 

2) Control yang terputus ada hub/switch  maka memerlukan penanganankhusus. 

b. Topologi Ring 

Pada topologi jaringan jenis ini semua komputer terhubung dari satu 

komputer ke komputer lain secara melingkar membentuk lingkaran (Ring). Pada 

topologi ini komputer server dapat ditempatkan dimana saja sesuai dengan 

keinginan kita. Pada sistem jaringan ini, jika salah satu komputer terputus, 

koneksi topologi ini tidak akan terhubung ke semua komputer yang terdapat 

dalam koneksi topologi ini.Hal ini bisa diakali dengan memasang perangkat 

Multistation Access Unit (MAU). MAU adalah perangkat yang berfungsi untuk 
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menutup koneksi jaringan jika terputus secara otomatis. Alat ini memiliki 

keuntungan karena dapat memberikan isolasi kesalahan dari hubungan klien, 

tetapi memiliki kelemahan menyebabkan biaya pemasangan yang lebih tinggi. 

 

Gambar 7. Topologi Ring 

Sumber Hariyadi  (2019) 

Kelebihan: 

1) Hemat kabel. 

2) Dapat mengisolisasikesalahan darisuatu client. 

Kekurangan: 

1) Sangat peka terhadapkesalahan sekecilapapun itu. 

2) Sukar untukmengembangakan jaringansehingga jaringanitu terlihatagak kaku. 

3) Biaya pemasangansangat besar. 

c. Topologi Bus 

Pada topologi jaringan jenis ini, setiap server dan klien dihubungkan oleh 

kabel yang disebut bus. Kabel untuk menghubungkan jaringan ini menggunakan 

kabel coaxial. Setiap server dan klien terhubung ke bus menggunakan konektor. 

Pada kedua ujung kabel kita harus memberikan terminator berupa resistor yang 

memiliki hambatan khusus sebesar 50 Ohm berupa konektor. Jika resistansi 

lebih besar atau kurang dari 50 Ohm, Server tidak akan dapat bekerja secara 

optimal dalam melayani jaringan ini, sehingga akses klien akan berkurang..  
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Gambar 8. Topologi Bus 

SumberHariyadi (2019) 

Kelebihan: 

1) Penggunaan kabelterlihat sedikitsederhana. 

2) pengembanganjaringan mudah. 

Kekurangan: 

1) Membutuhkan repeater untuk pengembanganjaringan yanglebih jauh. 

2) Jaringan akanterganggu apabilasalah satukoneksi terputus. 

3) Jika terjadi gangguan serius, jaringan tidak dapat digunakan dan lalu lintas 

akan padat akibat lambatnya transfer data akibat tidak adanya pengontrol 

klien. 

4) Deteksi kesalahan sangat kecil, sehingga ketika terjadi gangguan sulit untuk 

mendeteksi kesalahan yang terjadi.  

d. Topologi Tree/Pohon(Hybrid) 

Topologi jaringan ini disebut juga dengan topologi hybrid karena beberapa 

jaringan yang terbentuk dari sebuah bintang dihubungkan dengan topologi bus 

yang berperan sebagai tulang punggung. Topologi ini digunakan untuk 

menghubungkan antara pusat dan beberapa hierarki jaringan yang berbeda. Oleh 

karena itu, jaringan yang menggunakan topologi ini disebut topologi jaringan 

bertingkat. 
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Gambar 9.Topologi Tree 

Sumber Hariyadi (2019) 

Kelebihan: 

1) Mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. 

2) Mudahnya mendeteksikerusakan atau kesalahan. 

3) Manajemen data yang baik.   

Kekurangan: 

1) Kinerja yang lambat. 

2) Hub menjadi peran penting. 

3) Biayanya banyak karena menggunakan banyak kabel. 

4) Jika komputer di tingkat yang lebih tinggi bermasalah, maka komputer 

dibawahnya juga bermasalah. 

e. Topologi Mesh/Jala 

Topologi mesh adalah jenis pengaturan tata letak jaringan komputer di 

mana masing-masing komputer dan perangkat di jaringan berhubungan langsung 

satu sama lain. Oleh karena itu, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat 

langsung berkomunikasi dengan perangkat tujuan dan memungkinkan distribusi 

transmisi menjadi maksimal. bahkan jika salah satu link transmisi menurun. 

Koneksi antara perangkat dan node (komputer) dilakukan melalui hop. Beberapa 

perangkat dan node terhubung melalui satu lompatan dan beberapa terhubung 

dengan lebih dari satu lompatan ke perangkat lain. Dalam topologi mesh sejati, 

setiap node terhubung ke setiap node dalam jaringan. Ketika data ditransmisikan 

pada jaringan mesh maka jaringan secara otomatis dikonfigurasi untuk 
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mengambil rute terpendek untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain ketika data 

ditransfer ke perangkat tujuan.. 

 

Gambar 10.  Topologi Mesh/Jala 

Sumber Hariyadi (2019) 

Kelebihan: 

1) Keamanan yang dapat dikatakan baik. 

2) Besar bandwithyang cukup lebar. 

3) Tidak perlu khawatir mengenaitabrakan data. 

4) Transfer dan pemrosesan data terbilang cepat. 

Kekurangan: 

1) Biaya pemasangan yang besar. 

2) Biayanya cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port. 

3) Instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. 

f. Topologi Linear 

Topologi linier bisa juga disebut topologi bus sekuensial. Kabel utama 

dihubungkan ke setiap komputer dengan konektor T, kemudian di ujungnya 

dipasang terminator. Jenis koneksi yang digunakan adalah koneksi BNC (British 

Naval Connector). 

 

Gambar 11. Topologi Linear 
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Sumber Hariyadi (2019) 

Kelebihan: 

1) Mudah dalam pengembangannya. 

2) Beberapa kabel yang digunakan. 

3) Tidak ada kontrol pusat. 

4) Tata letak kabelnya cukup sederhana. 

5) Terminator dapat dikurangi atau ditambahkan tanpa mengganggu lalu lintas 

data. 

Kekurangan: 

1) Sangat sulit untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi. 

2) Lalu lintas data bisa terbilang padat. 

3) kurangnya keamanan dan privasi karena ada pihak ketiga yang dilalui. 

4) Kecepatan trafik data sesuai dengan jumlah workstation, jika banyak maka 

kecepatan akan berkurang. 

g. Topologi Hybrid 

Topologi hybrid adalah topologi yang luas dimana topologi tersebut 

merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi lainnya. Topologi hybrid 

memiliki semua karakteristik dan sifat dari jenis topologi di dalamnya. 

Pembuatan topologi hybrid bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan dari 

setiap jenis topologi dasar yang ada di dalamnya. Ketika tipe topologi dasar 

dihubungkan dengan tipe topologi dasar yang berbeda, maka tidak ada karakter 

yang ditampilkan dari keduanya. 

 

Gambar 12.Topologi Hybrid 
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Sumber Hariyadi (2019) 

Kelebihan: 

1) Kekurangan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi. 

2) Dapat diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda, karena fleksibel dalam 

perancangannya. 

3) Kecepatan topologi yang konsisten dan stabil. 

4) Ketika satu jaringan rusak, itu tidak mengganggu jaringan lain. 

5) Cocok untuk jaringan skala besar. 

Kekurangan: 

1) Biayanya mahal karena merupakan gabungan dari topologi lainnya. 

2) Proses instalasi dan setup cukup rumit. 

3) Manajemen jaringan itu sulit. 

4) Harus ada ruangan yang besar karena penggunaan banyak kabel. 

5) Pemborosan dalam penggunaan kabel karena di setiap jaringan ada kabel. 

8. Protokol-Protokol Jaringan 

Protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan fungsi-fungsi yang 

terdapat dalam suatu jaringan komputer, seperti pengiriman pesan, pengiriman 

data, pengiriman informasi dan fungsi-fungsi lainnya yang harus dipenuhi oleh 

pihak pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik 

dan benar meskipun sistem ada di jaringan. itu berbeda. 

Jadi pengertian protokol adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam 

suatu jaringan, protokol adalah suatu aturan yang mengatur atau mengatur 

komunikasi antara beberapa komputer dalam suatu jaringan sehingga komputer 

anggota dari jaringan dan komputer pada platform yang berbeda dapat saling 

mengirimkan informasi dan berkomunikasi satu sama lain. 

Fungsi protokol secara umum adalah sebagai penghubung dalam 

komunikasi data atau informasi, sehingga proses pertukaran data atau informasi 

dapat berjalan dengan baik dan benar. Berikut adalah berbagai protokol jaringan:   

a. ProtokolEthernet 

Yaitu  protokol yang sering digunakan hingga saat ini, metode akses yang 

digunakan Ethernet disebut CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Detection). Adalah sistem di mana setiap komputer menunggu instruksi melalui 
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kabel sebelum mengirim data atau informasi melalui jaringan, Jika jaringan tidak 

sibuk, maka komputer akan menyampaikan informasi atau data, tetapi jika node 

lain telah menyampaikan pesan melalui kabel, maka komputer akan menunggu 

dan akan mencoba lagi setelah rute memungkinkan. Terkadang ada 2 komputer 

yang mengirim pesan secara bersamaan. Jika ini terjadi, akan terjadi tabrakan 

data. 

b. TCP/IP 

TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas 

internet dalam proses pertukaran data atau informasi dari satu komputer ke 

komputer lain di jaringan internet.Jenis protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, 

karena protokol ini merupakan kumpulan protokol (protocol suite). Protokol ini 

juga merupakan jenis protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data 

tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak dalam 

sistem operasi. Istilah yang diberikan untuk perangkat lunak ini adalah 

tumpukan TCP/IP. 

Protokol ini dikembangkan pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an 

sebagai protokol standar untuk menghubungkan komputer dan jaringan 

sehingga membentuk jaringan yang luas, terutama jaringan WAN. 

c. UDP 

Yang merupakan singkatan dari User Datagram Protocol, merupakan 

salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang dapat mendukung 

komunikasi yang tidak dapat diandalkan tanpa adanya koneksi (connectionless) 

antar host pada jaringan yang menggunakan TCP/IP. 

d. RTP 

Yaitu ingkatan dariReal Time Protocol, RTP dirancang untuk menyediakan 

fungsi transportasi jaringan ujung ke ujung untuk aplikasi yang mengirimkan 

data secara waktu nyata, seperti data audio dan video, melalui layanan jaringan 

multicast atau layanan unicast. 

e. FTP 

Yang merupakan singkatan dari File Transfer Protocol, protokol jenis ini 

sering digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file, keamanannya 
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didasarkan pada nama pengguna dan kata sandi, tetapi terkadang login anonim 

juga sering diizinkan. 

f. HTTP 

Yang merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, protokol ini 

sering digunakan untuk mentransfer halaman web, sebelumnya banyak orang 

menggunakan protokol Gopher. Namun, Gopher hanya mendukung teks, 

sehingga protokol HTTP dari waktu ke waktu berkembang dan digunakan oleh 

banyak orang. 

g. DHCP 

Yang merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, 

jika Anda mendapatkan koneksi kabel menggunakan DHCP, Anda akan 

mendapatkan IP dari ISP anda. Jadi, protokol ini berfungsi untuk menyediakan 

Internet Protocol (IP) secara otomatis. 

h. DNS 

Singkatan dari Domain Name System, adalah sistem basis data terdistribusi 

yang digunakan untuk mencari nama komputer (resolusi nama) pada jaringan 

yang menggunakan TCP/IP. DNS juga dapat digunakan dalam aplikasi yang 

terhubung ke internet, seperti browser web atau email, di mana DNS dapat 

membantu memetakan nama host komputer ke alamat IP. 

i. ICMP 

Singkatan dari Internet Control Message Protocol, protokol ICMP ini 

memiliki tujuan yang berbeda dengan TCP dan UDP yaitu ICMP tidak 

digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan pengguna. 

j. IMAP 

IMAP (Message Access Protocol), adalah protokol standar untuk 

mengakses atau mengambil email yang berasal dari server. IMAP 

memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email yang akan diambilnya, 

membuat folder di server, mencari pesan dari email tertentu, dan menghapus 

pesan email yang ada. 

k. HTTPS 

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), adalah versi aman dari 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), protokol komunikasi yang berasal dari 
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WWW (World Wide Web). Protokol yang ditemukan oleh "Netscape 

Communications Corporation" ini digunakan untuk menyediakan autentikasi 

serta komunikasi terenkripsi dan digunakan dalam komersi elektris. 

l. SSH 

Singkatan dari "Sucure Shell", adalah protokol jaringan yang 

memungkinkan pertukaran data yang aman antara 2 komputer. Protokol ini dapat 

digunakan untuk mengontrol komputer dari jarak jauh, mengirim file, membuat 

terowongan terenkripsi dan sebagainya. Protokol ini memiliki beberapa 

keunggulan jika dibandingkan dengan protokol sejenis seperti FTP, Telnet, 

Danrsh, karena SSH memiliki sistem otentikasi, otorisasi, dan enkripsi 

tersendiri. Dengan begitu keamanan suatu sesi komunikasi melalui bantuan SSH 

dapat terjamin.. 

m. SSL 

SSL atau singkatan dari Secure Socket Layer, adalah protokol keamanan 

data yang digunakan untuk menjaga pengiriman data server web dan juga 

pengguna situs web. Jenis SSL yang paling aman dapat dilihat dari tingkat 

keamanan SSL yang terletak pada kekuatan enkripsi yang didukungnya (seperti 

256 bit). Semakin tinggi tingkat enkripsi, semakin sulit untuk dibobol.  

 

9. Perangkat Jaringan Komputer 

Perangkat jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer 

yang dirancang untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi 

(email, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (browser web). dimana 

kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan jika terhubung 

melalui internet. 

Sebenarnya dalam sebuah jaringan komputer disebut juga dengan 

hardware atau yang biasa disebut dengan hardware, perangkat ini merupakan 

satu kesatuan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda namun memiliki alur dan 

tujuan yang jelas untuk dapat terkoneksi dengan internet, maka diperlukan 

semua komponen/alat karena suatu jaringan komputer tidak dapat dipisahkan 

dan saling melengkapi. Perangkat jaringan komputer berikut meliputi: 

a. Komputer Server 
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Komputer server ini merupakan ujung tombak dari rangkaian komunikasi 

jaringan di beberapa komputer client, dan komputer server itu sendiri memiliki 

aplikasi khusus dan sistem operasi khusus serta database untuk mendukung 

komunikasi antar client agar berfungsi dengan baik, sehingga akses dari 

komputer client ke server dapat berjalan dengan baik. 

b. Komputer Client 

Komputer client ini berfungsi untuk mengakses data atau informasi yang 

bersumber dari komputer server. Komputer klien dapat mengambil informasi 

dan data yang dibutuhkan dengan menghubungkan ke komputer server. 

Komputer client sendiri bervariasi jumlahnya tergantung dari kegunaan dan 

skala yang digunakan, bisa puluhan, ratusan bahkan jutaan, tergantung 

kemampuan server dalam berkomunikasi dengan client, dan biasanya ada 

batasan khusus. 

c. LAN Card/Kartu Jaringan 

 

Gambar 13.  LAN Card ISA 

Sumber Jaya (2015) 

Kartu jaringan disebut juga dengan LAN Card / Local area Network card 

yang dapat dikatakan sebagai jembatan utama sebagai penghubung antara 

komputer server dengan client, tanpa kartu jaringan ini komputer tidak akan 

dapat saling berkomunikasi. Jadi perangkat-perangkat dalam suatu jaringan 

komputer merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

d. Switch HUB 

 

Gambar 14.  Switch HUB Pasif 

Sumber Jaya (2015) 
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Switch hub atau dikenal dengan HUB saja, ini berfungsi sebagai pembagi 

sinyal data ke beberapa client, misalnya jika kita ingin membagi koneksi ke 10 

client maka kita membutuhkan hub dengan 10 port dimana IP dan DNS bisa 

dijadikan satu, jadi untuk memperluas Jaringan hub internet ini juga diperlukan 

untuk memudahkan dalam menghubungkan komunikasi jaringan dari satu 

komputer server ke beberapa client. 

e. Kabel Jaringan dan Konektor 

 

Gambar 15.  Kabel Jaringan Jenis UTP dan STP 

Sumber Jaya (2015) 

Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan dari komputer server ke 

komputer klien yang terus menerus melewati kartu jaringan sehingga 

komunikasi antara server dan klien dapat berfungsi dengan baik. 

Adapun jenis kabel LAN ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:  

1) Kabel Coaxial 

2) Kabel UTP 

3) Kabel STP 

4) Kabel FO / Fiber Optik 

 

Gambar 16.Konektor besertadengan Socket Rj45 

Sumber Jaya (2015) 

Sedangkan konektor berfungsi untuk menghubungkan suatu rangkaian 

elektronika dengan rangkaian elektronika lainnya atau untuk menghubungkan 

suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Secara umum Konektor terdiri dari 
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Konektor Plug (laki-laki) dan Konektor Socket (perempuan). Saat ini, ada 

banyak jenis konektor dengan nama yang berbeda dan untuk tujuan yang 

berbeda. Jenis konektor untuk keperluan jaringan komputer adalah: 

f. Repeater 

 

Gambar 17. Repeater Optical 

Sumber Jaya (2015) 

Dalam dunia jaringan, jarak yang dapat terhubung dengan baik dari satu 

komputer ke komputer lain hanya sekitar 100 meter, oleh karena itu diperlukan 

repeater yang berfungsi sebagai reprocessor jaringan jarak jauh menjadi seperti 

server, sehingga tidak berubah. alamat IP dan sebagainya. 

g. Router/Bridge 

 

Gambar 18.Router/BridgeDir-612 

Sumber Jaya (2015) 

Router ini membagi jaringan agar tidak bercampur dengan jaringan lain, 

sehingga sifatnya hanya sebagai switch jaringan agar komunikasi data dapat 

berjalan dengan lancar, misalnya modem router menjadi media pemanggilan 

data ke server untuk digunakan oleh client. 

 

10. OSI Layer 

Setiawan (2017) menyatakan bahwa model Open System Interconnection 

(OSI) dikembangkan oleh International Standards Organization sebagai model 
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untuk merancang komunikasi komputer dan sebagai kerangka dasar untuk 

mengembangkan protokol lainnya. Open System Interconnection (OSI) terdiri 

dari tujuh lapisan, dan standar OSI telah diterima di industri komunikasi yang 

digunakan untuk mengontrol karakteristik, kelistrikan, dan prosedur peralatan 

komunikasi. Ketujuh lapisan tersebut adalah: 

 

 

 

 

 

Gambar 19.Bagian Layer pada OSI 

Sumber Setiawan (2017) 

a. Phiycal 

Perancangan Open System Interconnection (OSI) menganggap bahwa 

protokol ini akan mampu menggantikan protokol yang ada dalam sistem 

komunikasi antar jaringan yaitu Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP), namun pada kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. 

Meskipun banyak orang telah mengembangkan komunikasi dengan protokol 

OSI, TCP/IP tetap disukai oleh banyak orang. 

b. Aplication 

Menyediakan akses ke lingkungan Open Systems Interconnection (OSI) 

untuk pengguna dan hanya menyediakan layanan distribusi informasi. 

c. Preentation 

Menyediakan kebutuhan proses aplikasi dan menyediakan layanan 

keamanan data dan proses penyimpanan file. 

d. Session  

Menyediakan struktur kontrol untuk hubungan antar aplikasi. Membangun, 

mengelola, dan mengakhiri koneksi antara hubungan aplikasi. 

e. Transport 

Menyediakan transfer data titik akhir yang andal dan jelas, menyediakan 

kontrol aliran pemulihan kesalahan ujung ke ujung. 
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f. Network 

Penyediaan fasilitas transportasi, sehingga data dapat sampai ke tujuan. 

Untuk itu dilakukan proses penyambungan dan dilakukan proses kontrol 

jaringan. 

g. Data Link 

Penyediaan pengiriman informasi yang terpercaya di seluruh jaringan fisik. 

Kirim blok data dengan keseragaman, kontrol kesalahan, dan kontrol aliran. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti melakukan penelusuran pada penelitian sebelumnya. Dari hasil 

penelitian terdahulu: 

1. Syaputra dan Assegaff (2017). Analisi dan Implementasi jaringan 

menggunakan Teknik Load Balancing(Studi Kasus Jaringan Dinas 

Pendidikan provinsi Jambi). Pada penelitian ini dilakukan analisa bandwidth 

pada Dinas Pertanian Jambi. load balancing tidak dapat mengakumulasi 

bandwidth yang besar pada setiap terkoneksi. 

2. Haryanto dan Ryadi (2014). Analisis dan Optimasi Jaringan Menggunakan 

Teknik Load Balancing (Studi Kasus Jaringan Kampus Uad 3). Hasil dari 

penelitian ini adalah penerapan load balancing yang optimal. Penerapan 

load balancing dapat berjalan tanpa mengubah jaringan yang ada, dan 

membuat koneksi dapat berjalan lebih optimal jika terjadi peningkatan trafik 

jaringan karena distribusi jalur koneksi yang seimbang. 

3. Anwar dan Nurhaida (2019). Implementasi Load Balancing Menggunakan 

Metode Equal Cost Multi Path (ECMP) Pada Interkoneksi Jaringan. Dalam 

penelitian ini, load balancing diterapkan sesuai dengan kebutuhan untuk 

mengoptimalkan kedua link koneksi internet. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa load balancing dengan metode ECMP dapat menggunakan link 

koneksi internet secara bergantian sehingga dapat mendistribusikan beban 

trafik secara merata pada kedua link sedangkan efek failover yang 

dihasilkan jika salahsalah satu link terputus, beban trafik akan otomatis 

berpindah ke link koneksi lain yang masih aktif. Berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan pada saat load balancing, didapatkan bahwa divisi CSE 
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memiliki throughput sebesar 99,96% (sangat baik), delay sebesar 1,70 ms 

(sangat baik), dan jitter sebesar 0,02 ms (sangat baik) sedangkan divisi CAE 

memiliki throughput 99,92% (sangat baik), delay 1,69 ms (sangat baik), dan 

jitter 0,01 ms (sangat baik). 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk memperjelas masalah penelitian yang dilakukan, berikut akan 

ditampilkan kerangka pikir seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri(SMKN) 11 Luwu merupakan salah satu 

sekolah yang saat ini memiliki jaringan Wired dan Wireless guna mendukung 

proses akses data. 

Proses akses data tidak efektif karena semakin banyaknya siswa dan 

pengguna internet akan mempengaruhi kebutuhan besaran bandwith 

sehingga internet dapat tersedat atau berhenti yang dapat mempengaruhi 

proses belajar mengajar pada SMKN 11 Luwu. 

SMKN 11 Luwu masih belum memiliki manajemen bandwith menggunakan 

load balancing sehingga sering terjadi kemacetan jaringan yang menganggu 

aktifitas dalam pengaksesan data. 

Dengan adanya manajemen bandwith menggunakan load balancing 

diharapkan dapat meminimalisir penggunaan jaringan internet SMKN 11 

Luwu sehingga membawa dampak positif bagi pengguna internet khususnya 

dalam dunia pendidikan. 


