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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa sekarang internet sudah 

menjadi kebutuhan pokok bagi sebuah instansi, hampir semua perusahaan memiliki jaringan komputer. 

Untuk memenuhi kebutuhan internet di Pengadilan Negeri Kediri dibutuhkan internet yang stabil, oleh 

karena itu diperlukan metode failover.Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Sering terjadi gangguan 

pada jaringan internet  (2) Perpindahan jalur internet utama ke jalur backup dilakukan secara manual. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  mengimplementasikan failover menggunakan Mikrotik pada 

jaringan internet Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem, 

yang terdiri dari analisa kebutuhan, desain jaringan, tahap konfigurasi, pengujian dan penerapan 

Berdasarkan hasil dari simpulan ini adalah telah dihasilkan rancangan jaringan yang berisi proses atau 

tahap konfigurasi failover dengan recusive gateway dan dengan diimplementasikannya sistem failover 

pada Pengadilan Negeri Kediri maka dapat disimpulkan bahwa jika link utama mati maka langsung 

berpindah ke link backup 

 

 

KATA KUNCI : Failover,Mikrotik,Pengadilan Negeri,Jaringan Komputer.
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I. LATAR BELAKANG 

Internet sudah menjadi kebutuhan pokok di 

berbagai bidang mulai dari bidang ekonomi, 

sosial, budaya, maupun pendidikan. Untuk 

memenuhi kebutuhan internet pada 

Pengadilan Negeri Kediri dibutuhkan 

kestabilan internet agar pekerjaan tidak 

terhambat. Saat ini  Pengadilan Negeri 

Kediri menggunakan dua sumber internet 

yaitu Biznet sebagai link utama dan Telkom 

digunakan sebagai link backup.  

 

II. METODE 

a. Failover 

Definisi failover dalam istilah 

computer internetworking adalah 

kemapuan sebuah sistem untuk dapat 

berpindah secara manual maupun 

otomatis jika salah satu sistem 

mengalami kegagalan sehingga menjadi 

backup untuk sistem yang mengalami 

kegagalan 

 

Gambar 2.1 Konsep Failover 

Untuk mempermudah dan 

memperjelas maksud failover dapat 

melihat contoh gambar 2.1. Pada gambar 

tersebut dapat dilihat local area network 

menggunakan lebih dari satu jalur 

jaringan isp. Jaringan lokal dengan ip 

192.168.3.1 sebagai jalur utama. 

Sedangkan jaringan lokal dengan ip 

192.168.128.1 sebagai jaringan backup. 

Jika jalur utama mengalami disconnect 

maka jalur backup akan menggantikan 

gateway. Jika gateway utama sudah 

kembali normal maka jalur koneksi yang 

digunakan kembali ke jalur utama. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

1. Hasil Ketika Link Utama Mati 

 Setelah sistem selesai 

dikonfigurasi, maka diuji coba 

untuk mengetahui keberhasilan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Hasil Ketika Link 

Utama Mati 

 Pada gambar diatas ketika link 

utama mengalami gangguan 

internet / internet mati, maka akan 

dialihkan ke link backup. 
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2. Hasil Ketika Link Utama Kembali 

Normal  

 Setelah pengujian internet 

ketika link utama mati, 

selanjutnya kita akan menguji 

ketika link utama sudah normal 

kembali. 

 

Gambar 3.2 Hasil Ketika Link 

Utama Kembali Normal 

 Pada gambar diatas 

menunjukkan bahwa ketika link 

utama normal, maka internet akan 

berpindah langsung ke link utama 

 

B. Kesimpulan 

Pada penelitian dan hasil pengujian 

maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode failover dapat 

menjadi solusi untuk 

sebuah kantor atau rumah 

ketika mengalami 

gangguan internet terhadap 

salah satu ISP, dengan dua 

jalur atau lebih dimana 

ketika salah satu jalur mati, 

maka koneksi masih akan tetap 

berjalan dengan disokong jalur 

lainnya. Teknik failover ini 

sangat penting bagi kita yang 

membutuhkan internet stabil 

2. Pada pembahasan diatas kita 

menggunakan recusive gateway 

karena jika menggunakan check-

gateway maka hanya dapat 

melakukan pemantauan gateway 

terdekat yaitu ISP, efeknya 

failover tidak berjalan 

semestinya sehingga kita tetap 

tidak bisa akses. 

 

IV. PENUTUP 

Telah dihasilkan rancangan 

jaringan yang berisi proses atau 

tahap konfigurasi failover dan 

dengan diimplementasikannya 

metode failover pada Pengadilan 

Negeri Kediri maka dapat 

disimpulkan bahwa jika link 

utama mati maka langsung 

berpindah ke link backup 
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