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ABSTRAK 

 

Untuk mengatasi masalah koneksi internet yang ada di desa Sidorejo yang belum di 

cover sepenuhnya oleh ISP (Internet Service Provider) warga sekitar desa Sidorejo 

berlangganan ke sebuah jaringan RTRW Net (F Networks) yang dapat mengcover hampir 

seluruh area desa. 

Namun terdapat lagi kendala dikarenakan F Networks  sebagai pusat koneksi di desa 

Sidorejo hanya menggunakan 1 sumber koneksi dari 1 ISP yang memiliki kecepatan terbatas 

sehingga menyebabkan kebutuhan bandwidth internet masyarakat desa Sidorejo yang besar 

belum tercukupi dengan maksimal. 

Untuk  mengatasi masalah tersebut maka  F networks akan mengambil 2 buah link dari 

ISP agar dapat membantu memecah overload pada satu jalur koneksi jaringan internet. Namun 

untuk dapat menggabungkan 2 buah ISP dalam satu jaringan dibutuhkan sebuah konfigurasi 

mikrotik routerboard yaitu load balancing pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

Load balance PCC (Per Connection Classifier). 

Dengan adanya pengimplementasian load balance dengan metode PCC dapat 

mencukupi kebutuhan bandwidth untuk warga desa Sidorejo dan dapat menyeimbangkan beban 

traffic di kedua ISP. 

 

KATA KUNCI  : Jaringan, Mikrotik, Load balance, Per Connection Classifier



I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan kemajuan zaman 

internet sudah sangat luas dan sudah 

masuk ke elemen masyarakat baik di 

perkotaan maupun di pedesaan, namun 

bagi masyarakat pedesaan khususnya di 

desa Sidorejo koneksi internet belum 

cukup memadai di karenakan 

infrastruktur jaringan yang belum sampai 

kepolosok desa. Untuk mengatasi 

masalah tersebut maka warga sekitar 

desa Sidorejo berlangganan ke sebuah 

jaringan RTRW net (F Networks) yang 

dapat mengcover area desa Sidorejo 

hingga ke pelosok.  

Tetapi masalah baru muncul 

dikarenakan F Networks  sebagai pusat 

koneksi di desa Sidorejo hanya 

menggunakan 1 sumber koneksi dari 1 

ISP (Internet Service provider) yang 

memiliki kecepatan terbatas sehingga 

menyebabkan kebutuhan internet 

masyarakat desa Sidorejo yang besar 

belum tercukupi dengan maksimal. Hal 

tersebut di perparah oleh pengguna 

dengan menggunakan koneksi yang 

hanya menggunakan 1 sumber koneksi 

dari  ISP tersebut dengan berlebihan 

sehingga menyebabkan traffic semakin 

padat dan menyebabkan Traffic overload 

yang menyebabkan koneksi menjadi 

lambat. 

Dengan hanya menggunakan 1 

sumber koneksi internet maka bandwidth 

yang dihasilkan oleh F Networks 

masihlah sangat kurang untuk  memenuhi 

kebutuhan internet untuk warga desa 

Sidorejo, masalah tersebut dapat diatasi 

dengan menambah bandwidth internet ke 

ISP tetapi dengan  adanya regulasi baru 

dari pihak ISP dimana pengguna 

rumahan hanya dapat menggunakan 

speed maksimal 50 mbps sehingga 

menyababkan F networks sebagai 

penyedia layanan rtrwnet di desa 

Sidorejo tidak dapat memenuhi 

kebutuhan bandwidth yang besar untuk 

warga desa. 

Untuk  mengatasi masalah tersebut 

maka  F networks akan mengambil 2 

buah link dari ISP agar dapat membantu 

memecah overload pada satu jalur 

koneksi jaringan internet. Namun untuk 

dapat menggabungkan 2 buah ISP dalam 

satu jaringan dibutuhkan sebuah 

konfigurasi mikrotik routerboard yaitu 

load balancing pada penelitian ini 

penulis menggunakan metode load 

balance PCC (Per Connection 

Classifier). 

Dengan adanya 

pengimplementasian Load balance 

dengan metode PCC ini diharapkan dapat 

mencukupi kebutuhan bandwidth untuk 

waga desa Sidorejo. 

 

II. METODE 

A. Jaringan 

Towidjojo  (2016) Jaringan 

komputer adalah sebuah sistem yang 

terdiri atas komputer-komputer yang 

didesain untuk dapat berbagi sumber 

daya (printer, CPU), berkomunikasi 

(surel, pesan instan), dan dapat 

mengakses informasi (peramban web).  

Tujuan dari jaringan komputer 

adalah agar dapat mencapai tujuannya, 

setiap bagian dari jaringan komputer 

dapat meminta dan memberikan layanan 

(service). Pihak yang meminta/menerima 

layanan disebut klien (client) dan yang 

memberikan/mengirim layanan disebut 

peladen (server). Desain ini disebut 

dengan sistem client-server dan 

digunakan pada hampir seluruh aplikasi 

jaringan komputer. 

 

B. Mangle 

(Dewobroto, 2014) Mangle 

memiliki fungsi untuk menandai sebuah 

koneksi atau paket data, yang melewati 

route, masuk ke router, ataupun yang 

keluar dari router. Pada implementasinya 

Mangle sering dikombinasikan dengan 

fitur lain seperti Management Bandwith, 

Routing policy, dll. Adapun fungsi dari 

masing-masing chain yang ada pada 

mangle adalah sebagai berikut: 

a. Forward  

Digunakan untuk memproses 

trafik paket data yang hanya 

melewati router. Misalnya trafik 

dari jaringan public ke local atau 

sebaliknya dari jaringan local ke 

public, contoh kasus seperti pada 

saat kita melakukan browsing. 

Trafik laptop browsing ke internet 

dapat dimanage oleh firewall 

dengan menggunakan chain 

forward.  

b.  Input 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Feri Ermawan | 14.1.03.02.0091 
Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

Digunakan untuk memproses 

trafik paket data yang masuk ke 

dalam router melalui interface yang 

ada di router dan memiliki tujuan IP 

Address berupa ip yang terdapat 

pada router. Jenis trafik ini bisa 

berasal dari jaringan public maupun 

dari jaringan lokal dengan tujuan 

router itu sendiri.  Contoh: 

Mengakses router menggunakan 

winbox, webfig, telnet baik dari 

Public maupun Local. 

c. Output 

Digunakan untuk memproses 

trafik paket data yang keluar dari 

router. Dengan kata lain merupakan 

kebalikan dari 'Input'. Jadi trafik 

yang berasal dari dalam router itu 

sendiri dengan tujuan jaringan 

Public maupun jaringan Local. 

Misal dari new terminal winbox, kita 

ping ke ip google. Maka trafik ini 

bisa ditangkap di chain output. 

d. Prerouting 

Merupakan sebuah koneksi yang 

akan masuk kedalam router dan 

melewati router. Berbeda dengan 

input yang mana hanya akan 

menangkap trafik yang masuk ke 

router. Trafik yang melewat router 

dan trafik yang masuk kedalam 

router dapat ditangkap di chain 

prerouting.  

e. Postrouting : 

Kebalikan dari prerouting, 

postrouting merupakan koneksi 

yang akan keluar dari router, baik 

untuk trafik yang melewati router 

ataupun yang keluar dari router. 

 

 
Gambar 2.5 Chain Mangle 

C. Load Balancing 

Towidjojo  (2016) Load balance 

adalah teknik untuk membagi beban 

jaringan (Traffic) melalui beberapa link 

network yang tersedia untuk 

meningkatkan troughput, mengurangi 

response time maupun menghindari 

penumpukan traffic yang berlebihan. 

Teknik load balancing dapat diterapkan 

jika Router memiliki beberapa link untuk 

mencapai suatu network tujuan. 

Misalnya, Router mikrotik terhubung ke 

internet melalui 2 buah ISP. Ini berarti 

Router tersebut memiliki 2 buah link 

untuk menuju ke internet, dan diharapkan 

pula bahwa traffic yang datang dari 

internet tersebut juga dapat melalui 

kedua link tadi secara seimbang 

(balance). Ilutrasinya dapat di lihat pada 

gambar 2.1 

 

 
 

Gambar 2.6  Router GW memiliki 2 

link ISP untuk menuju internet (Sumber 

: Towidjojo R. 2016) 

Dari gambar 2.6 terlihat bahwa Router 

GW memiliki 2 buah link ISP untuk 

menuju ke internet, dan seharusnya 

Router GW dapat memanfaatkan dengan 

sebaik – baiknya kedua link yang 

tersedia. Selain dapat membagi beban 

melalui beberapa link, maka Router GW 

juga dapat meningkatkan kehandalan 

jaringan karena bisa di gunakan sebagai 

redundancy (cadangan). 

 

D. Metode Load balance 

Both Adresses Sebagai Classifier 

Menggunakan Both Addreses 

sebagai paremeter Classifier merupakan 

pilihan terbaik saat menggunakan PCC. 

Tentunya masih dalam skenario 

membagi traffic internet melalui 

beberapa link ISP. Yang dimaksut 

dengan Both Addresses adalah PCC akan 

menggunakan IP Addreses pengiri dan IP 

Addreses tujuan sebagai acuan untuk 

menentukan kemana traffic tersebut akan 

di kirimkan ke internet. 

Ip Address pengirim dalam hal ini 

adalah Ip Address dari komputer client 

sedangakan ip addreses tujuan adalah Ip 
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Address dari web site di internet. Dengan 

parameter ini, PCC tidak akan lagi 

melihat koneksi (Src – Port ) sebagai 

acuan untuk membagi traffic. PCC akan 

membuat pasangan Ip Address pengirim 

dan Ip Address tujuan sebgai acuan untuk 

membagi traffic ilustrasinya dapata 

silihat pada gambar di bawah ini. 

 

Workstation Workstation

ISP - A

ISP - B

GW

192.168.1.1
192.168.1.2

WWW.KUNGFUKAMI.COM

5.5.5.5

WWW.KUNGFUPANDA.COM

9.9.9.9

INTERNET

Address Pair

192.168.1.1 <> 5.5.5.5

 
Gambar 2.10 komputer 

192.168.1.1 mengakses 

www.kungfukami.com (Sumber : 

Towidjojo R. 2016) 

Berapapun pun koneksi yang akan dibuat 

oleh komputer 192.168.1.1 selama 

koneksi tersebut ditujukan untuk Ip 

Address 5.5.5.5 maka Trafficnya akan 

selalu di berikan melalui ISP – A dengan 

kata lain, kapan pun si komputer tersebut 

akan mengakases www.kungfukami.com 

maka trafficnya akan di kirimakan 

melalui ISP – A. 

E. Konfigurasi PCC 

PCC di gunakan untuk mentracking 

Paket paket yang diterima ataupun di 

kirim menuju router berdasarkan kriteria 

tertentu. 

Berikut ini adalah konfigurasi PCC: 

Pilih menu IP > Firewall  > Mangle 

> klik icon +, dan berikut 

konfigurasinya: 

a) Buatlah 2 buah konfigurasi mangle 

sejumlah dengan backbone. 

b) Chain : Prerouting 

c) In. Interface: Ether3 (Ether yang 

mengarah ke jaringan lokal) 

d) Connection mark: no-mark 

 

Gambar 5.16 Prerouting PCC ISP 1 

 

Langkah selanjutnya masih terletak pada 

windows yang sama masuk ke Tab Advenced, 

pada tab advanced kita akan mengonfigurasi 

PCC untuk membagi lalu lintas menjadi dua 

kelompok berdasarkan sumber dan tujuan 

penerima 

Berikut ini adalah konfigurasi PCC ISP 1 

a) Per Connection classifier: Both 

Addresses 

b) Kolom PCC ke 1: 2 

c) Kolom PCC ke 2: 0 

 

Gambar 5.17 Prerouting PCC ISP 

2 

 

Setelah selesai melakukan konfigurasi 

pada tab advanced langkah selanjutnya 

adalah berpindah ke tab Action, pada tab 

action kita akan menandai koneksi masing 

masing Rule PCC untuk masing – masing 

ISP : 

Konfigurasi Tab Action ISP 1: 

a) Action : Mark Connection 

b) New Connection mark : WAN1 

c) Passtrough: yes 

 

 
Gambar 5.18 Action Mark Connection 

PCC ISP 1 

 

Ulangi langkah yang sama untuk ISP 2: 

http://www.kungfukami.com/
http://www.kungfukami.com/
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a) Per Connection classifier: Both 

Addresses 

b) Kolom PCC ke 1: 2 

c) Kolom PCC ke 2: 1 

 

Gambar 5.19 Rule PCC ISP 2 

 

Keterangan : 

a) Per connection classifier 

merupakan metode yang digunakan 

Router untuk mentracking paket 

paket yang melewati router. 

b) Kolom ke 1 PCC merupakan kolom  

yang digunakan untuk 

mendlekarasikan jumlah ISP ynag 

di gunakan 

c) Kolom ke 2 PCC kolom yang 

digunakan untuk menetukan nomor 

urut dari ISP yang di mulai dari 

angka 0  

Kemudian pindah ke tab action 

untuk mengkonfigurasi  Action ISP 2: 

a) Action : Mark Connection 

b) New Connection mark : WAN2 

c) Passtrough: yes 

 

Gambar 5.20 Action Mark Connection 

PCC ISP 1 

Perintah Konfigurasi Rule Mangle PCC 

di Terminal: 

ip firewall mangle 

add action=mark-connection 

chain=prerouting connection-mark=no-mark 

disabled=no dst-address-type=!local \ 

in-interface=ether3 new-connection-

mark=WAN1 passthrough=yes per-

connection-classifier=both-addresses:2/0 

add action=mark-connection 

chain=prerouting connection-mark=no-mark 

disabled=no dst-address-type=!local \ 

in-interface=ether3 new-connection-

mark=WAN2 passthrough=yes per-

connection-classifier=both-addresses:2/1 

 

 

 

F. Flowchart Proses Load Balance 

Flowchart adalah untaian simbol 

gambar (chart) yang  menunjukan aliran 

(Flow) dari proses terhadap data , simbol – 

simbol untuk flowchart dapat di 

klasifikasikan menjadi simbol untuk 

program dan simbol untuk sistem (peralatan 

hardware). 

Untuk menjelaskan proses sistem yang 

akan dibangun, penulis akan membuat 

simulasi yang akan menggambarkan proses 

dari sistem yang akan dibangun yaitu 

sebagai berikut:  

1. Sistem terdiri dari 3 kelompok 

jaringan yaitu kelompok jaringan 

antara lokal dan router, kelompok 

jaringan antara router dan ISP 1 dan 

kelompok jaringan antara router dan 

ISP 2.  

2. Sistem akan memproses semua data 

dari client yang menuju ke akses 

internet pada sisi router dimana 

akan terjadinya proses mangle 

berdasarkan urutan paket PCC, lalu 

proses routing paket yang akan 

diarahkan melalui ISP-1 atau ISP-2. 

3. Paket data dari client yang masuk ke 

router akan ditandai dengan 

connection mark pada tahapan 

mangle berdasarkan urutan PCC 

yang dibuat. Lalu setiap tanda di 

paket PCC akan diberikan routing 

mark yang akan menentukan jalur 

mana yang harus dilaluinya.  

4. Pada tahapan masquerade, IP 

address dari data yang akan di 

forward, sebelumnya akan 

ditranslasikan dengan IP address 

dari interface ISP yang digunakan 

menjadi gateway. 
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START

END

Input Alamat 

Website Oleh User

Mangle 

Prerouting

Routing

Masquerade

ISP 1 ISP 2

Connection Mark PCC 2.0 Connection Mark PCC 2.1

Halaman

Website

 
Gambar 5.35 Flowchart Proses Load 

balance 

 

G. PENGUJIAN 

1. Pengujian Traffic ISP 

Setelah PCC balancing berhasil 

diimplementasikan di jaringan F 

Networks, lalu tahap selanjutnya ialah 

tahapan monitoring. Pada tahap ini penulis 

akan melakukan pengujian sejauh mana 

sistem yang telah dibangun berjalan dalam 

mengoptimalisasi kinerja dari jaringan 

tersebut. 

Pengujian sistem ini dilakukan dengan 

kondisi client aktif sebanyak 5  user dan 

dilakukan dalam 2 fase, yaitu pengujian 

dalam pembagian beban pada tiap ISP dan 

pengujian dalam mengetahui optimalisasi 

kecepatan koneksi internet yang telah 

dicapai setelah diimplementasikan load 

balancing PCC. 

 

 
Gambar 5.36 Trafik koneksi pada ISP 1 

 

 
Gambar 5.37 Trafik koneksi pada ISP 2 

 

Parameter yang dilihat dari kedua 

interface diatas adalah besar rata-rata 

penyebaran dari tiap-tiap ISP. Pada 

gambar 5.36 dan gambar 5.37 terlihat 

bahwa terdapat trafik data dari  interface 

ISP-1 sebesar 2.0 Mbps sedangkan pada 

interface ISP-2 terlihat trafik data sebesar 

1876.2 kbps hampir menyentuh 2 Mbps. 

Hasil dari pengamatan kedua interface 

tersebut membuktikan bahwa load 

balancing PCC telah berhasil membagi 

beban trafik di kedua ISP. 

 

2. Pengujian Performa Load Balancing di 

client 
 

Pada tahap ini penulis akan menguji 

kualitas dari koneksi yang telah dibangun 

dengan menggunakan aplikasi berbasis 

online yaitu www.speedtest.net. dengan 

pengujian ini akan diketahui grade dari 

kualitas bandwidth yang dihasilkan. Selain 

itu, informasi yang didapat ialah besar ping, 

download dan upload speed. 

Pada tahap ini penulis akan 

membandingkan kecepatan bandwidth antara 

ISP 1 dan ISP 2 sebelum dilakukan PCC 

Loadbalancing lalu akan membandingkan 

dengan kedua ISP tersebut yang telah 

diimplementasikan PCC Loadbalancing. 

Pengujian akan dilakukan lima kali 

uji coba pada server yang sama, lalu data-

data yang diterima akan dibuatkan tabel 

perbandingan.  

 

 
Gambar 5.38  Hasil Pengujian Speedtest 

 

Tabel 5.1 Pengujian sebelum 

implementasi load balancing. 

 
 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Feri Ermawan | 14.1.03.02.0091 
Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

Tabel 5.2 Pengujian setelah implementasi 

load balancing. 

 

 
 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Setelah melakukan serangkaian 

penelitian, maka pada bab ini penulis 

akan menguraikan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Penerapan PCC load balancing 

telah memberikan bandwidth yang 

optimal, namun load balancing 

tidak dapat mengakumulasi besar 

bandwidth kedua koneksi.  

b. Penerapan PCC load balancing 

telah dapat mendistribusikan 

beban traffic pada ISP 1 dan ISP 2. 
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