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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern seperti sekarang ini dimana kebutuhan 

komputer telah masuk kedalam kehidupan manusia dan memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan 

komputer yang pesat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi 

yang tentunya merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat sekarang pada umumnya. Saat ini perkembangan 

IT menuju konsep-konsep social networking, opens, share, collaborations, 

mobile, easy maintenance, one click, terdistribusi/terbesar, scalability, 

Concurency dan Transparan. 

Awal 1980-an Internet terbatas pada ARPANET, Satnet (perluasan 

ARPANET yang menggunakan satelit), dan beberapa jaringan lokal yang 

terhubung lewat gateway. Dalam perkembangannya, Internet memerlukan 

struktur yang bersifat hirarkis untuk mengantisipasi jaringan yang telah 

menjadi besar. Internet kemudian dipecah menjadi beberapa autonomous 

system (AS). Setiap AS memiliki mekanisme pertukaran dan pengumpulan 

informasi routing sendiri. 

Dalam hal ini AS memerlukan protokol yang digunakan untuk 

pertukaran informasi. Protokol yang digunakan untuk bertukar informasi 

routing dalam AS digolongkan sebagai interior routing protocol (IRP). IRP 

yang dijadikan standar di Internet sampai saat ini adalah Routing 
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Information Protocol (RIP) dan Open Shortest Path First (OSPF). Di 

samping kedua protokol ini terdapat juga protokol routing yang bersifat 

proprietary tetapi banyak digunakan di Internet, yaitu Internet Gateway 

Routing Protocol (IGRP) dari Cisco System. Protokol IGRP kemudian 

diperluas menjadi Extended IGRP (EIGRP). Semua protokol routing di 

atas menggunakan metrik sebagai dasar untuk menentukan jalur terbaik 

yang dapat ditempuh oleh datagram. Metrik diasosiasikan dengan “biaya” 

yang terdapat pada setiap link, yang dapat berupa throughput (kecepatan 

data), delay, biaya sambungan, dan keandalan link. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan tugas akhir ini 

adalah melakukan instalasi dan konfigurasi routing dinamis menggunakan 

protocol OSPF pada Router Mikrotik RB 750.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini permasalahan yang perlu dibatasi oleh penulis 

adalah: 

 Pada Konfigurasi Routing Dinamik ini menggunakan tiga buah 

router Mikrotik RB 750. 

 


