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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengiriman data melalui jaringan TCP/IP dapat diibaratkan sebagai 

mobil-mobil yang ingin melewati sebuah jalan raya. Jika suatu saat, jumlah 

mobil yang lewat semakin banyak, tetapi frekuensi mobil yang masuk tidak 

diatur dengan baik, maka akan terjadi kemacetan jalan dan mobil tidak akan 

sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu. Begitu pula dengan jaringan 

komputer, jika banyak pengguna yang ingin mengirimkan suatu paket data 

secara bersamaan dengan bandwidth yang telah ditentukan, sedangkan paket 

data yang akan dikirimkan melebihi kapasitas bandwidth dan tidak adanya 

sistem pengaturan data yang masuk, maka akan terjadi suatu kemacetan. 

Fenomena ini disebut kongesti. 

Kongesti sering terjadi pada jaringan bottleneck. Menurut Stevens 

(1994,p291), kongesti dapat terjadi ketika data tiba pada saluran 

berkapasitas besar dan dikirimkan melalui saluran yang lebih kecil. 

Terjadinya suatu kongesti ditandai dengan adanya packet loss atau 

hilangnya suatu paket akibat adanya buffer over flow  karena antrian yang 

panjang pada saluran bottleneck. Packet loss terdeteksi dari adanya 3 

Duplicate ACK (DUPACK) yang dikirimkan oleh receiver. 

Algoritma standar kontrol kongesti yang sering dipakai saat ini adalah 

TCP Reno. Saat terjadi kongesti yang ditandai dengan diterimanya 3 

DUPACK, TCP Reno menjalankan mekanisme Fast Retransmit dan 

Recovery dengan cara meretransmisi paket yang hilang sesuai dengan 

sequence number yang dibawa oleh DUPACK, selanjutnya algoritma Fast 

Recovery akan membagi besar cwnd menjadi 2 dan menyimpannya pada 

variable sstresh. Ketika ACK dari paket yang baru diterima, cwnd akan 

kembali diatur pada nilai yang telah disimpan tersebut. Penelitian 

sebelumnya [7] yang dilakukan pada tahun 2010 menyimpulkan bahwa pada 

kasus recovery single packet loss, mekanisme Fast Retransmit dan Recovery 

yang dimilki oleh TCP Reno dapat menjaga kestabilan jaringan. Tetapi pada 
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saat terjadi multiple packet loss, TCP Reno tidak melakukan recovery data 

secara full. TCP Reno akan melakukan transmisi ulang hanya 1 paket data 

per Round Trip-Time (RTT). Hal ini akan menyebabkan long idle, dan juga 

menyebabkan penurunan throughput dan kestabilan jaringan. 

Perkembangan selanjutnya memberi masukan modifikasi terhadap 

TCP standart tersebut. Algoritma modifikasi dari TCP Reno yang pertama 

adalah TCP Selective Acknowledgment Option. TCP SACK memiliki 

Selective ACK yang membawa informasi kepada sender mengenai paket-

paket yang benar-benar hilang selama transmisi. Keuntungan pertama yang 

dimilki oleh Selective ACK adalah bahwa sender dapat melakukan transmisi 

ulang pada paket yang benar-benar hilang dan tidak membuang waktu sia-

sia dengan melakukan retransmisi paket yang telah diterima. Keuntungan 

kedua dari TCP SACK adalah kemampuannya dalam hal melakukan 

recovery multiple packet per RTT. 

Algoritma kedua adalah TCP Westwood yang menggunakan prinsip 

end-to-end congestion control. TCP Westwood merupakan modifikasi dari 

TCP Reno pada bagian  pengirim yaitu mengganti AIMD dengan AIAD. 

AIAD akan melakukan monitoring ACK yang diterima dari receiver  secara 

terus menerus dan melakukan perhitungan Rate Estimation. Dengan metode 

tersebut, TCP Westwood dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. 

Dengan demikian, pada Tugas Akhir ini dilakukan pengujian pada 

algoritma kontrol kongesti antara TCP SACK dan TCP Westwood, juga 

akan dibandingkan dengan algoritma standar kontrol kongesti yaitu TCP 

Reno. Beberapa aspek yang akan diteliti yaitu dari performansi masing-

masing algoritma antara lain kefektifan dalam pemanfaatan bandwidth, 

stabilitas jaringan, frekuensi retransmisi paket yang hilang dari masing-

masing algoritma, bagaimana masing-masing algoritma mengatur besar 

congestion window setelah terjadi kongesti, dan beberapa aspek lain yang 

akan dibahas lebih lanjut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat topologi simulasi jaringan dengan 

menggunakan Network Simulator yang dalam pengerjaan tugas akhir ini 

menggunakan Network Simulator 2 versi 2.29 

2. Bagaimana mengatur konfigurasi jaringan yaitu mengimplementasikan 

TCP TCP SACK  dan TCP Westwood pada topologi yang telah dibuat.  

3. Bagaimana menjalankan skenario simulasi untuk mendapatkan hasil dari 

implementasi masing-masing algoritma.  

4. Bagaimana membandingkan hasil simulasi dari algoritma TCP 

Westwood dan TCP SACK untuk mendapatkan performansi paling baik 

diantara kedua algoritma tersebut. 

1.3 Tujuan 

1. Merancang dan membuat topologi simulasi jaringan dengan 

menggunakan Network Simulator. 

2. Mengatur konfigurasi jaringan yaitu mengimplementasikan TCP 

SACK  dan TCP Westwood pada topologi yang telah dibuat.  

3. Menjalankan scenario simulasi untuk mendapatkan hasil dari 

implementasi masing-masing algoritma.  

4. Membandingkan hasil simulasi dari algoritma TCP Westwood dan 

TCP SACK. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan pengerjaan Tugas Akhir ini mencakup : 

1. Pembuatan tugas akhir hanya pada simulasi untuk menggambarkan 

kontrol kongesti dan menganalisa hasil simulasi dengan memanfaatkan 

Network Simulator 2.  

2. Penggunaan bahasa pemrograman C++ pada seluruh program yang 

dibuat. 

3. Topologi simulasi pada tugas akhir ini hanya pada jaringan  kabel atau 

wired. 

 



4 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

 Studi Literatur 

Mengumpulkan semua referensi mengenai Transmission Control 

Protocol, kontrol kongesti, algoritma TCP Westwood, TCP SACK, dan 

Network Simulator yang dalam pengerjaan tugas akhir ini digunakan 

Network Simulator 2. 

 Desain sistem 

Melakukan perancangan topologi yang akan dibuat simulasi untuk 

mebandingkan ketiga algoritma kontrol kongesti yaitu algoritma TCP 

Westwood, TCP SACK, dan TCP Reno. 

 Pembuatan Simulasi 

Simulasi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja TCP Reno, TCP 

SACK dan TCP Westwood dalam mengatasi kongesti ini dilakukan 

dengan menggunakan Network Simulator versi 2.35 RC-7 dengan 

topologi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Skenario Simulasi 

Skenario simulasi berfungsi untuk menentukan alur paket data yang 

akan dikirimkan pada topologi yang telah dirancang. Terdapat 7 

skenario yang akan dijalankan untuk menganalisa masing-masing 

parameter yang didapatkan dari hasil skenario simulasi yang telah 

dijalankan. 

 Pengumpulan Data Awal 

Setelah perancangan simulasi, maka akan didapatkan data NAM 

(Network Animator) yang berupa trace record. Dari data visual dan data 

NAM maka dapat dilakukan analisa apakah sistem memiliki 

performansi yang baik. 

 Analisa Data dan Pembahasan 

Pada langkah ini akan dilakukan analisa dan perbandingan pada hasil 

simulasi pada masing-masing algoritma. Analisa akan dilakukan pada 

QoS dan parameter lain dari system jaringan tersebut. Parameter yang 

akan dianalisa terdiri dari : 
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1. Window size, yaitu besar windows yang digunakan saat 

pengirim paket data. 

2. Throughput, yaitu jumlah bandwidth aktual yang digunakan 

saat pengiriman paket data. Menurut referensi [6], Throughput 

dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini 

 

3. Packet loss, yaitu jumlah paket yang hilang saat pengiriman 

data berlangsung.  Salah satu penyebab packet loss adalah 

antrian yang melebihi kapasitas buffer. Menurut referensi [6] 

Packet loss dihitung menggunakan rumus 

 

. Tabel 1.1. Paket Loss [6] 

Kategori Degredasi 
Packet Loss 

Sangat Bagus 0% 

Bagus 3% 

Sedang 15% 

Jelek 25% 

4. Retransmisson Rate, yaitu jumlah paket yang ditransmisi ulang 

karena adanya paket lost saat proses transmisi data. Retransmission 

rate didapatkan dari perhitungan packet loss dikurangi dengan 

packet loss terakhir yang belum diretransmisikan karena waktu 

simulasi telah habis. 

Kemudian akan dilakukan pembahasan dan perbandingan dari hasil 

analisa dari algoritma TCP Westwood dan TCP SACK. 

 

 

Jumlah data yang dikirim – Jumlah paket yang diterima 

                               Paket yang dikirim 

_____________________________________________________ Packet loss  = X 100% 

Jumlah data yang dikirim 

    Waktu pengiriman 

_________________________ Throughput  = 



6 

 

 Penulisan Laporan 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah 

yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban 

dari permasalahan yang ada. Selanjutnya akan diberikan saran sebagai 

masukan yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan maka tugas akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Dasar Teori 

Pada bab ini akan dibahas mengenai TCP/IP, konsep control kongesti, 

Queue Management, Algoritma kendali kongesti TCP Selective 

Acknowledgment dan TCP Westwood. 

Bab III: Perancangan dan Pembuatan Simulasi 

Pada bab ini akan dibahas tentang perancangan dan Pembuatan simulasi 

control kongesti dengan algoritma TCP Selective Acknowlegment dan TCP 

Westwwod 

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dianalisa data yang didapatkan dalam simulasi dan 

kemudian dibahas. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini. 

 


