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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dan menuju ke arah 

NGN (Next Generation Network) yang akan mengimplementasikan semua 

jaringan yang ada dengan berbasis IP. IMS (IP Multimedia Subsystem) muncul 

sebagai salah satu teknologi yang menjadi standar NGN. IMS merupakan suatu 

platform untuk layanan multimedia melalui IP/SIP protokol yang memungkinkan 

operator untuk menggunakan satu platform untuk beberapa layanan 

multimedia[1]. Dengan kemampuan yang dimiliki seperti yang telah diungkapkan 

diatas, maka IMS memiliki daya tarik bagi operator untuk diterapkan dalam 

jaringannya. Dengan hal ini memungkinkan akan terjadi suatu kondisi dimana 

klien yang berada diluar jaringan server dan harus melalui jaringan lain agar dapat 

menggunakan suatu layanan berbasis IMS ini. 

Dengan terjadinya kondisi tersebut, dan munculnya berbagai permasalahan 

yang baru seiring tuntutan user yang menginginkan proses pengiriman data yang 

lebih cepat, aman, terjamin dan memiliki performansi yang baik dalam proses 

transfer. Dengan demikian teknologi MPLS (Multi-Protocol Label Switching)  dan 

VPLS (Virtual Private LAN Service)  menjadi alternatif atau solusi yang dapat 

diterapkan. MPLS sebagai solusi pengiriman paket data yang lebih cepat 

dibandingkan dengan jaringan IP biasa,  karena pada jaringan MPLS tiap paket 

diberi label yang kemudian digunakan sebagai informasi untuk proses 

switching[2]. Dan dengan pelabelan ini, paket data yang dikirimkan akan lebih 

cepat sampai ke tujuan sehingga dapat menyelesaikan masalah kecepatan 

transmisi dan performansi QoS (Quality of Service). 

Sedangkan teknologi VPLS merupakan teknologi yang menawarkan 

pengiriman paket data dengan melewatkan paket yang melihat MAC address 

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan  kecepatan data yang bisa lebih 

cepat[3]. Teknologi VPLS menggabungkan teknologi MPLS dan konsep LAN  

pada jaringan WAN.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada tugas akhir ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Membangun layanan multimedia melalui jaringan MPLS dan  

 VPLS ?  

2. Bagaimana performansi layanan multimedia berbasis IMS pada jaringan MPLS 

 dan VPLS ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam tugas akhir ini terdapat batasan masalah dalam pemecahan masalah yang 

ada pada rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut: 

1. Jaringan IMS menggunakan OpenIMSCore 

2. Layanan yang diaplikasikan adalah audio dan video call 

3. Menggunakan codec G.711 untuk audio call dan H.263 untuk video call 

4. Menggunakan ipv4 dan diimplementasikan pada simulator jaringan berbasis 

grafis yaitu GNS3 

5. Klien IMS menggunakan aplikasi myMONSTER-TCS 

6. Analisa QoS dengan parameter packet loss, jitter, delay dan throughput 

7. Menggunakan router IOS Cisco CSR1000V dan c7200 

8. Tidak membahas keamanan jaringan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini didasari pada permasalahan yang ada pada rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan IMS sebagai layanan multimedia dengan layanan audio 

dan video call dan jaringan MPLS dan VPLS dengan menggunakan router 

Cisco CSR1000V dan c7200 pada GNS3. 

2. Analisa performansi layanan multimedia berbasis IMS pada jaringan MPLS dan 

VPLS dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa parameter QoS seperti 

packet loss, jitter, delay dan throughput. 
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1.5 Metodologi 

Dalam tugas akhir ini menggunakan langkah-langkah penelitian ilmiah dalam 

membahas permasalahan. Metode yang digunakan adalah: 

1.5.1 Studi Literatur 

Mengumpulkan dan mempelajari referensi tentang konsep jaringan dan 

layanan yang diterapkan nantinya meliputi: MPLS, VPLS dan layanan multimedia 

berbasis IMS. Literatur yang dikumpulkan yaitu meliputi tutorial, jurnal, buku 

referensi, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan konsep yang telah 

dijelaskan. 

1.5.2 Perancangan dan Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan suatu perancangan sistem jaringan MPLS dan VPLS. 

Untuk implementasi jaringan dengan menggunakan 5 router IOS Cisco yaitu 1 

Cisco IOS CSR10000V (P), 2 router c7200 (PE) dan 2 router c7200 (CE), dan 

membangun server IMS sebagai layanan yang akan diterapkan, tahapan untuk 

implementasi jaringan sebagai berikut: 

1. Membangun layanan multimedia yaitu audio dan video call berbasis IMS. 

2. Membuat konfigurasi routing dinamik pada router. 

3. Membuat konfigurasi jaringan MPLS dan VPLS. 

4. Melakukan pembebanan bandwidth. 

1.5.3 Tahapan Pengujian dan Analisa 

Dari implementasi yang direalisasikan, akan dilakukan pengujian dan analisa 

untuk mengetahui performa kualitas kinerja dari jaringan yang telah 

dikonfigurasikan yaitu MPLS dan VPLS, tahapan pengujian dan analisa meliputi: 

1. Pengujian dan analisa QoS dengan parameter delay, jitter, packet loss dan 

 throughput dengan pemberian beban trafik tertentu. 

2. Pengujian dan analisa kualitas kinerja layanan multimedia pada jaringan MPLS 

 dan kemudian dibandingkan dengan jaringan VPLS. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan penulisan tugas akhir ini dapat direncanakan sebagai berikut:   

 

BAB I PENDAHULUAN 

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

metodologi peneletian, serta sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dan sebagai penunjang dalam  

penelitian tugas akhir. Isi dari bab ini diambil dari jurnal, buku, dan sumber 

referensi lain yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti pada tugas akhir ini.  

 

BAB III PERANCANGAN DAN ANALISA SISTEM 

Bab ini membahas tentang infrastruktur, rancangan, desain dan analisa kebutuhan 

untuk membangun layanan multimedia berbasis IP Multimedia Subsystem melalui 

jaringan yang diterapkan yaitu MPLS dan VPLS. Pada bab ini juga menjelaskan 

tahap-tahap perancangan sistem, dan pemodelan sistem yang dirancang. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian dan analisa hasil dari layanan 

multimedia berbasis IMS melalui jaringan MPLS dan VPLS yang 

diimplementasikan pada simulator jaringan GNS3. Serta memuat proses pengujian 

dan hasil pengujian terhadap sistem yang telah direalisasikan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penerapan dan pengujian sistem agar 

sistem dapat dikembangkan atau disempurnakan. 

 

 

 

 

 


