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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan 

manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam 

memperoleh informasi. oleh karena itu kemajuan teknologi informasi harus terus 

diupayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuatintasnya. Salah satu kemajuan 

teknologi dibidang transmisi yang berkembang pada saat ini ialah perangkat 

wireless LAN. Dengan perangkat wireless LAN ini memungkinkan adanya 

hubungan para pengguna informasi walaupun pada saat kodisi mobile (bergerak), 

sehingga memberikan kemudahan pada para pengguna informasi dalam 

melakukan aktivitasnya. 

Selain itu teknologi video yang sudah menjadi salah satu teknologi yang 

sangat penting saat ini. Sebagai salah satu media (selain teks, image dan audio), 

video menyajikan informasi yang melengkapi informasi dari media lainnya. Image 

dan video menampilkan aspek visual untuk melengkapi audio dan teks. Lebih dari 

sekedar image, video adalah image begerak yang menampilkan aspek temporal 

yang tidak terdapat pada image. Video dimanfaatkan secara luas untuk berbagai 

aplikasi. Dengan digunakannya video atau citra bergerak, jarak yang terbentang 

bukan alasan lagi untuk tidak dapat melakukan komunikasi secara visual. Dan kini 

teknologi video telah menjadi salah satu teknologi terpenting dalam komunikasi 

multimedia. 

Namun, untuk dapat mengakses sebuah video dibutuhkan resource yang 

cukup besar agar video dapat berjalan dengan baik. Jika hanya menggunakan 

Protokol berbasis internet protocol (IP) kurang memadai. Karena Protokol 

berbasis internet protocol (IP) hanya menyediakan layanan best effort quality of 

service. Yaitu trafik yang diproses sebaik mungkin namun tidak ada jaminan 

datagram yang dikirimkan, kapan data akan tiba dan berapa banyaknya data yang 

dapat dikirimkan. Pendekatan next-hop forwarding IP memiliki sifat, menciptakan 

delay dan pembanjiran terhadap jaringan. Aplikasi internet konvensional seperti 

telnet, ftp dan email masih dapat mentolerirnya. 
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Maka dari itu dibutuhkan sebauh treatment khusus agar video dapat 

berjalan dengan baik walaupun dengan resource yang terbatas. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan Resource Reservation Protocol (RSVP). RSVP 

merupakan Protokol pensinyalan yang menyediakan sumber daya seperti 

bandwidth aplikasi multimedia yang peka terhadap keterbatasan bandwidth dan 

tunda. seperti video converence dan Voice Over Internet Protocol (VoIP). RSVP 

menyediakan hal-hal ini dengan cara “memesan” (reserve) bandwith disepanjang 

jalur data, dengan menggunakan pensinyalan RSVP Messages. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dedi Usman Effendy pada Tahun 

2011 saat itu beliau berhasil menurunkan latency, probabilitas frame error, 

meningkatkan throughput dan juga normalized data rate pada sistem Voice Over 

Internet Protocol (VoIP) yang menerapkan Resource Reservation Protocol 

(RSVP) pada jaringan IP Sehingga sistem VoIP dapat berjalan lebih baik. 

Maka dari itu penulis mencoba untuk mengimplementasikan  RSVP untuk 

keperluan video streaming melalui tugas akhir ini yang berjudul “Implementasi 

Resource Reservation Protocol (RSVP) untuk Video On Demand Streaming”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana menganalisa kinerja dari Video on Demand Streaming yang 

menggunakan Protokol RSVP. 

b. Bagaimana mengimplementasikan Protokol RSVP untuk Video on 

Demand Streaming. 

c. Apakah terdapat perbedaan kinerja dari Video on Demand yang 

menggunakan Protokol RSVP maupun tidak. 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

a. Menganalisa kinerja dari layanan Video on Demand streaming yang 

menggunakan Protokol RSVP. 

b. Mengimplementasikan Protokol RSVP untuk Video on Demand 

streaming. 

 



3 
 

1.4. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah pada tugas akhir ini : 

a. Router diemulasikan menggunakan software GNS3. 

b. Pengukuran dan analisis dilakukan terhadap parameter QoS yang paling 

umum digunakan seperti Delay, Packet Loss, Througput. 

c. Menggunakan jaringan sesunguhnya yang menggunakan 2 buah PC 

masing - masing mengemulasikan 2 buah router, 1 buah laptop sebagai 

server, 1 buah Wireless Access Point, dan 1 buah laptop sebagai client. 

d. Tidak membahas lebih dalam mengenai perangkat IEEE 802.11. 

e. Reservasi bandwidth pada router RSVP sebesar 512 kbps. 

1.5. Metodologi 

Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan proses 

yang dikembangkan, studi literatur ini bersumber dari buku-buku, artikel-artikel 

ilmiah, dan jurnal yang terkait dengan permasalahn yang diambil yaitu 

penggunaan Protokol RSVP. 

1.5.2 Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Dalam implementasi penelitian tugas akhir, akan dibuat desain dan 

rancangan sistem, yang merupakan awal proes implementasi, agar penelitian ini 

sesuai dengan batasan masalah dan tujuan masalah. Adapun rancangan sistemnya 

dan desain sebagai berikut : 

 Scenario perancangan 

 Tahap persiapan Hardware & Software 

 Pengalamatan IP 

 Konfigurasi jaringan 

 Implementasi RSVP 

 Implementasi Video Streaming 

 Pengujian & monitoring jaringan 
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1.5.3 Implementasi dan Pengujian Sistem 

Setelah rancangan ditentukan langkah selanjutnya adalah implementasi 

dan pengujian sistem, yang sesuai dengan dan rancangan yang telah ditentukan 

hal ini dilakukan untuk mendukung proses selanjutnya, yakni tahap analisa hasil 

pengujian. Pengujian dilakukan pada jaringan itu sendiri terhadap parameter – 

parameter QoS ketika sebelum menerapkan RSVP dan sudah menerapkan RSVP. 

Pengujian dilakukan dalam beberapa kondisi seperti berikut. 

 Pengujian 1 

Pada pengujian ini client menjalankan video streaming. Video 

dijalankan sebanyak 2 kali yang pertama hanya menggunakan 1 video 

dan yang kedua dengan 2 buah video yang di putar secara bersamaan. 

 Pengujian 2 

Pada pengujian ini RSVP diuji dengan beban pada traffic sebesar 

100kb. 

1.5.4. Analisa Hasil Pengujian 

Tahap ini dilakukan pada saat proses implementasi dan pengujian telah 

dilakukan, dan dilakukan sesuai skenario pengujian yang ada. Ada beberapa 

analisas yang akan dilakukan 

 Pengukuran terhadap QoS yang umum seperti Delay antar packet, 

Packet Loss, Througput 

 Analisa secara keseluruhan terhadap kinerja dari Video Streaming 

yang menggunakan Protokol RSVP maupun tidak. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut  

BAB I  :   Pendahuluan 

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

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

BAB II :   Landasan Teori 

 Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar dan prinsip 

prinsip penunjang yang mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi yang 

dikerjakan 
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BAB III :   Analisa dan Perancangan Sistem   

 Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari 

sistem yang akan dibuat meliputi: analisa data, analisa sistem, dan 

perancangan antarmuka. 

BAB IV :   Implementasi dan Uji Coba 

 Bab ini beris tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem 

yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 

BAB V   :    Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan terhadap aplikasi yang telah dibuat. Kesimpulan 

diambil berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Selain itu juga berisi 

saran-saran yang berguna bagi pengembangan selanjutnya. 


