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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Riset dan inovasi dalam teknologi telekomunikasi khususnya bidang 

jaringan, dikembangkan atas dorongan kebutuhan mewujudkan jaringan informasi 

yang menyediakan layanan yang beraneka ragam. Memiliki kapasitas tinggi 

sesuai kebutuhan yang berkembang, mudah diakses dari manapun dan kapan saja 

serta harganya terjangkau. Sebuah perusahaan penyedia layanan wajib 

menerapkan Quality os Service (QoS). 

QoS adalah kemampuan dalam menjamin pengiriman arus data penting 

atau dengan kata lain kumpulan dari berbagai kriteria performansi yang 

menentukan tingkat kepuasan penggunaan suatu layanan. Networking Manager 

membutuhkan QoS. Beberapa parameter QoS seperti jitter, delay, throughput dan 

packet loss. 

Perkembangan protocol Routing semakin dinamis seiring dengan 

kebutuhan pengguna layanan internet. Routing adalah proses pemilihan jalur 

untuk pengiriman paket, dan router adalah perangkat yang melakukan tugas 

tersebut. Protokol routing yang sering digunakan adalah Routing Enhanced 

Interior Gateway Protocol (EIGRP) dan Routing Open Shortest Path First 

(OSPF). 

Pada tugas akhir ini lebih kepada analisa perbandingang Quality of Service 

dari protokol EIGRP dan OSPF. Diharapkan nantinya bisa menjadi tinjauan untuk 

mendesain jaringan MPLS yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketika melakukan perbandingan QoS pada protokol EIGRP dan OSPF 

dibutuhkan beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan permasalahan yang 

harus dijawab dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Apa saja peran dari routing protocol dalam menajemen lalulintas data 

(Traffic Engginering). 
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2. Parameter QoS apa saja yang sangat berperan dalam perubahan 

performasi jaringan ketika diberi beban. 

3. Apa yang mempengaruhi pemilihan rute oleh routing protocol EIGRP 

dan OSPF, baik ketika jaringan dalam kondisi stabil maupun tidak stabil. 

4. Routing protocol manakah yang paling optimal dan paling efektif, dilihat 

dari parameter QoS. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebegai berikut: 

1. Pengambilan data dilakukan pada jaringan berskala kecil (testbased). 

2. Menggunakan IPv4 sebagai pengalamatan. 

3. Routing protocol yang diimplementasikan, hanya EIGRP dan OSPF. 

4. Paket yang akan di transmisikan berukuran 500mb, 1G dan 2G. 

5. Tidak melakukan pengukuran terhadap Teleconference. 

6. Analisa perbandingan Quality of Service hanya mengambil sampel data 

dari parameter Jitter, Delay, Packet Loss dan Troughput. 

 

1.4 Tujuan 

1. Menunjukkan bagaimana routing protocol berperan penting dalam 

memperkuat manajemen lalu lintas komunikasi data (Traffic Engginering) 

yang mendukung kemampuan QoS. 

2. Mengetahui parameter Qos yang sangat berperan dalam perubahan 

performs jaringan ketika diberi beban tertentu. 

3. Mengetahui pengaruh pemilihan rute oleh routing protocol EIGRP dan 

OSPF, baik  ketika jaringan dalam kondisi stabil maupun kondisi sibuk. 

4. Mengetahui routing protocol yang paling optimal dan paling efektif dilihat 

dari parameter Qualiti of Service.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun “Analisa 

perbandingan QoS pada jaringan berbasis Routing EIGRP dan OSPF” adalah 

sebagai berikut : 
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1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam lliterature seperti 

paper, jurnal, artikel dan buku-buku yang menjelaskan tentang Quality of Service 

yang menggunakan routing protocol EIGRP dan OSPF. 

 

1.5.2 Perancangan Sisitem 

Pada tugas akhir ini, jaringan yang dibangun merupakan jaring skala kecil 

(testbased). Router yang digunakan adalah router C7300. Jumlah router yang 

digunakan ada 6-buah, yang terdiri dari 2  buah router LSR, 2 buah router LER 

dan 2 buah router Pusat-JKT dan Cabang-SBY.  

Router LER berfungsi sebagai jaringan Backbone dan terhubung langsung 

dengan router LER dikedua sisi. Router LER akan diasumsikan berlokasi di 

Jakarta dan Surabaya. Kedua router LER tersebut menghubungkan router JKT dan 

SBY yang berlokasi di Jakarta sebagai kantor pusat dan di Surabaya untuk kantor 

cabang. 

 

1.5.3 Pengujian dan Analisa Hasil 

Setelah melakukan konfigurasi pada router, kita siapkan sekenario 

pengujian sebagai beriut : 

1. Pengujian tanpa beban menggunakan routing protocol EIGRP. 

2. Pengujian tanpa beban menggunakan routing protocol OSPF. 

3. Pengujian dengan memberi beban bertahap 500mb, 1G dan 2G 

menggunakan routing protocol EIGRP. 

4. Pengujian dengan memberi beban bertahap 500mb, 1G dan 2G 

menggunakan routing protocol OSPF. 

5. Data diambil pada dua kondisi yang berbeda, yaitu kondisi jaringan 

stabil dan jaringan sibuk. 

Pada setiap sekenario pengujian akan dilakukan capture menggunakan 

WireShark dan pencatatan terhadap parameter QoS seperti delay, jitter, packet 

loss, dan troghput. Selanjutnya baru dilakukan analisa dan perbandingan terhadap 

QoS dari routing EIGRP dan OSPF. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan 

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi, sistematika penulisan, 

dan lain sebagainya. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini  menyajikan tentang apa yang dimaksud dengan QOS dan Routing 

Protokol. Teori   didapat  melalui  studi  kepustakaan  serta materi perkuliahan. 

Penulis juga akan melakukan penambahan materi yang dianggap terkait. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang perancangan sistem dan 

implementasi yang akan digunakan dalam pengujian Quality of Service pada 

routing protokol EIGRP dan OSPF. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas tentang pengujian dan analisa dari sistem yang sudah dibuat. 

Pengujian dilakukan bertahap dan dilakukan pengambilan data dari setiap 

pengujian dan selanjutnya dianalisa. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan dari pembahasan dan penganalisaan bab – 

bab sebelumnya, juga berisi saran – saran yang di harapkan bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya. 


