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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mobile IP merupakan teknologi dalam infrastruktur jaringan IP yang 

memperbolehkan host untuk berpindah dari satu subnet ke subnet yang lain tanpa 

terputusnya proses komunikasi host tersebut. Mobile IPv4 telah lama ditentukan 

menjadi standar penyediaan mobilitas pada jaringan internet. Akan tetapi karena 

keterbatasan yang dimiliki oleh Mobile IPv4 dan meningkatnya kebutuhan pada 

layanan mobile internet secara global mnyebabkan pengembangan mobile IPv6 

untuk menggantikan mobile IPv4. Mobile IPv6 mendukung mobile node 

terhubung ke internet secara terus menerus kapan saja dan dimana saja. 

Pengembangan mobile IPv6 sangat mendukung kinerja aplikasi internet yang 

membutuhkan sistem mobility. 

Meningkatnya mobilitas dan trafik data tersebut, penggunaan multicast IP 

pada mobile IPv6 sangat mendukung dalam hal ini. Dengan menerapkan multicast 

IP, dapat dilakukan pengiriman paket ke sejumlah node tertentu dalam waktu 

yang hampir bersamaan. Penerapan multicast IP dilakukan karena dibandingkan 

dengan unicast yang hanya melakukan pengiriman satu paket kepada receiver, 

sehingga jika ada request pengiriman paket kepada beberapa node maka pengirim 

akan melakukannya secara berulang-ulang, tidak dalam waktu yang bersamaan. 

Resource Reservation Protocol (RSVP) merupakan sebuah resource 

reservation setup protocol yang didesain untuk diintegrasikan pada pelayanan 

internetworking. RSVP menyediakan suatu mekanisme untuk reservasi resource 

sepanjang path dari source ke host tujuan. RSVP bertujuan secara efisien 

melakukan setup jaminan resource reservation dalam pengiriman paket yang 

dapat mendukung multicast IP dan dapat ditempatkan pada pengantara dalam 

group multicast yang besar. 
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Mengkombinasikan multicast IP dan RSVP pada jaringan mobile IPv6 yang 

akan digunakan dalam melakukan evaluasi performansi akan yang akan diajukan 

sebagai tugas akhir. 

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut  ini : 

1. Bagaimana implementasi simulasi jaringan mobile IPv6. 

2. Bagaimana melakukan konfigurasi simulasi RSVP dengan Multicast IP pada 

jaringan MIPv6. 

3. Bagaimana melakukan pengujian dan analisa kinerja mobile IPv6 dengan 

parameter – parameternya yaitu packet loss, delay dan throughput. 

1.3. Tujuan 

Tujuan yg ingin di capai dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Menerapkan jaringan mobile IPv6. 

2. Melakukan simulasi penggabungan RSVP dan multicast IP. 

3. Melakukan pengujian dan analisa kinerja pada mobile IPv6 menggunakan 

RSVP dan multicast IP. 

1.4. Batasan Masalah 

Pada proposal tugas akhir ini perlu di definisikan beberapa batasan masalah. 

Batasan-batasan masalah tersebut antara lain : 

1. Uji coba simulasi Mobile IPv6 menggunakan RSVP dengan multicast IP, 

serta melakukan analisis dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan, 

yaitu packet loss, delay dan trhougput. 

2. Simulasi Mobile IPv6 dilakukan menggunakan Network Simulator. 

3. Pada tugas akhir ini tidak di bahas mengenai keamanan data pada proses 

pengiriman data pada jaringan mobile IPv6. 

1.5. Metodologi 

Untuk mencapai tujuan yang di inginkan, dalam pengerjaan penelitian ini 

akan di gunakan pendekatan eksperimental, yang dapat dikelompokan kedalam 

beberapa kategori :  
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1. Pendalaman Konsep dan Studi literatur. 

Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan proses 

yang di kembangkan, studi literatur ini meliputi  pembacaan buku, artikel-artikel 

ilmiah, jurnal, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan Mobile IPv6, RSVP 

(Resource Reservation Protocol) dan Multicast IP. 

2. Tahap Analisa dan Perancangan 

Dalam tahap analisa dan perancangan ini di persiapkan secara terperinci 

mengenai tahapan-tahapan dalam pengerjaan, mulai dari menganalisa 

permasalahan, menganalisa data-data, serta perancangan simulasi Mobile IPv6 

menggunakan RSVP (Resource Reservation Protocol) dengan Multicast IP. 

3. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap implementasi hasil rancangan yaitu implementasi 

simulasi RSVP (Resource Reservation Protocol) dengan Multicast IP pada Mobile 

IPv6. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap uji coba dan memeriksa hasil dari implementasi, 

apakah implementasi yang di buat sesuai dengan analisa dan perancangan, serta 

evaluasi. Tahap uji coba tersebut adalah pengujian simulasi RSVP (Resource 

Reservation Protocol) dengan Multicast IP pada Mobile IPv6 (masih terjadi error 

atau warning pada program) dan analisa kinerja mobile IPv6 dengan parameter-

parameternya yaitu, packet loss, delay dan throughput. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan 

tujuan, metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang semua dasar teori yang mendukung dalam pembuatan 

simulasi. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 
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Dalam bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Memuat hasil pengujian simulasi dan pembahasan terhadap analisa kinerja 

dari simulasi tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang sudah di bahas pada bab-bab 

sebelumnya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini. 


