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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Data merupakan suatu hal yang memiliki andil besar atau alasan khusus 

mengapa komputer digunakan. Ketersediaan data menjadi salah satu hal yang 

sangat penting pada kegiatan komputerisasi. Pengguna komputer akan 

memberikan perlakuan khusus agar data dapat diakses di mana saja dan kapan 

saja. Jawaban terhadap kebutuhan akan ketersediaan data di lokasi berbeda pada 

waktu yang sama salah satunya yaitu melalui metode sinkronisasi data.  

Sinkronisasi data biasa dilakukan pada sebuah jaringan komputer baik 

jaringan skala kecil hingga jaringan korporasi dimana pada proses sinkronisasi, 

keberadaan data pada beberapa perangkat diberikan perhatian khusus sehingga 

data dapat dikelola sesuai dengan konsep sinkronisasi yang diterapkan. Berbeda 

dengan backup yang merupakan kegiatan duplikasi data dimana terdapat resiko 

ketidaksamaan data yang sangat riskan. 

Terdapat dua versi alamat yang masih digunakan pada saat ini. Diantaranya 

adalah Internet Protocol Version 4 (IPv4) dan Internet Protocol Version 6 (IPv6). 

Kuota IPv4 yang tersedia telah mencapai batas maksimal dan tidak dapat 

dialokasikan lagi. Hal tersebut tentunya memaksa penggunaan IPv6 harus 

diterapkan mengingat penggunaan IPv6 merupakan salah satu cara terbaik yang 

didesain untuk mengatasi permasalahan keterbatasan IPv4 yang diperhitungkan 

sebagai teknologi yang memakan biaya paling terjangkau apabila dibandingkan 

dengan membuat sebuah teknologi baru. 

Peralihan metode pengalamatan tidak bisa serta-merta dilakukan pada 

semua perangkat jaringan yang menggunakan IPv4. Penggunaan protokol lama 

tersebut pada saat ini juga masih banyak dipertahankan karena keterbatasan alat 

ataupun sumber daya seperti aplikasi, sistem operasi atau bahkan perangkat keras 

berbasis IPv4 yang belum mendukung untuk digunakan pada jaringan berbasis 

IPv6. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang sebagaimana 

disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode yang digunakan agar sinkronisasi data dapat dilakukan 

antara jaringan klien yang menggunakan IPv4 dengan server yang 

menggunakan IPv6? 

2. Bagaimana cara kerja mekanisme transisi IPv4 dengan IPv6 dengan 

tunneling Teredo? 

3. Bagaimana performa sinkronisasi data yang menggunakan metode transisi 

tunneling Teredo apabila dibandingkan dengan jaringan yang menerapkan 

versi IP yang sama? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai pada penulisan tugas akhir ini adalah untuk 

membangun aplikasi sinkronisasi data menggunakan OwnCloud pada sebuah 

Virtual Private Server (VPS) melalui jaringan tunneling Teredo. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas pada penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jaringan yang digunakan adalah jaringan berbasis kabel (Wired Network). 

2. Menggunakan virtualisasi sebagai pengganti perangkat keras. 

3. Keamanan data sebatas yang diterapkan pada OwnCloud. 

4. Data disinkronisasi. Tidak untuk diakses lebih lanjut.  

 

1.5. Metodologi 

Metode penelitian kali ini akan dibagi menjadi beberapa tahap sebagai 

berikut: 

1. Studi Pustaka 

Penulis melakukan studi literatur terhadap beberapa variabel terkait dengan 

penelitian yang dilakukan seperti routing, metode transisi, tunneling, Teredo 

tunneling, NAT addressing, sinkronisasi data, Quality of Service (QoS) dan 
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lain sebagainya. Literatur yang digunakan sebagai rujukan diambil dari 

buku, jurnal, artikel ataupun sumber lain yang relevan.  

2. Analisa dan Perancangan 

Pada tahap analisa dan perancangan, penulis menggambarkan secara nyata 

konsep yang akan diterapkan pada kegiatan implementasi. Konsep yang 

digambarkan berupa topologi jaringan yang digunakan, pengalamatan tiap-

tiap perangkat, berbagai konfigurasi yang akan diterapkan, sistem operasi, 

serta berbagai aplikasi yang akan digunakan. Pada tahap perancangan juga 

dilakukan persiapan terhadap hal-hal apa saja yang akan dilakukan pada 

tahap pengujian. 

3. Implementasi 

Proses instalasi dan konfigurasi perangkat serta aplikasi dilakukan pada 

tahap ini. Konsep yang telah digambarkan pada tahap penelitian sebelumnya 

diimplementasikan sesuai dengan teori yang ada. Tahap implementasi dapat 

dikatakan selesai apabila tiap-tiap perangkat telah tersambung dengan baik 

dan aplikasi berhasil dipasang pada masing-masing perangkat. 

4. Pengujian 

Pada tahap pengujian, penulis melakukan analisis terhadap cara kerja 

jaringan tunneling Teredo serta melakukan uji coba terhadap beberapa 

skenario yang telah didesain pada saat tahap perancangan dilakukan. 

Pengujian dimulai dengan uji koneksi hingga proses sinkronisasi data antara 

klien dan server yang terhubung melalui jaringan tunneling Teredo maupun 

jaringan dengan versi IP yang sama (native IP) dapat dilakukan dengan 

baik. 

Skenario pengujian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Membandingkan performa sinkronisasi data OwnCloud pada jaringan 

tunneling Teredo dengan performa pada jaringan yang tidak 

menerapkan metode tunneling. 

b. Pengujian sinkronisasi data pada jaringan IPv4. 

c. Pengujian sinkronisasi data pada jaringan IPv6. 

d. Pengujian sinkronisasi data lintas versi IP (IPv4 – IPv6). 
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Parameter performansi yang akan digunakan pada pengujian sinkronisasi 

data pada skenario pengujian tugas akhir kali ini diantaranya adalah: 

a. Delay 

Menghitung waktu tunda yang dimulai saat suatu paket data 

ditransmisikan dari pengirim (transmitter) hingga tersebut sampai pada 

penerima (receiver). 

b. Jitter 

Menghitung variasi delay atau total waktu kedatangan paket data 

hingga sampai di sisi penerima yang juga dapat dipengaruhi oleh traffic 

yang sedang melalui jaringan, penyempitan bandwidth, dan lain 

sebagainya.  

c. Packet Loss 

Menghitung perbandingan antara paket yang hilang dengan seluruh 

paket yang dikirimkan.  

d. Throughput 

Penghitungan jumlah total paket IP yang diterima selama durasi waktu 

tertentu dibagi oleh interval waktu yang dibutuhkan untuk paket 

tersebut sampai ke penerima. Dapat juga diartikan sebagai jumlah paket 

IP yang diterima per service-second. 

Tiap parameter akan dilakukan pengujian sebanyak empat kali pada empat 

ukuran file berbeda baik pada jaringan tunneling Teredo maupun pada 

mekanisme non tunneling. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Berdasar pada hasil analisa dan pengujian, penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan melakukan pengamatan mendalam tentang bagaimana cara kerja 

jaringan berbasis IPv4 yang dapat terhubung dengan server IPv6 pada 

kegiatan sinkronisasi data tersebut. Pada tahap ini diharapkan semua 

rumusan masalah yang telah didefinisikan dapat terjawab dengan hasil 

pengukuran yang telah dilakukan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Secara umum, sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul “Sinkronisasi 

Data Klien IPv4 dengan Server IPv6 Menggunakan OwnCloud Pada Jaringan 

Tunneling Teredo” adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan terhadap latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi serta sistematika penulisan yang digunakan untuk 

penyusunan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kajian teoritis mengenai berbagai hal yang terkait dengan 

kebutuhan penelitian tugas akhir. Pada bagian ini juga akan dijabarkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang dapat menunjang untuk proses penyusunan tugas 

akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, desain, dan perancangan mengenai 

jaringan dan beberapa perangkat pendukung yang akan digunakan pada kegiatan 

penelitian tugas akhir ini. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang tahap dan hasil implementasi yang dilakukan serta 

pengambilan data hasil uji sesuai dengan skenario yang telah dibuat sebelumnya.  

BAB V PENUTUP 

Berisi hasil penarikan kesimpulan dan saran yang didapatkan berdasarkan 

hasil pengamatan terhadap kegiatan pengujian yang telah dilakukan. 

 


