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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan komputer tampaknya berpengaruh kepada meningkatnya 

penggunaan jaringan komputer. Semakin lama penggunaan jaringan komputer 

semakin banyak, sehingga semakin bertambah pula tingkat kepadatan pertukaran 

data dalam suatu jaringan. Kepadatan pertukaran data dalam suatu jaringan akan 

menimbulkan kemacetan dalam jaringan tersebut sehingga memerlukan teknik 

pengiriman paket data agar data sampai pada alamat yang dimaksud. Multi 

Protocol Label Switching (MPLS) merupakan suatu teknik yang mengirimkan 

paket data berdasarkan label yang dimiliki oleh paket tersebut. Yang 

memungkinkan router di gerbang (edge) jaringan untuk menyisipkan label 

sederhana pada paket, sehingga router yang ada di network core dapat 

meneruskan paket sesuai label yang ada dengan proses lookup minimal.  

Quality of Services (QoS) adalah kualitas dari layanan yang disediakan oleh 

service provider kepada user yang diukur dengan parameter tertentu. QoS disebut 

baik jika kualitas layanan yang disediakan sesuai dengan kualitas layanan dalam 

perjanjian kontrak service antara user dengan service provider, demikian pula 

sebaliknya.  

MikroTik Router OS adalah sistem operasi yang dikhususkan untuk 

networking yang murah dan terbukti handal dalam melakukan kerjanya sebagai 

router. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengimplementasikan MPLS 

menggunakan Mikrotik Router OS sebagai sistem operasinya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang jaringan MPLS di Mikrotik Router OS. 

b. Bagaimana mengimplementasikan MPLS di Mikrotik Router OS. 

c. Bagaimana mengukur Quality of Services di Mikrotik Router OS. 
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1.3. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Mampu merancang jaringan MPLS di Mikrotik Router OS. 

b. Mampu mengimplementasikan MPLS di Mikrotik Router OS. 

c. Mampu mengukur Quality of Services di Mikrotik Router OS. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Tugas akhir ini hanya mengaplikasikan MPLS pada sistem operasi 

Mikrotik. 

b. Didalam jaringan ini hanya menggunakan 5 router dan sebuah 

komputer/laptop untuk client. 

c. Menggunakan Mikrotik Router OS sebagai Sistem Operasi pada tiap 

routernya dan Windows pada sisi clientnya. 

d. Pengujian dengan pengamatan waktu dan pembebanan paket data 

(ukuran data, jenis data, dan trafik jaringan yang dibebankan). 

e. Parameter kinerja jaringan yang dianalisa adalah throughput.  

1.5. Metodologi 

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Studi literatur 

Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan Multi Protocol Label 

Switching (MPLS), Quality of Service (QoS), dan Mikrotik Router OS, baik 

mengenai teknologi itu sendiri, perangkat keras maupun perangkat lunak 

yang akan digunakan. 

b. Perancangan Sistem 

Sistem ini akan dibangun menggunakan RouterBoard(RB) Mikrotik. 

Yang didalamnya terdapat 5 buah router dengan sistem operasi Mikrotik 

yang telah mendukung MPLS dan sebuah client dengan sistem operasi 

Windows XP.  

c. Skenario Pengujian 

Untuk mengetahui kinerja jaringan MPLS yang telah dibangun, maka 

akan dilakukan pengujian. Pengujian yang akan dilakukan untuk 
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mengetahui performa jaringan yaitu : Monitoring koneksi jaringan MPLS 

dan Pengujian dengan pengamatan waktu serta pembebanan dengan 

mengirimkan paket data yang berbeda-beda, yaitu : 10 Mbit, 20 Mbit, dan 

50 Mbit baik yang menggunakan konfigurasi MPLS maupun tidak. Kinerja 

jaringan tersebut akan ditinjau dari parameter throughput.  

1.6. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematikan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

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

batasan masalah, metodologi dan sistematika pembahasan yang 

digunakan pada penelitian ini. 

Bab II : Landasan teori 

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar Jaringan, TCP/IP, 

MPLS, QoS, serta Mikrotik Router OS. 

Bab III : Perancangan Sistem 

Bab ini membahas bagaimana merancangan teknologi jaringan MPLS 

pada sistem operasi Mikrotik. 

Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini akan dibahas bagaimana mengimplementasikan dan mengujikan 

jaringan MPLS menggunakan sistem operasi Mikrotik apakah telah 

berjalan dengan baik. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian jaringan MPLS menggunakan sistem operasi Mikrotik yang 

telah dilakukan serta saran guna pengembangan yang lebih lanjut. 

 

 


