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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan atas akses data secara mobile dewasa ini semakin meningkat. Hal 

ini dikarenakan akses data secara  mobile dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun 

oleh pengguna berada, bahkan saat pengguna itu dalam perjalanan. Hal tersebut yang 

mendasari munculnya teknologi mobile IP, yang mampu memungkinkan terwujudnya 

konektivitas internet yang nirjeda saat mobile device  berpindah dari titik koneksi ke 

titik koneksi lainnya. Permasalahan yang ada pada mobile IP ini yaitu handover. 

Proses handover pada mobile IPv6 ini membutuhkan waktu yang lama sehingga 

sedikit mengganggu komunikasi yang terjadi saat berpindah dari titik koneksi ke titik 

koneksi lainnya. Perpindahan Mobile Node dari acces router satu ke access router 

lainnya ini maka Mobile Node ini melakukan proses handoff. 

Untuk menangani permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan 

suatu metode handover yang lebih mudah dan cepat, yaitu lahirlah protokol tambahan 

untuk mobile IPv6 seperti fast handover for mobile IPv6 (FMIPv6). Protokol 

tambahan ini, yaitu FMIPv6 memungkinkan sebuah MN (Mobile Node) untuk 

mengkonfigurasi CoA (Care of Address) yang baru sebelum MN tersebut berpindah 

dan terkoneksi ke jaringan yang baru. Protokol FMIPv6 memiliki kelebihan dari 

mekanisme lainnya yang mampu mereduksi hand off latency dan binding update 

latency sehingga proses handoff lebih halus dan kemungkinan terjadinya packet loss 

dapat berkurang.  

Pada tugas akhir ini adalah membuat simulasi jaringan FMIPv6 dengan 

parameternya yaitu delay, packet loss, jitter, dan throughput dengan perangkat lunak 

yang dipergunakan adalah Network Simulator 2 ( NS2 ).  Judul tugas akhir ini berbeda 

dengan judul yang telah ada  sebelumnya yaitu “Analisa Performansi HandOff Mobile 

IP pada Jaringan Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)” oleh Novi 

Indrayani angkatan 2006. Perbedaannya adalah proses handoff pada WMAN dan 

tidak menggunakan metode fast handover for mobile IPv6 seperti yang telah 

dijelaskan diatas. Diharapkan hasil tugas akhir ini dapat memperlihatkan perbedaan 

performa dari protokol fast handover dengan handover. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat adalah: 

1. Bagaimana membangun jaringan dengan protokol TCP dan UDP 

2. Bagaimana proses fast handover for mobile IPv6 

3. Bagaimana perbandingan antara handover dengan fast handover 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam mengerjakan tugas akhir ini, permasalahan diatas dibatasi dengan 

beberapa asumsi sebagai berikut: 

1. Simulasi jaringan menggunakan NS2 dengan sistem operasi Windows 

2. Metode handover menggunakan fast handover for mobile IPv6 

3. Melakukan perbandingan handover dengan fast handover 

4. Menggunakan protokol TCP dan UDP 

5. Menggunakan 3 node, terdiri dari 2 Access Router (AR) dan sebuah Mobile Node 

(MN), serta 2 node terdiri dari Corresponding Node dan Central Router (CR) 

6. Pada tugas akhir ini tidak dibahas tentang keamanan jaringan 

7. Parameter yang akan diukur disini adalah packet loss, throughput, delay, jitter 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir dengan materi fast handover ini adalah : 

1. Membangun jaringan dengan protokol TCP dan UDP 

2. Menganalisa proses fast handover 

3. Mengetahui perbandingan antara handover dengan fast handover 

 

1.5 Metodologi 

Metode penelitian dalam tugas akhir ini meliputi: 

1. Studi pustaka 

Mengumpulkan referensi yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini 

baik berupa buku, jurnal, artikel yang berhubungan fast handover. 

2. Merancang topologi jaringan 
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Rancangan topologi jaringan yang digunakan untuk mensimulasikan proses 

fast handover for mobile IPv6 ini sesuai dengan yang telah disebutkan dalam 

batasan masalah diatas. 

3. Implementasi sistem 

Mengimplementasi sistem pada topologi jaringan yang telah dibuat 

sebelumnya, yaitu dengan menggunakan simulasi jaringan NS2. 

4. Pengujian dan Analisa Sistem 

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter yang 

dapat diubah-ubah seperti: data rate, bandwidth, ukuran paket,dll. Setelah itu akan 

dilakukan analisis parameter apa saja yang mempengarungi handover latency. 

Parameter ini meliputi packet loss, throughput, delay, jitter. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka tugas akhir ini dibagi menjadi lima 

bab dengan sistematika sebagai: 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi serta sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas mengenai mobile IP, komponen mobile IP, mekanisme 

kerja mobile IP, handoff, tipe handoff, horizontal handoff, vertical handoff, 

fast handover for mobile Ipv6, jaringan AdHoc, karakteristik jaringan AdHoc, 

routing jaringan AdHoc. 

Bab III: Perancangan Sistem 

Dalam bab ini diuraikan metode yang dipakai dalam pembangunan simulasi 

jaringan yang akan dibuat serta komponen – komponen yang diperlukan. 

Bab IV : Implementasi Dan Pengujian 

Bab ini menampilkan pembahasan dari simulasi jaringan fast handover yang 

dibuat. 

Bab V  : Penutup 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil pembahasan simulasi 

jaringan fast handover. 


