
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Alamat IPv6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang 

digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol 

Internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128-bit, dan secara teoritis dapat 

mengalamati hingga 2
128

=3,4 x 10
38

 host komputer di seluruh dunia. Total 

alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat 

yang tidak akan habis hingga beberapa masa ke depan. Salah satu sebab 

dibentuknya alamat Ipv6 adalah karena perkembangan internet yang sangat 

cepat baik di segi pemakai internet di rumah, perkantoran, sekolah, instansi-

instansi maupun perkembangan pesat perangkat telekomunikasi yang sudah 

mulai menggabungkan IP ke dalam teknologinya (convergence) di seluruh 

dunia yang telah menyebabkan alamat IPv4 tidak bisa lagi menampung 

kebutuhan pengalamatan internet setelah jangka waktu 20 tahun kedepan 

atau bahkan lebih cepat dari itu. Oleh karena itu kehadiran Ipv6 diharapkan 

mampu mengatasi permasalahan yang ada pada keterbatasan yang dimiliki 

oleh IPv4.  

Salah  satu  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  teknologi  Internet  

Protocol adalah Mobile IPv6, yaitu routing protocol yang menyediakan 

konektivitas tanpa persyaratan untuk peralatan mobile yang berjelajah antar 

jaringan berbasis IP, terutama pada jaringan wireless (hotspot). Mobile IP 

dikembangkan pada IPv4 maupun IPv6, akan tetapi terdapat beberapa 

masalah pada Mobile IPv4. Mobile IP bekerja di network layer (layer 3) 

yang mempunyai beberapa karakteristik yang saling berhubungan 

kemampuan dalam mendukung node mobility. Beberapa karakteristik dari 

Mobile IP adalah seorang Seorang user (Mobile Node) tidak terpaku pada 

satu tempat tertentu yakni tidak ada batasan geografis juga hubungan fisik 

yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi.  
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Namun pada Mobile IPv6 dapat mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi pada Mobile IPv4, yaitu masalah Ingress Filtering dan Triangle 

Routing. Ingress filtering adalah masalah yang terjadi pada Mobile IPv4 

dimana paket yang dikirimkan oleh host akan dibuang oleh router jika 

alamat jaringan pada alamat IP host tidak sama dengan alamat jaringan pada 

router. Sedangkan triangle routing adalah masalah yang terjadi karena setiap 

paket yang dikirimkan oleh suatu host kepada Mobile Node (MN) harus 

melalui Home Agent (HA) terlebih dahulu, kemudian oleh HA akan 

diteruskan ke MN melalui proses tunneling. 

Perbedaan fungsi Home Agent dengan router pada umumnya adalah 

ketika Mobile Node melakukan proses handover, HA akan selalu memantau 

keberadaan dari MN dan bertanggungjawab atas pengalamatan yang 

diberikan padanya berupa alamat awal yang bersifat tetap (home address) 

dalam melakukan komunikasi dengan CN ketika berada pada Home 

Network. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan 

pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

 Bagaimana mengimplementasikan jaringan Mobile pada IPv6? 

 Bagaimana proses pemberian Care of Address pada Mobile Node? 

 Berapa waktu yang dibutuhkan Mobile Node untuk melakukan proses 

handover? 

 Bagaimana Mobile Node mengakses (komunikasi) file dari 

Correspondent Node? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan mengimplementasikan penggunaan Mobile IPv6 

sebagai solusi dari permasalahan adalah: 

 Membangun MobileIP menggunakan Ipv6 dengan menginstal kernel 

3.8.2 sebagai pendukung mobilitas jaringan pada setiap node (home 

agent, foreign agent dan mobile node).   
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 Mengetahui bagaimana Mobile Node mendapatkan IP sementara dari 

Foreign Agent setelah melakukan proses handover serta men-disable 

sementara alamat tetap (home address) yang diberikan oleh Home 

Agent. 

 Mengetahui delay ketika Mobile Node melakukan proses handover 

dari Home Network menuju Foreign Network dalam mengakses file 

dari Correspondent Node. 

 Membangun Web server, DNS server dan FTP server pada 

Correspondent Node sebagai penyedia layanan unduh file bagi Mobile 

Node dalam melakukan komunikasi.  

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak terlalu jauh 

menyimpang dari permasalahan pada tujuan antara lain: 

 Aplikasi Mobile Ipv6 menggunakan transmisi nirkabel (Wireless 

LAN). 

 Mobile Node melakukan akses file dari Correspondent Node sebagai 

proses komunikasi. 

 Tugas akhir ini tidak membahas tentang perbandingan Mobile Ipv6 

dengan Mobile Ipv4. 

 Tugas akhir ini tidak membahas tentang keamanan File Transfer 

Protocol. 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Cara kerja dari sistem ini meliputi: 

 Studi Pustaka 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pencarian  dan  pengumpulan  

literatur-literatur berupa  artikel,  tutorial,  jurnal,  buku  referensi,  

dan  sumber  lain  yang berhubungan  tentang  konsep-konsep 

Networking, Routing, Wireless LAN, IPv6, Mobile IP, Mobile Ipv6, 

Web Server, DNS Server dan FTP Server. 
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 Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan Desain 

dan Implementasi Mobile IPv6 (MIPv6) Untuk Layanan Web, DNS 

dan FTP Server, maka perlu dilakukan pengumpulan data waktu delay 

dan kecepatan transfer ketika MN melakukan handover yang 

diperlukan sebagai tahap analisa ketika melakukan proses komunikasi. 

1.5.2 Perancangan dan Implementasi 

Semua perancangan dan implementasi disusun dengan membuat 

jaringan Ipv6 yang diterapkan pada sistem operasi Linux Ubuntu 12.04 

menggunakan kernel 3.8.2 antara lain:  

 Membuat dua PC router menggunakan metode Routing Ripng. 

 Membuat PC server (Correspondent Node) yang menyediakan Web 

Server, DNS server dan FTP server yang akan diakses oleh Mobile 

Node. 

 Membuat konfigurasi Mobile Node. 

 Membuat konfigurasi Home Agent. 

 Membuat konfigurasi Foreign Agent. 

 Perancangan  pengujian  sistem Mobile Ipv6 secara  keseluruhan  

ditransmisikan pada jaringan nirkabel dengan menerapkan Web, DNS 

dan FTP Server pada sisi Correspondent Node sebagai lawan 

komunikasi bagi Mobile Node. 

1.5.3 Tahap analisa  

Dari implementasi yang dilakukan, nantinya akan dilakukan analisa 

untuk mengetahui performansi dari sistem Mobile Ipv6, analisa ini meliputi:  

a) Bagaimana proses dan cara kerja dari sistem Mobile Ipv6.  

b) Menganalisa kualitas  dan kecepatan transfer file menggunakan FTP 

Server yang terinstal pada sisi Correspondent Node yang di 

transmisikan melalui jaringan nirkabel dengan parameter delay pada 

kondisi sebelum, selama, dan sesudah melakukan handover. 
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1.5.4 Sekenario pengujian 

Transfer file dilakukan dengan cara MN melakukan unduh file dari 

Correspondent Node. Pengalamatan pada Home Agent dan Foreign Agent 

mengguanakan pengalamatan statis, namun  pengalamatan pada Mobile 

Node menggunakan alamat dinamis dimana  client  tersebut  akan  diberi  IP  

tertentu (home address) oleh aplikasi Radvd yang terinstal pada Home 

Agent dan Foreign Agent agar tetap terhubung dengan Correspondent Node. 

Tujuan ditetapkan  skenario pengalamatan statis pada Correspondent Node 

untuk memudahkan client mengakses server, dan untuk penggunaan 

pengalamatan dinamis pada sisi client adalah untuk fleksibilitas  

penambahan jumlah maupun mobilitas client. Dalam hal ini Correspondent 

Node sebagai server  dari background  traffic  dan Mobile Node sebagai 

client dari background traffic. Pengamatan difokuskan  pada sisi Mobile 

Node, ketika  hubungan komunikasi  antara Correspondent Node dengan 

Mobile Node berlangsung.  Semua proses transfer file serta pengiriman 

update informasi Mobile Node akan di-capture dengan software Wireshark 

sebagai Network  Analyzer. 

1.5.5 Penarikan kesimpulan 

Selanjutnya dari hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan 

mengenai kecepatan transfer file menggunakan protokol FTP ketika MN 

melakukan handover berdasarkan parameter-parameter kualitas layanan 

QoS yang diujikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang diperlukan 

untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan Tugas Akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta desain 

pengujiannya. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis perancangan  

pada bab sebelumnya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan Tugas 

Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


