
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer sekarang ini tidak menutup 

kemungkinan bila metode yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan komputer juga 

turut berkembang. Dalam dunia perkantoran, jaringan komputer sangat dibutuhkan sekali 

untuk melakukan proses transfer data untuk  kelancaran proses kerja dan mempersingkat 

waktu pekerjaan. Jaringan pada umumnya membawa aplikasi sederhana seperti transfer file, 

steraming, keamanan jaringan dll. Untuk memenuhi hal tersebut, berbagai teknologi 

dikembangkan seperti platform router dan interface jaringan yang mendukung Traffic 

Engineering (TE) berbasis backbone dalam jaringan. Dalam pemenuhan kualitas pelayanan 

Quality of Service (QoS) maka diperlukan suatu ketersediaan bandwidth yang memadai. 

Dengan demikian, dibuatlah sebuah jaringan komputer dengan  memanfaatkan 

teknologi berbasis Multiprotocol Label Switching (MPLS). Teknologi MPLS memanfaatkan 

layer 2 (switching) dan layer 3 (routing). MPLS merupakan sistem yang membantu 

mempercepat koneksi pada jaringan  komputer berbasis backbone. Dalam hal ini TE untuk 

melakukan rekayasa traffic dan Parameter QoS sangat diperhatikan untuk  mendapatkan 

performa yang baik.  Dalam jaringan berbasis MPLS ini secara teori dapat meningkatkan 

kelancaran transfer data dan keamanan pengiriman packet data. Kecepatan transfer data bisa 

didapatkan dengan memanfaatkan pengaturan TE. 

TE adalah sebuah proses pemilihan saluran traffic data untuk menyeimbangkan beban 

traffic pada berbagai jalur dan titik dalam network agar kinerja jaringan menjadi optimal. 

Kebutuhan internet paling utama adalah TE karena aliran MPLS selalu menggunakan jalur 

terpendek untuk proses forwarding. 

TE disini menggunakan protokol Pensinyalan Resource Reservation Protokol (RSVP) 

dimana sebelum terjadinya proses pengiriman packet data, router akan mengirimkan dan 

memeriksa resouce yang dibutuhkan terlebih dahulu. Apabila resource yang dibutuhkan 

tersedia maka proses pengiriman packet data dapat dilakukan, namun sebaliknya apabila 

resource yang dibutuhkan tidak tersedia maka pengiriman packet data tidak dapat dilakukan. 

Protokol pensinyalan ini biasa disebut dengan QoS Integrated Service (IntServ). IntServ ini 

biasanya digunakan untuk aplikasi multimedia diantaranya video streaming, voip, IPTV 

streaming. 

1.2  Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat dan mengkonfigurasi MPLS dalam mikrotik sehingga dapat 

diketahui bagaimana cara kerja, kelebihan dan kekurangan MPLS dalam jaringan. 

2. Bagaimana mensimulasikan integrasi QoS IntServ dalam MPLS sehingga traffic 

jaringan akan menjadi lebih maksimal. 

3. Bagaimana mengukur traffic jaringan sebelum dan sesudah dilakukan implementasi 

QoS dalam MPLS. Pengukuran dilakukan berdasarkan throughput, delay dan packet 

loss. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah: 

1. Tugas akhir ini akan dikerjakan dengan menggunakan router mikrotik dengan 

melakukan proses integrasi QoS Intserv dalam jaringan MPLS. 

2. Analisa traffic jaringan dilakukan sebelum dan sesudah router integrasi QoS IntServ 

dalam jaringan MPLS. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui cara konfigurasi MPLS dalam mikrotik dan mengetahui kinerja MPLS 

dalam jaringan. 

2. Mengetahui cara mengintegrasikan QoS dalam jaringan MPLS dan mengetahui 

perbedaan traffic jaringan sebelum dan sesudah integrasi QoS Intserv dalam MPLS. 

3. Mengetahui perubahan kualitas jaringan sebelum dan sesudah dilakukannya integrasi 

QoS Intserv dalam jaringan MPLS . 

 

1.5  Metodologi Pengerjaan 

Untuk mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan tugas akhir ini, 

digunakan beberapa metode diantaranya : 

1. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar jaringan komputer. 

2. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer beserta dengan peralatan 

pendukungnya yang saling terhubung dan memungkinkan terjadinya pertukaran data. 

3. Mempelajari cara kerja tentang mikrotik. 

4. Router sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari 

satu jaringan ke jaringan lainnya. 

5. Mempelajari mengenai konsep dasar protokol pensinyalan 



6. Protokol RSVP melayani resource untuk sebuah aliran. RSVP sangat cocok 

digunakan untuk keperluan pengaturan QoS pada aplikasi real-time seperti IP 

Telephony, NetMeeting, IPTV streaming. 

7. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar jaringan MPLS  

8. Konsep utama MPLS ialah teknik peletakan “label” dalam setiap packet yang dikirim 

melalui jaringan ini. MPLS bekerja dengan cara melabeli packet data dengan label, 

untuk menentukan rute dan prioritas pengiriman packet tersebut. 

9. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar QoS IntServ. 

10. IntServ merupakan sebuah model QoS yang bekerja untuk memenuhi berbagai macam 

kebutuhan QoS berbagai perangkat dan berbagai aplikasi dalam sebuah jaringan. 

11. Mempelajari literatur mengenai penerapan QoS IntServ pada MPLS. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan untuk penyusunan laporan Tugas Akhir  ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan tugas akhir, metodologi pengerjaan serta 

sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar-dasar untuk membangung sebuah jaringan MPLS dan 

integrasi QoS IntServ. Pemecahan masalah serta teori-teori yang 

berhubungan dengan jaringan MPLS dan integrasi QoS IntServ guna 

mengetahui cara konfigurasi MPLS dalam mikrotik dan mengetahui 

kinerja MPLS dalam jaringan . 

BAB III : PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian lebih lanjut 

mengenai perancangan sistem dalam pembuatan jaringan MPLS serta 

integrasi QoS IntServ. Uraian perancangan sistem ini meliputi 

perancangan sitematika dalam membangung jaringan MPLS dan integrasi 

QoS IntServ perancangan proses mengenai bagaimana sistem akan bekerja 

dengan proses-proses tertentu, maupun perancangan antar muka dan 

mensimulasikan yang akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB IV : IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN SISTEM 



Pada bab ini akan dibahas mengenai mensimulasikan yang telah dibuat  

meliputi cara membangun sebuah jaringan MPLS dalam integrasi QoS 

IntServ dan Bagaimana mengukur traffic jaringan sebelum dan sesudah 

dilakukan implementasi QoS dalam MPLS.  

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup merupakan bab akhir yang berisikan tentang kesimpulan dari 

pembuatan tugas akhir ini serta berisikan saran-saran yang dikemukakan 

mengenai penggunaan sistem serta masukan dari penulis bagi rencana 

pengembangan program tugas akhir ini di masa yang akan datang. 

 


