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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara administratif, Internet terbagi atas ribuan Autonomous System (AS) 

yang saling bertukar informasi berupa informasi routing menggunakan exterior 

routing protocol, yang disebut dengan BGP (Border Gateway Protokol). Border 

Gateway Protokol (BGP) merupakan suatu protokol routing yang pada saat ini 

juga sebagai standar dijaringan Internet adalah sebuah protokol yang mampu 

menangani traffic filtering jaringan pada Internet. Tujuan BGP adalah untuk 

memperkenalkan pada dunia luar alamat-alamat IP apa saja yang ada dalam 

jaringan tersebut. Setelah dikenal dari luar, server-server, perangkat jaringan, PC-

PC dan perangkat komputer lainnya yang ada dalam jaringan tersebut juga dapat 

dijangkau dari dunia luar. Selain itu, informasi dari luar juga dikumpulkannya 

untuk keperluan organisasi tersebut berkomunikasi dengan dunia luar. Load 

Balancing adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengoptimalkan 

bandwidth yang tersedia pada dua buah jalur koneksi Internet atau lebih secara 

merata dan membagi beban kumulatif pada sebuah network. 

Dalam hubungan interdomain, kebutuhan akan traffic engineering 

seringkali dimotivasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan trafik pada jalur 

antar AS. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya membawa trafik pada 

jalur-jalur tersebut. Traffic Engineering merupakan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan evaluasi peforma dan optimasi jaringan yang telah beroperasi. Pengaturan 

outgoing traffic dilakukan pada border router suatu AS agar dapat mengatur jalur 

outgoing route secara optimal. Dibandingkan dari incoming traffic pengaturan 

outgoing traffic lebih komplet, hal ini dikarenakan jalur yang diikuti oleh paket  

bergantung pada keluaran dari proses BGP pada setiap transit antara AS sumber 

dan AS tujuan. 

Pada penggunaan dua atau lebih jalur ISP (Internet Service Provider) yang 

berbeda bandwidth-nya akan mengurangi resiko putusnya koneksi Internet karena 

apabila ada salah satu jalur Internet yang putus maka jalur yang lainya akan 
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menggantikan semua akses Internet pada jaringan tersebut. Selain masalah 

tersebut, dengan bandwidth yang berbeda dari masing-masing ISP, kemungkinan 

optimalisasi bandwidth yang digunakan tidak sesuai dengan bandwidth yang 

disepakati pada masing-masing ISP.   

Untuk menjaga jalur koneksi ke intenet agar tidak putus dilakukan load 

balancing trafik pada setiap jalur ISP yang masuk ataupun yang keluar, sehingga 

jika satu jalur koneksi Internet putus maka jalur yang lain akan menggantikannya. 

Untuk itu juga dilakukan filtering interdomain traffic engineering pada outgoing 

traffic atau incoming traffic pada masing-masing jalur ISP agar bandwidth yang 

digunakan maksimal sesuai yang diharapkan. 

Pada Tugas Akhir ini akan mengimplementasikan load balancing 

interdomain traffic engineering baik pada pengaturan outgoing traffic atau 

incoming traffic, dalam hal ini diasumsikan bahwa suatu perusahaan atau instansi 

menggunakan dua ISP yang berbeda dengan masing-masing bandwitdhnya pun 

berbeda. Diharapkan dengan implementasi ini didapatkan suatu solusi dimana 

suatu instansi dapat mengoptimalkan bandwitdh yang di dapat dari provider. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang 

diatas, maka dibuatkan rumusan masalahnya yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan filtering interdomain incoming traffic 

pada Stub-Multihomed AS? 

2. Bagaimana mengimplementasikan filtering interdomain outgoing traffic 

pada Stub-Multihomed AS? 

3. Bagaimana mengimplementasikan JUNOS pada sistem operasi FreeBSD? 

4. Bagaimana mengimplementasikan BGP pada Stub-Multihomed AS di 

JUNOS (Juniper Operation system)? 

5. Bagaimana mengimplementasikan sistem Load Balancing di JUNOS?  

1.3 Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Dapat mengimplementasikan filtering interdomain incoming traffic pada 

Stub-Multihomed AS. 

2. Dapat mengimplementasikan filtering interdomain outgoing traffic pada 

Stub-Multihomed AS. 

3. Dapat mengimplementasikan JUNOS pada sistem operasi FreeBSD. 

4. Dapat mengimplementasikan BGP pada Stub-Multihomed AS di JUNOS. 

5. Dapat mengimplementasikan sistem Load Balancing pada JUNOS. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini perlu dilakukan untuk mencegah 

melebarnya topik permasalahan. Batasan yang ditentukan adalah : 

1. Sistem operasi yang digunakan adalah JUNOS yang sebelumnya, sistem 

operasi FreeBSD dan menambahkan paket Jinstal didalamnya. 

2. Implementasi Load balancing BGP dilakukan pada Stub-Multihomed. 

3. Implementasi dilakukan dengan memanipulasi atribut-atribut BGP dan 

routing policy.  

4. Pengalamatan IP menggunakan Ipv4. 

5. Tidak membahas mengenai keamanan jaringan. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Studi Literatur 

Melakukan studi literatur dengan mempelajari tentang konsep 

dasar Load Balancing pada BGP, pengimplementasian interdomain traffic 

engineering baik pada incoming traffic maupun pada outgoing traffic pada 

BGP dan juga pengimplementasiannya pada JuniperOS. 

b. Analisa kebutuhan sistem 

Menganalisa kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

akan digunakan dalam pembangunan sistem. Beserta analisa perangkat 

keras dan perangkat lunak pendukung yang sesuai kebutuhan sistem.  
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c. Perancangan Arsitektur  

 Perancangan Router untuk implementasi load balancing 

interdomain traffic engineering dengan BGP pada Stub-Multihomed AS, 

akan dibangun dengan menggunakan 5 unit Router PC/komputer. Dimana 

pada implementasiannya dibutuhkan 3 unit Router sebagai Provider Edge 

(PE) dan 2 unit Router pada area Costumer Edge (CE). Pada setiap Router 

PE masing-masing mamiliki ASN yang berbeda, untuk Router 3 (ISP A) 

memiliki ASN 21, pada Router 2 (ISP B) ASN 20, dan Router 1 memiliki 

ASN 10  sedangkan pada Router 4 dan 5 memiliki ASN 30. Router ini 

akan menggunakan sistem operasi Juniper, dimana pada awalnya 

menggunakan sistem operasi FreeBSD dan kemudian didalamnya diinstall 

paket aplikasi Jinstall. Kemudian mengimplementasikan BGP pada router 

JUNOS yang akan digunakan untuk Load Balancing, dan 

mengkonfigurasikan filtering traffic pada jalur incoming dan outgoing 

traffic.   

d. Pengujian Sistem 

Implementasi Load Balancing Traffic Engineering Dengan BGP 

Pada Stub-Multihomed Autonomous System, permasalahan yang diujikan 

adalah : 

 Mengendalikan jalur interdomain traffic, pada ISP A mengendalikan 

incoming route dan pada ISP B mengendalikan outgoing route 

sehingga jalur incoming traffic berada pada ISP B dan jalur outgoing 

traffic berada pada ISP A. 

 Load Balancing interdomain traffic, mengatur interdomain traffic pada 

masing-masing ISP baik pada incoming traffic ataupun pada outgoing 

traffic, sehingga jika ada masalah pada salah satu ISP, maka jalur 

incoming traffic dan outgoing traffic akan dialihkan pada ISP yang 

lainnya. 

e. Hasil akhir dan pembuatan laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan pengambilan kesimpulan pada 

keberhasilan sistem yang dibuat.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penyusunan tugas akhir ini, secara keseluruhan dapat disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

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

metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Dalam bab ini berisi semua teori yang untuk selanjutnya digunakan sebagai 

pembahasan. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN ROUTER BGP DENGAN 

JUNOS 

Dalam bab ini berisi tentang analisa dan perancangan router BGP dengan JUNOS 

yang akan di bangun sebelum diimplementasikan dan diujikan 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini berisi tentang implementasi sistem sesuai dengan analisa dan 

perancangan sistem serta pengujian dari hasil sistem yang telah 

diimplementasikan.  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penyusunan tugas akhir 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


