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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi jaringan yang sangat pesat berpengaruh pada 

kebutuhan akan performansi yang lebih baik sebagai tujuan utama, penambahan 

konfigurasi menjadi semakin besar dan komplek serta bagian kontrol jaringan  yang 

semakin rumit, sehingga jaringan tidak fleksibel dan susah untuk diatur (Brayan 

Anggita Linuwih, Agus Virgono, 2015).   

Arsitektur jaringan masa ini (traditional network) masih sangat rumit, karena 

setiap perangkat mempunyai konfigurasi (control plane) dan data (forwarding 

plane) berbeda yang tertanam pada perangkat itu sendiri (Truong, Fu, & Lorier, 

2016). Setiap perangkat memiliki konfigurasi masing-masing, karena konfigurasi 

harus dilakukan pada tiap perangkat jaringan, dengan skala jaringan yang besar dan 

perangkat jaringan yang memiliki spesifikasi berbeda maka diperlukan waktu yang 

lebih lama(Negara & Tulloh, 2017). Inilah yang dimaksud control plane dan 

forwarding plane  berada dalam satu perangkat. 

SDN memperkenalkan mekanisme untuk meningkatkan berbagai aspek 

dalam manajemen jaringan (Kim & Feamster, 2013). Konsep dasar Software Define 

Networking (SDN) adalah dengan melakukan pemisahan eksplisit antara control 

dan forwarding plane, Software Defined Networking (SDN) ini mampu mengatur 

serta mengelola hingga ribuan perangkat jaringan melalui sebuah point of 

management, memonitor jaringan baik dari sisi sumber daya dan konektivitas, 

mengubah perilaku dari jaringan secara otomatis, memaksimalkan penggunaan 

perangkat jaringan seperti optimasi bandwidth, load balancing, traffic engineering 

dan lain-lain yang berhubungan dengan programmability dan scalability (Mulyana, 

2014). 

Banyak yang beranggapan OpenFlow sama dengan SDN, sebenarnya tidak. 

OpenFlow merupakan protokol yang digunakan oleh kontroller SDN untuk 

berkomunikasi. Sebuah kontroller melakukan komunikasi dengan perangkat 

dibawahnya dengan menggunakan protokol OpenFlow. OpenFlow adalah protokol 

standar terbuka yang menggunakan port 6633 (Mulyana, 2014). 
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Open vSwitch adalah sebuah software multilayer yang didesain sebagai 

sebuah virtual switch dalam ruang lingkup virtual server, Open vSwicth diciptakan 

oleh sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang virtualisasi jaringan. Open 

vSwitch mendukung beberapa standar manajemen interface seperti 

(sflow,netflow,RSOAN,CLI). Open Vswitch memiliki fungsi sebagai virtual switch 

pada virtual machine (VM) yang dirancang untuk distribusi jaringan beberapa 

server fisik (Negara & Tulloh, 2017). 

Quality of Service (QoS) adalah penilaian kinerja layanan yang menentukan 

derajat kepuasan pengguna pada sebuah layanan. Ada banyak parameter yang 

menjadi acuan untuk QoS di antaranya yaitu latency ping, delay, throughput, jitter, 

dan packet loss (Brayan Anggita Linuwih, Agus Virgono, 2015). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap 

performansi dari jaringan SDN dan non SDN menggunakan topologi yang sama. Kedua 

topologi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan yang dapat 

dihasilkan oleh jaringan SDN dan non SDN dalam menangani jaringan. Penelitian ini 

mensimulasikan jaringan SDN dengan menggunakan emulator mininet dan controller 

floodlight, pengujian  menggunakan 4 parameter QoS yaitu latency, throughput, jitter 

dan packet loss, untuk mengetahui nilai QoS dari kedua jaringan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana mendesain dan manajemen jaringan berbasis Software Define 

Network ? 

b. Bagaimana mengukur performansi QoS  jaringan  Software Define Network 

? 

c. Bagaimana mengukur perbandingan QoS pada Software Define Network  

dengan konvensional network  ? 
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1.3. Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mendesain dan manajemen jaringan fakultas teknik UMM berbasis Software 

Define Network. 

b. Melakukan pengukuran performansi (QoS) jaringan berdasarkan parameter 

yang telah ditetapkan pada Software Define Network. 

c. Melakukan perbandingan QoS pada Software Define Network dengan 

konvensional network. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dicakup dalam dalam proposal tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Diimplementasikan pada jaringan di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Semua server dibangun secara virtual dengan menggunakan virtual machine 

VMware ESXi. 

c. Pengujian parameter jaringan. 

d. Parameter performansi (QoS) yang diukur adalah Latency PING, throughput, 

packet loss, dan jitter. 

e. Pengalamatan IP menggunakan IPv4. 

f. Tidak membahas masalah keamanan jaringan. 

 

1.5. Metodologi 

1.5.1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen, jurnal, buku, dan 

literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Software Define Network 

(SDN) dan konvensional network. 

1.5.2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini permohonan untuk permintaan data ke Lembaga 

Informasi dan Komunikasi terkait dengan kebutuhan penelitian. Data yang 

diambil meliputi data topologi jaringan di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.5.3. Perancangan dan Implementasi  

Pada tahap ini akan dilakukan pembangunan beserta implementasi 

jaringan berbasis Software Define Network (SDN) dan jaringan  

konvesional. 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa parameter performansi (QoS) 

dari perancangan yang telah dibangun dengan parameter seperti Latency 

PING, throughput, packet loss, jitter dan delay. 

1.5.5. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan hasil analisa dari 

penelitian yang telah dilakukan, kemudian menyimpulkan hasil dari 

percobaan yang telah dilakukan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam Tugas Akhir ini, maka penulisan 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I : Pendahuluan 

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

masalah, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II  : Landasan Teori 

Bab ini akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan, arsitektur 

jaringan saat ini (jaringan konvensional), arsitektur jaringan berbasis 

Software Define Network (SDN), dan QoS beserta parameternya 

Latency PING, throughput, packet loss, jitter dan delay. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini akan menjelaskan tentang jaringan konvensional dan 

jaringan berbasis Software Define Network (SDN) yang telah 

dirancang sesuai dengan topologi jaringan Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 
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Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi,pengujian dan 

analisa performansi dari jaringan konvensional dan Software Define 

Network (SDN) yang telah dibuat apakah berjalan dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan 

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran  yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini. 

 

 

 


