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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat, tak kecuali 

pada jaringan komputer secara virtual. Saat ini perkembangan gagasan teknologi baru didalam 

mengelola jaringan komputer, yang disebutkan Software Defined Networking (SDN). Software 

Defined Networking (SDN) adalah sebuah kpendekatan baru untuk mendesain, membuat dan 

mengelola jaringan komputer dengan memisah control plain dan data plain. Konsep utama pada 

Sofware Defined Networking (SDN) adalah sentral pengenendali jaringan dengan semua aturan 

berada pada control plain. Konsep SDN ini sangat membuat midah operator dan jaringan 

adminstator dalam pengolahan jaringan. SDN juga mampu memberikan solusi untuk 

permasalahan-permasalahan jaringan yang ada sekarang ini, seperti sulitnya mengintegrasikan 

teknologi baru karena masalah perbedaan platform perangkat keras, kinerja yang buruk karena 

ada beberapa operasi yang berlebihan pada lapisan protokol [1]. 

Implemantasi SDN dikelolah OpenDaylight Project adalah sebuah proyek open source 

berkolaborasi di Linux Foundation yang bertujuan untuk mempercepat adopsi Software-Defined 

Networking (SDN) dan menciptakan pondasi yang solid untuk Network Function Virtualization 

(NFV) dengan pendekatan yang lebih transparan untuk mendorong inovasi baru dan mengurangi 

risiko. Linux Foundation Collaborative Projects sendiri merupakan proyek perangkat lunak 

didanai secara independen yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan pengembangan 

kolaboratif untuk bahan bakar inovasi di industri dan ekosistem [2]. 

Penelitian ini juga digunakan untuk monitoring lalu lintas jaringan yang ada dengan 

menggunakan beberapa virtual machine yang terhubung dengan virtual switch yaitu open 

vswitch. Open vswitch itu sendiri mempunyai peran sebagai sFlow agent yang mengumpulkan 

informasi tentang lalu lintas jaringan pada interface dan mengirimkan ke sFlow collector. 

Sedangkan sFlow collector dipasang pada host yang lain dan memiliki peran sebagai monitoring 

host dimana juga berfungsi untuk memantau traffic pada open vswitch[3]. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Didalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini 

adalah : 

1. Bagaimana membangun Open vSwitch pada jaringan berbasis Software Defined Network 

(SDN). 

2. Bagaimana mengimplementasikan Open vSwitch berbasis software difined network 

menggunakan  Open Daylight?  

1.3. Tujuan  

1. Membangun sistem Open vSwitch pada desain jaringan berbasis Software Defined Network 

(SDN). 

2. Menerapkan penggunaan Open Daylight pada jaringan Open vSwitch. 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam susunan skripsi ini, mengasumsi dan pembatasan masalah yg bertujuan untuk 

menghindari perkembangan masalah secaraluas. Untuk itu diteliti batasi masalah dalam hal 

sebagai ini : 

1. Kontrol yang digunakan dalam jaringan Open vSwitch yg digunakan Open Daylight. 

2. Pembuatan dan implementasi memanfaatkan aplikasi Vmware sebagai virtual 

machine(CPU). 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Implementasi openvswitch berbasis SDN(software 

Difined Network) menggunakan opendaylight sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka dan jurnal ilmiah yang mendukung atau berkenaan 

dengan perancangan sistem. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang metode perancangan atau cara mencapai jawaban dari rumusan masalah 

tersebut. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang implementasi dan analisa terhadap data yang diperoleh dari pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran atas kerja sistem 

yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 


