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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Software Define Network (SDN) 

Software Defined Network (SDN) adalah istilah yang menunjuk pada konsep baru dalam 

mendesain, pengolahan dan pengimplementasian jaringan, terutama dalam mendukung 

kebutuhan  di bidang ini yang semakin lama semakin simple. Konsep mendasar SDN adalah 

dngan melakukan pisahan eksplisit antara control dan forwarding plaine,  

Perbedaan yang paling mendasar antara jaringan SDN dengan jaringan 

tradisional adalah penempatan fungsi control dan data plaine. Pada jaringan 

tradisioanal fungsi control dan data hanya ditempatkan pada perangkat itu sendiri 

seperti router. Sedangkan pada jaringan SDN software difined network fungsi control berada 

sebuah software yang menjadi controller terpusat dan fungsi forward/data ditempatkan pada 

sebuah perangkat kosong berupa switch  

 
Gambar 2.1 Perbedaan Jaringan Tradisional dan SDN. 

 

 

Internet telah menjadi sangat sulit berkembang baik dari sisi kinerjanya 

maupun infrastruktur fisik, beserta protokol dan kinerjanya. Seperti munculnya 

aplikasi yang menuntut jaringan menjadi lebih kompleks, saat ini internet 

nampaknya tidak bisa berubah untuk mengatasi tantangan yang muncul. 

Arsitektur SDN akan menyediakan Application Programing Interfaces (API) yang 

menyederhanakan layanan jaringan umum (misalnya, routing, multicast, security, 
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access kontrol, manajemen bandwidth, rekayasa lalu lintas, QoS, efisiensi energi, 

dan berbagai bentuk manajemen kebijakan). Pada jaringan SDN, kecerdasan 

jaringan secara logis terpusat pada controller berbasis software dan perangkat 

jaringan menjadi perangkat forwarding (data plane) yang bisa diprogram melalui 

interface terbuka (Azodolmolky, 2014) . 

2.2 Sejarah Software Defined Network 

Konsep Sofware-Defined Network (SDN), pertama sekali diperkenalkan oleh Martin 

Casado di universitas stanford pada tahun 2007 dengan tulisan pada jurnalnya berjudul “Ethane: 

Taking Control of the Enterprise”. Dikatakan bahwa ethane adalah sebuah arsitektur baru untuk 

perusahaan, yang mengizinkan manajer mendefinisikan luasan dari sebuah jaringan, kebijakan 

jaringan dan kemudian menjalankannya secara langsung. Ethane adalah sebuah penyederhanaan  

yang ekstrim dari ethernet switch dengan sebuah kontroler terpusat yang a mengatur hak  masuk 

dan aliran routing. Software-Defined Networking (SDN) atau split architecture menurut 

Shirazipour, M., (2012) adalah sebuah konsep yang memungkinkan / memperbolehkan operator 

jaringan untuk mengelola router dan switch secara fleksibel menggunakan software yang 

berjalan di server eksternal.Sedangkan Open Network Foundation (ONF) pada tahun 2012, 

mendefinisikan SDN adalah sebuah Sebuah arsitektur network baru dimana kontrol jaringan 

dipisahkan dari forwarding dan diprogram secara langsung. 

2.3  Arsitektur SDN 

Dalam konsep Software Difined Network, tersedia open antarmuka yang memungkinkan 

sebuah entitas software/aplikasi untuk mengendalikan connection yang disediakan oleh sejumlah 

sumber-daya jaringan, mengendalikan aliran trafik yang melewatinya serta melakukan inspeksi 

terhadap atau memodifikasi trafik tersebut. 
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Gambar berikut menunjukan arsitektur SDN beserta komponen dan interaksinya. 

 

Gambar 2.2 Arsitektur SDN 

Arsitektur SDN dapat dilihat sebagai 3 lapis/bidang: 

 infrastruktur (data-plane / infrastructure layer): terdiri dari elemen jaringan yg dapat 

mengatur SDN Datapath sesuai dengan instruksi yg diberikan melalui Control-Data-

Plane Interface (CDPI) 

 kontrol (control plane / layer): entitas kontrol (SDN Controller) mentranslasikan 

kebutuhan aplikasi dengan infrastruktur dengan memberikan instruksi yg sesuai 

untuk SDN Datapath serta memberikan informasi yg relevan dan dibutuhkan oleh SDN 

Application 

 aplikasi (application plane / layer): berada pada lapis teratas, komunikasi  

 dengan sistem via NorthBound Interface (NBI) 

2.4 Open Daylight 

 

OpenDaylight adalah sebuah proyek open source kolaborasi 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 model baru dan mengurangi risiko. Linux Foundation Collaborative 

Projects sendiri merupakan proyek perangkat lunak didanai secara independen yang mempunyai 



7 

 

tujuan untuk memanfaatkan kekuatan pengembangan kolaboratif untuk bahan bakar inovasi di 

industri dan ekosistem. 

OpenDaylight Project didirikan oleh para pemimpin industri jaringan pada 8 April 2013 dan 

terbuka untuk semua pihak. Komunitas OpenDaylight mengembangkan kerangka SDN yang 

umum dan terbuka, terdiri dari berbagai kode dan cetak biru. 

OpenDaylight didukung oleh banyak vendor jaringan ternama di dunia, diantaranya 

Microsoft, IBM, Cisco, Huawei, Ericsson, dan lain-lain. Vendor-vendor yang berkontribusi pada 

OpenDaylight Project terbagi atas Platinum, Gold, dan Silver Members bergantung pada besar 

kontribusinya. Beberapa proyek yang termasuk pada OpenDaylight Project  

2.4.1 Open Daylight Controller 

 

OpenDaylight Controller adalah sebuah project open source dengan Controller platform 

yang modular, pluggable, dan fleksibel. Kontroler ini diimplementasikan pada perangkat lunak 

dan ditampung dalam  Java Virtual Machine (JVM)-nya sendiri. Dengan demikian, 

OpenDaylight dapat digunakan pada perangkat keras dan platform sistem operasi apapun yang 

mendukung Java. 

OpenDaylight mengekspos open northbound API yang digunakan oleh aplikasi. 

OpenDaylight didukung kerangka OSGi dan bidirectional REST untuk northbound API. 

Kerangka OSGi digunakan untuk aplikasi yang akan berjalan di address space yang sama dengan 

kontroler sementara REST (web based) API digunakan untuk aplikasi yang tidak berjalan di 

address space yang sama (atau bahkan tidak pada mesin yang sama) dengan kontroler. Algoritma 

dan logika bisnis berada pada aplikasi. Aplikasi ini menggunakan kontroler untuk 

mengumpulkan data jaringan, menjalankan algoritma analisis, dan kemudian menggunakan 

kontroler untuk menerapkan aturan baru, jika ada, ke seluruh jaringan. 

Southbound interface mampu mendukung beberapa protokol (sebagai plugin terpisah), 

misalnya OpenFlow 1.0dll Modul ini terhubung secara dinamis ke dalam Service Abstraction 

Layer (SAL). SAL mengekspos layanan perangkat dengan modul sisi “utara”. SAL juga 

menentukan bagaimana memenuhi permintaan layanan terlepas dari protokol yang dipakai antara 

kontroler dengan perangkat jaringan. 
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OpenDaylight Controller dinamai berdasarkan nama-nama elemen pada tabel periodi. 

Versi pertama dari OpenDaylight yaitu Hydrogen dirilis 10 bulan setelah OpenDaylight Project 

didirikan. Sekarang, versi kedua yang diberi nama Helium telah beredar dengan menawarkan 

perbaikan-perbaikan berupa: 

1. Peningkatan clustering dan high-availability support untuk kontroler inti. 

2. Akuntansi, otorisas dan autentikasi untuk peningkatan keamanan. 

3. Antarmuka pengguna yang baru, yaitu dlux (the openDayLight User eXperience), yang 

dapat berjalan terpisah dari perangkat lunak OpenDaylight selama ada koneksi IP. 

4. Dukungan untuk Apache Karaf container, sehingga memungkinkan operator jaringan 

untuk menyesuaikan instalasi, hanya menggunakan fitur yang mereka perlukan. 

5. Integrasi lebih dalam dengan OpenStack, termasuk perbaikan yang signifikan terhadap 

proyek Open vSwitch Database (OVSDB), dan pratinjau teknologi fitur OpenStack 

seperti Security Group, Distributed Virtual Router dan Load Balancing-as-a-Service. 

 

Gambar 2.3 Block Sistem Open Daylight 

2.5 Virtual Machine 

Virtual machine perangkat lunak yang bisaa menimulasikan Operating System baru yang 

dapat berjalan bersamaan baik 1 OS maupun lebih. Pada proses instalasi sistem operasi guest, 

hardisk tidak perlu dipartision karena vmware telah mengaturnya sehingga data tidak akan 

hilang. Cara iinstallnya hampir sama dengan mengiknstal pada komputer biasa. 
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2.5.1 VMWARE (Virtual Machine Ware) 

Pengertian VMware adalah suatu perangkat lunak atau software virtual machine yang 

biasanya untuk menciptakan dan mensimulasikan komputer secara virtual dengan cara 

mengkloningnya nya.  

2.5.2 Virtual Box 

. Virtualbox adalah sofware virtualisasion untuk meenginstall sebuah OS “Operation 

System”, kita tahu bahwa arti dari kata virtuallilsasion merujuk pada kamus Ooxford adalah 

“Convert (something) to a computer-generated simulation of reality” yang artinya  Mengubah ke 

bentuk simulasi dari bentuk yang real. 

Tabel 2.1 Perbandingan VMware dan Vbox 

 VirtualBox VmWere 

Para-virtualizaton No No 

Ful Virtualizatin Yes Yes 

Host CPU x86,x86-64 x86,x86-64 

Guest OS x86,x86-64 x86,x86-64 

Hostt CPU Windows,Linux,UNIX Propierary UNIX 

Guest OS LINUX,Windows,UNIX Linux,Windows,UNIX 

VT-x/AMD-v Opt Opt 

Cores supported 32 8 

Memory Supported 16GB 64GB 

3D Acceleration Open-GL Open-GL,Directx 

Live Migration Yes Yes 

License GPL/proprietary Propetary 

 

2.5.3 Kelebihan Vmware Virtual Machine 

Ada bebeerapa manfaat yang dapat kita diperoleh bila menggunakan vmware, antara lain 

: 

 Untuk pengujian programer agar tidak terjadi triaal and erroor, hingga tidakperlu 

merestart kompiuter untuk beralih system operasi dalam sebuah kompiuter. 
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  Dapat menambahkan intensitass penggunaan. KOMPUTER tanpa  membelii 

KOMPUTER baru. 

2.6 Openvswitch  

OpenvSwitch Teknologi ini diperkenalkan  perusahaan Nicira, sebuah perusahaan yang 

fokus dalam virtuali jaringan.Dalam artikel Open vSwitch In Your Network, dijelaskan bahwa 

Open vSwitch didesain berbasisApache 2.0. Fitur utama dari OpenvSwitch adalah IPsec 

tunneling, port bonding dan VM trafficking policing. Open vswitch itu sendiri merupakan suatu 

implementasi perangkat lunak dari virtual multilayer jaringan yang dirancang untuk suatu proses 

yang memungkinkan otomasi jaringan dan bekerja secara efektifmelalui ekstensi terpogram. 

Antarmuka dan protokol manajemen seperti NetFlow, sFlow, SPAN, dll. Selain itu openvswitch 

juga dirancang untuk mendukung transparansi proses distribusi dibeberapa server dengan 

pembuatan switch lintas server dengan cara mengabstraksi arsitektur server. Open vswitch dapat 

beroperasi baik sebagai switch jaringan berbasis perangkat lunak yang berjalan pada virtual 

machine. 

 

Gambar 2.4 OVS Jaringan Virtual Lintas Server 

 

 

 

 


