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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1   EtherChannel 

      Etherchannel salah satu teknologi trunking yang digunakan oleh 

switch cisco catalys, port-port yang terdapat pada divice digabung menjadi 

satu jalur. Menggunakan etherchannel memiliki banyak keutungan, 

etherchannel mendapatkan keutungan dari kabel yang ada. switch cisco 

memiliki kemampuan yang mendukung etherchannel [4]. 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.1 Topologi port EtherChannel 

 

      Pada Gambar 2.1  menunjukan gabungan kabel di switch menjadi satu 

link. Tujuannya yaitu menyediakan link cadangan jika terjadi masalah kabel.  

      Dengan etherchannel, beberapa link group dikonfigurasikan pada 

interface virtualnya sesuai kebutuhan. Etherchannel juga bisa 

dikonfigurasikan dengan dua hingga delapan Active Fast ethernet atau 

10GB ethernet port. 

2.2   Switch 

       Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa komputer ke 

perangkat yang lain. Switch beroperasi pada layer2 (Data Link Layer) dari 

OSI model. Switch dalam jaringan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, pertama fast forward/cut through yang melakukan 

pengecekan alamat tujuan. Kedua store and forward untuk menyimpan 

frame dengan waktu tertentu kemudian akan di cek terlebih dahulu oleh 

sistem CRS(Cyclic Redudancy Check) dan diteruskan menuju host yang 

menjadi tujuannya [7]. 
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Gambar 2.3 Switch. 

 

      Switch disebut juga jembatan dengan mempunyai banyak port untuk 

memproses dan  mengirimkan data. Fungsi dari switch bisa digunakan 

menjadi repeater atau penguat jaringan dan splitter pemecah jaringan. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kinerja HUB dan Kinerja Switch. 

 

Pada Gambar 2.3 Kinerja HUB lebih lambat karena data secara 

menyeluruh, bukan langsung ke tujuan (B). sedangkan kinerja switch 

menjadi lebih cepat dan handal kerena langsung mengirim data ke tujuan 

(B). 

2.3    Spanning Tree Protocol (STP) 

     (STP)Spanning-Tree Protocol sebuah Protocol pada jaringan yang 

mengatasi looping pada network layer2, dimana looping tersebut bisa 

mengakibatkan terjadinya broadcast pada jaringan Spanning Tree Protocol 

(STP). STP menyediakan jalur tambahan dan pada saat bersamaan 

mencegah loopings yang tidak di inginkan dalam jaringan [8].  

  (STP)Spanning tree protocol beroperasi secara otomatis mencari dan 

menemukan topologi jaringan dan membentuk suatu jalur untuk melalui 

bridge dengan menugasi fungsi-fungsi di setiap bridge. Fungsi bridge untuk 

menemukan dan menghubungkan bridge lainnya [9]. 
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                Gambar 2.4 Cara kerja STP ( Spanning Tree Protocol ). 

 

  Pada Gambar 2.4 ada tiga switch yaitu switch root, switch A dan 

switch B. pada gambar tersebut Spanning Tree Protocol (STP) akan 

mendisable jalur yang di gambarkan dengan tanda silang (x). jadi cara 

Spanning Tree Protocol (STP) adalah dari computer A mengirim data ke 

computer B dengan jalur yang di sediakan Spanning Tree Protocol (STP) 

yaitu jalur switch A ke switch root karena jalur dari switch A ke switch B 

terputus. 

2.4   LAN (Local Area Network) 

     LAN(Local Area Network) yaitu topologi jaringan komputer dengan 

skala kecil seperti gedung perkantoran, sekolah atau rumah. LAN(Local 

Area Network) mempunyai prinsip kerja yang terhubung dalam jaringan 

dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. Kerja sama ini 

semakin berkembang dari hanya pertukaran data hingga penggunaan 

peralatan secara bersamaan [10]. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Topologi LAN ( Local Area Network). 
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Pada Gambar 2.5 Menunjukan topologi LAN(Local Area Network) 

dimana di jaringan LAN mempunyai beberapa PC, Hub/Switch dan server 

yang saling terkoneksi dalam satu jaringan yang di sebut jaringan LAN 

(Local Area Network). 

2.5   Backbone  

      Backbone dalam jaringan merupakan saluran pusat atau koneksi yang 

dirancang untuk mentransfer aliran lalu lintas data di suatu jaringan. Pada 

umumnya, backbone digunakan menghubungkan jaringan lokal dengan 

jaringan yang jangkauannya lebih luas (WAN) secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Backbone. 

Fungsi backbone pada dasarnya, backbone dirancang dengan maksud 

untuk memaksimalkan kinerja komunikasi data dalam jaringan yang 

berskala besar. Contohnya dalam hal transfer data. Backbone yang memiliki 

peran penting dalam proses tersebut. 

2.6  Wireshark 

          Wireshark aplikasi tool open source digunakan untuk melakukan 

analisis dan pemecahan masalah didalam jaringan. 

 

 

 

Gambar 2.7 Logo Wireshark. 
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Fungsi wireshark melakukan pemeriksaan mendalam dari ratusan 

protokol, dengan lebih banyak yang ditambahkan setiap saat dan bisa 

menganalisis secara offline. 

2.7  QOS (Quality Of Service) 

     QOS(Quality Of Service) suatu teknologi perhitungan yang terdapat pada 

jaringan yang dapat menangani berbagai masalah kemacetan pada lalu lintas 

aliran paket di dalam jaringan.QOS menyediakan layanan yang terbaik unutk 

mengukur parameter QOS, jenis layanan yang terdapat pada QOS yaitu 

throughput,packet loss, dan delay.  

2.7.1 Throughput 

     Throughput artinya kecepatan (rate) transfer data efektif yang 

diukur dalam bps. Throughput merupakan jumlah total kedatangan 

paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu 

tertentu dibagi oleh durasi interval tersebut. 

Rumus perhitungan throughput: 

2.7.2 Packet Loss 

     Packet loss artinya parameter yang menunjukan jumlah total 

paket yang hilang,dapat terjadi karena tabrakan atau kemacetan paket 

saat pengiriman maupun menerima paket. 

Rumus perhitungan packet loss: 

Tabel 1.1 StandarisasioPacket LossoVersion TIPHON. 

Kategori Degredasi Packet Loss % 

Sangat Bagus 0% 

Bagus 3% 

Sedang 15% 

Jelek 25% 
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2.7.3 Delay 

         Delay waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari 

asal ke tujuan.Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, dan 

waktu proses yang lama. 

Rumus perhitungan delay: 

 

 

                                       Tabel 1.2 Standarisasi Delay version TIPHON. 

Kategori Degredasi Delay /sec 

Sangat Bagus <150 ms 

Bagus 150 ms s/d 300 ms 

Sedang 300 ms s/d 450 ms 

Jelek >450 ms 
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