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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Software Define Network (SDN) 

Software Define Network (SDN) adalah istilah baru dalam layanan jaringan . 

Dimana asirektur SDN ini merupakan konsep baru  dalam mendesai, mengelola dan 

mengimplementasikan jaringan. Dalam hal ini SDN berperang penting dalam 

memberikan inovasi baru dalam layanan jaringan yang semakin kompleks.  

SDN sendiri adalah asitektur jaringan dimana asitektur tersebut berfungsi 

untuk pemisah antara fungsi control dan forwading. Dengan begitu operator 

jaringan dapat dengan mudah untuk melakukan konfigurasi jaringan tanpa 

memahami dan memproses ribuan protocol.  Sehingga jaringan akan menjadi 

sangat sederhana dan dapat terpusat.  

Kecerdasan terpusat yang dimiliki SDN dapat mempermudah dalam 

perubahan jaringan secara langsung. Di dalam SDN terdapat 3 layer diantaranya 

adalah application layer, control layer, dan infrastructure/data layer. Application 

layer adalah sebuah interface untuk mengelola atau mengembangkan sebuah 

jaringan SDN. Control layer merupakan sebuah controller yang terpusat dan 

berbasis software. Sedangkan data layer sendiri adalah sekumpulan perangkat 

networking yang akan di kendalikan oleh Control layer seperti pada Gambar 2.1 

[8]. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Dari SDN. 



6 

 

Perbedaan yang paling mendasar antara jaringan SDN dengan jaringan 

tradisional adalah penempatan fungsi control dan data plane. Pada jaringan 

tradisioanal fungsi control dan data hanya ditempatkan pada perangkat itu sendiri 

seperti router. Sedangkan pada jaringan SDN fungsi control berada di sebuah 

software yang menjadi controller terpusat dan fungsi forward/data ditempatkan 

pada sebuah perangkat kosong berupa switch (forwarding device). 

Pada gambar di bawah ini adalah gambar ilustrasi perbandingan antara 

konsep pada jaringan tradisional dengan konsep pada jaringan Software Defined 

Network (SDN). Gambar sebelah kiri merupakan konsep jaringan tradisional 

dengan control plane dan data plane berada dalam satu tempat yang sama. 

Sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan kosep pada SDN yang 

menunjukkan adanya pemisah antara control plane dari data plane.  

Control plane pada jaringan tradisional merupakan struktur yang terdistribusi 

karena setiap perangkat memiliki control plane nya sendiri. Sehingga dapat 

membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang dimiliki. Sedangakan 

control plane pada jaringan SDN lebih terpusat, dengan begitu setiap perangkat 

hanya memiliki kemampuan yang terbatas delam membuat keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Perbedaan Jaringan Tradisional dan SDN. 

 

 



7 

 

2.2. Protokol Openflow 

Protokol Openflow adalah sebuah control interface yang di gunakan untuk 

melakukakan konfigurasi switch pada data plane. Sehingga admin biasa melakukan 

control lalu lintas data secara terus menerus pada data plane melalui openflow. Pada 

openflow sendiri memeliliki infrastruktur flow-based forwading dan application 

Programmatic Interface (API) yang merupakan controller untuk mengatur fungsi 

dari switch supaya bisa memilih jalur yang aman (secure channel) [9]. Pada 

Gambar 2.3 dapat dilihat  bahwa controller yang telah terprogram sesuai dengan 

konfigurasi jaringan dapat terhubung dengan data plane. Dimana secure channel 

merupakan perantara antara controller dan data plane yang berguna untuk 

mengontrol jaringan pada data plane. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Protokol Openflow Sebagai Secure Channel. 

2.3. Emulator Mininet 

         Emulator yang digunakan dalam penelitian ini adalah mininet. Mininet 

merupakan sebuah software emulator yang memungkinkan untuk melakukan 

percobaan pada jaringan yang luas dan hanya menggunakan satu mesin. Pada 

mininet bisa dilakukan perancangan dengan topologi jaringan yang dinginkan, 

secara sederhana. Mininet berfungsi sebagai emulator pada bagian data path untuk 

melakukan percobaan pada jaringan SDN. Sedangkan untuk melakukan percobaan 

mininet dapat dilakukan dengan perintah “sudo mn”. Dengan command ini mininet 
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akan secara default mengemulasikan konfigurasi jaringan yang terdiri dari dari 1 

buah controller, 1 switch dan 2 host [10]. 

 

Gambar 2.4 Gambar Mininet. 

Aplikasi jaringan baru bisa dikembangkan dan diuji terlebih dahulu pada 

emulasi jaringan mininet. Hal ini kemudian dapat dipindahkan ke infrastruktur 

jaringan yang sebenarnya. Secara default, mininet mendukung OpenFlow v1.0. 

Namun, bisa dimodifikasi untuk mendukung sebuah switch virtual yang telah 

diimplementasikan sebelum digunakan . 

2.4. Iperf 

Iperf merupakan open source tools yang digunakan untuk mengukur 

kecepatan, kecepatan, throughput dan kualitas link jaringan. Tools ini 

menggunakan protocol TCP dan UDP. TCP digunakan untuk mengukur kecepatan 

dan throughput link, UDP digunakan untuk mengukur jitter (variasi  dari paket ke 

paket) dan Packet Loss. Keuntungan tambahan menggunakan iperf untuk pengujian 

kinerja jaringan antara dua server, keduanya berbeda secara geografis lokasi,  dan 

anda ingin mengukur kinerja jaringan antara keduanya. Iperf dapat berjalan pada 

sistem operasi apapun, perintah untuk menggunakan iperf pada windows persis 

sama seperti di linux dan juga sistem operasi lainnya [11]. 

 Iperf merupakan sebuah implementasi ulang program ttcp yang 

dikembangkan oleh National Center for Supercomputing Applications di 

University of Illinois oleh Distributed Applications Support Team (DAST) dari 

Laboratorium Nasional untuk Riset Jaringan Terapan (NLANR), yang ditutup pada 

31 Desember 2006, karena penghentian pendanaan oleh National Science 

Foundation Amerika Serikat [12]. 

Secara default, iperf menggunakan protokol TCP untuk mengirimkan blok 

data sebesar 128 KBytes dari iperf client menuju iperf server, selanjutnya 
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pengukuran waktu yang diperlukan untuk mentransfer setiap blok dan menghitung 

throughput rata-rata koneksi TCP selama periode waktu tertentu (10 detik secara 

default). Dalam kebanyakan kasus, hasil yang dilaporkan oleh iperf mendekati nilai 

bandwidth yang sebenarnya (Iperf.fr, 2018). 

2.5. Opendaylight Controller 

Opendaylight adalah open source yang di dukung oleh IBM, Cisco, 

VMware dan beberapa vendor jaringan besar lainnya. Memiliki fungsi untuk 

mengontrol SDN mengunakan java yang mampu mendukung protocol seperti  

Openflow dan BGP-LS. Openflow adalah standar terbuka yang dikelola oleh Open 

Networking Foundation (ONF). Openflow merupakan sebuah protokol untuk 

contorller yang dapat memodifikasi perilaku perangkat jaringan melalui “set 

instruksi forwarding" yang didefinisikan dengan baik. 

Opendaylight controller memiliki beberapa lapisan. Lapisan atas terdiri dari 

aplikasi jaringan, lapisan tengah adalah lapisan kerangka kerja, dan lapisan bawah 

terdiri dari perangkat fisik. Opendaylight dirancang untuk bekerja dengan 

banyaknya switch, router, switch virtual, dan access point yang mendukung standar 

Openflow. 

 

Gambar 2.5 Controller Opendaylight . 
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2.6. IPv6 

IPv4 yang di keluarkan pada tahun 1981 mempunyai kelebihan dalam 

perencanaan dan implementasinya. Karena hanya terdiri dari 32 bit dengan jumlah 

IP sebanyak 4.294.467.295. IPv4 tercatat pada 16 November 2016 hanya 

43.847.976. 

Dengan adanya perkembangan internet yang sangat pesat untuk menyiasati 

IPv4 yang mulai habis maka di gunakan mekanisme Network Address Translation 

(NAT). Dengan adanya NAT IPv4 bisa di gunakan untuk IPv4 Public dengan 

jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan host dalam waktu bersamaan. Tetapi 

dengan adanya NAT maka performa jaringan akan sangat lambat jika di bandingkan 

dengan jaringan tanpa NAT. Karenakan proses pada NAT sediri yang melakukan 

tambahan di setiap paket. NAT sediri tidak di saran kan untuk jaringan besar karena 

akan menyebabkan menurunya traffic pada jaringan . 

Pada saat IPv4 mulai habis maka kita perlu mengupdate ke IPv6 karena 

jumlahnya yang lebih banyak di banding IPv4. Dengan IPv6 yang memiliki rentang 

128 maka kita tidak perlu untuk penambahan NAT di jaringan ini dikarenakan 

jumlah IP pada IPv6 sangatlah banyak yaitu berjumalah: 

340.282.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456 

 Degan jumlah yang sangat banyak akan memungkinkan setiap manusia 

yang ada di dunia memiliki IP Public sendiri. Sehingga dapat memaximalkan traffic 

pada jaringan. 

 Selain jumlah pada IPv6 yang lebih ungul dari pada IPv4, IPv6 juga 

memiliki format penulisan yang berbeda dengan IPv4. Dengan  jumlah 128 bit yang 

dibagi menjadi delapan bagian yang di pisahkan dengan titik dua (:) dengan contoh 

sebagai berikut: 

0010 0000 0000 0001 : 0000 1101 1011 1000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 

0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 1111 1111 : 1111 1110 0010 

1000 : 1001 1100 0101 1010 
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Di atas adalah contoh IPv6 dimana yang terdiri dari 128 bit dibagi menjadi 

8 bagian yang di setiap bagian nya terdiri dari 16 bit. Jika di konversikan kedalam 

hexadecimal menjadi 2001:0DB8:0000:0000:0000:00FF:FE28:9C5A di 

sederhanakan menjadi 2001:0DB8::00FF:FE28:9C5A. 

Sama dengan IPv4, IPv6 juga mempunyai network id dengan tujuan 

membedakan suatu perangkat jaringan  dan host id. Dengan tujuan untuk 

memberikan IP yang bebeda pada setiap host dengan contoh sebagai berikut 

2001:1234:5678:1234:5678:ABCD:EF12:1294/64 

2001:1234:5678:1234:5678:ABCD:EF12:1294/120 

Dari dua contoh di atas memliliki IPv6 address dengan /64 dan /120 yang berarti 

memiliki network id sebanyak 64 dan 120. Dari perhitungan tiap blok IPv6 untuk 

membedakan network id dan host id IP di atas diberikan 2 warna yang bebeda. 

Untuk menandakan network id di berikan warna merah sedangkan untuk host id 

berwarna hitam. Untuk mencari tau host id yang terdapat pada /120 dapat di hitung 

dengan x= (128-120) = 8 jumlah IP = 28 =256. 

2.7. Quality of Service (QoS)  

Menurut CCITT/ITU E.800 Quality of Service (QoS) adalah efek kolektif 

dari kinerja layanan yang menentukan derajat kepuasan seorang pengguna 

terhadapt sebuah layanan. Jika dilihat dari karakteristik nya ada banyak parameter 

yang menjadi acuan untuk QoS di antaranya yaitu latency, jitter, throughput dan 

packet loss.  

2.7.1. Latency (maximum packet delay)  

Delay adalah perbedaan waktu di antara waktu kirim dengan waktu 

terima sebuah paket. Dalam tugas akhir ini delay yang dimaksudkan adalah 

one way delay, yaitu waktu rata – rata pengiriman setiap paket dalam 

perjalanan dari satu titik kirim ke satu titik terima.  

𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
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2.7.2. Jitter  

Jitter adalah variasi delay yang diakibatkan oleh panjang antrian 

dalam suatu pengolahan data dan reassemble paket data di akhir pengiriman 

akibat kegagalan sebelumnya. Jitter merupakan variasi selisih dari setiap 

delay dengan delay selanjutnya. Dalam tugas akhir ini jitter yang dimaksud 

adalah nilai dari one-way delay variation.  

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎−1
  

2.7.3. Throughput  

Throughput adalah jumlah bit yang sukses diterima dari satu 

terminal tertentu di dalam sebuah jaringan, dari suatu titik jaringan ke titik 

jaringan lainnya dibandingkan dengan total waktu pengiriman.  

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑖𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎
  

2.7.4. Packet Loss  

Packet loss adalah perbandingan seluruh paket IP yang hilang 

dengan seluruh paket IP yang dikirimkan antara pada source dan 

destination. Salah satu penyebab paket loss adalah antrian yang melebihi 

kapasitas buffer pada setiap node. Beberapa penyebab terjadinya packet loss 

yaitu: 

1. Congestion, disebabkan karena terjadinya antrian yang berlebihan 

dalam jaringan. 

2. Node yang bekerja melebihi kapasitas buffer. 

3. Memory yang terbatas pada node. 

4. Policy atau kontrol terhadap jaringan untuk memastikan bahwa 

jumlah trafik yang mengalir sesuai dengan besarnya bandwidth. Jika 

besarnya trafik yang mengalir didalam jaringan melebihi dari 

kapasitas bandwidth yang ada maka policy control akan membuang 

kelebihan trafik yang ada. 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠 =
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚−𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚
𝑥 100%  
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Tabel 2.1 Referensi Standarisasi QoS ITU.T G.1010 [13] 


