
1 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Pendahuluan 

Dengan meningkatnya penggunaan internet maka jumlah perangkat jaringan 

yang terhubung semakin meningkat, dari perangkat-perangkat itu semua tidak datang 

dari satu vendor/brand yang sama, akan menimbulkan kompleksitas yang tinggi dalam 

hal manajemen jaringan, dari permasalahan itu dibutuhkan sebuah solusi agar para 

administrator jaringan dapat dengan mudah mengelola dan mengimplementasi 

perangkat jaringan. Maka Software Defined Networking (SDN) yang saat ini masih 

berkembang dianggap sebagai teknologi yang mampu untuk mengurangi komplesitas 

konfigurasi dan manajemen jaringan menjadi lebih mudah dikelola dan sederhana.[1] 

SDN adalah sebuah konsep atau paradigma baru yang muncul dan 

berkembang dari jaringan komputer yang semakin lama semakin kompleks. Konsep 

dasar dari SDN adalah memisahkan forwarding plane dan control plane yang mana 

pada jaringan konvensioal masih dalam satu perangkat yang sama, menjadi dipisah 

kedalam suatu perangkat yang berbeda. Dalam artian perangkat jaringan yang 

terhubung kejaringan dikendalikan oleh application plane yang berkolaborasi dengan 

control plane untuk mengintruksikan kemana suatu traffik atau paket data diarahkan.  

OpenFlow merupakan suatu protokol bersifat terbuka yang menghubungkan 

antara perangkat jaringan dengan sebuah kontroler, yang memungkinkan untuk 

melakukan memprograman data plane pada switch dan dapat mengontrol secara 

langsung lalu lintas paket pada forwarding plane melalui interface OpenFlow.[2] 

Penerapan protokol OpenFlow pada switch dan router telah mulai dilakukan 

beberapa vendor, diantaranya adalah MikroTik. RouterOS pada MikroTik adalah 

sistem operasi independen berbasis Linux khusus untuk komputer yang difungsikan 

sebagai network router. MiktoTik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik 

digunakan untuk keperluan administrasi jaringan kompiter seperti merancang dan 
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membangun sebuah sistem jaringan komputer dengan skala kecil hingga skala besar 

yang kompleks.[2] 

MikroTik telah menambahakan secara optional OpenFlow agent pada 

RouterOS versi 6.17 keatas dan memungkinkannya untuk dapat diimplementasikan 

pada arsitektur SDN dengan biaya yang lebih terjangkau. Penerapan OpenFlow agent 

pada RouterOS layak untuk diuji perfomasinya, untuk versi OpenFlow yang digunkan 

adalah versi 1.0.0 Mikrotik belum mengeluarkan versi terbarunya untuk protokol ini 

pada perangkat mereka karena OpenFlow agent dan fungsinya masih dalam tahap 

Experimental belum siap untuk tahap produksi. OpenFlow versi 1.0.0 tersedia untuk 

tujuan evalusi.[3] Selain itu juga MikroTik bisa menjadi alternatif switch OpenFlow. 

Switch OpenFlow yang tediri dari dua jenis.[4] Pertama adalah hardware-

based switch (perangkat switch berdasarkan perngkat keras) yang mana jenis switch ini 

telah dimodifikasi oleh vendor untuk dijual secara komersial, switch ini  menggunakan 

TCAM (Ternary Content Address- able Memory) dan OS khusus untuk 

pengimplementasian Flow-Table dan protokol OpenFlow. Kedua adalah software-

based switch (perangkat switch berdasarkan perngkat lunak) yang menggunakan sistem 

operasi UNIX / Linux untuk pengimplementasian seluruh fungsi switch OpenFlow 

software-based, vendor biasanya menyediakan package tambahan pada untuk 

perangkatnya.[4] Karena Router Mikrotik bisa ditambahkan protokol OpenFlow, maka 

secara otomatis setelah dijalankan protokol tersebut Router Mikrotik akan menjadi 

jenis switch OpenFlow software-based. Switch jenis inilah akan digunakan pada 

penelitian ini.  

OpenDaylight adalah salah satu jenis kontroler pada SDN, kontroler ini  

mendukung protokol OpenFlow dari versi 1.0.0 sampai versi terbaru. OpenDaylight 

adalah sebuah kontoler platform yang terbuka untuk jaringan programmability 

mengaktifkan SDN dan NFV untuk jaringan di setiap ukuran dan skala.[5] Pada 

penelitian sebelumnya sudah dilakukan pengujian kontroler pada Mikrotik RB750 

sebagai alternatif switch OpenFlow Software-Based dengan menggunakan Floodlight 
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sebagai kontroler utama, dan juga melakukan perbandingan dengan emulator mininet 

yang dianggap sebagai representative dari hardware-base switch.[6] Pada penelitian 

lainnya yang masih membahas mengenai OpenFlow adalah tentang prototipe 

infrastruktur dari SDN dengan protokol OpenFlow yang menggunakkan Ubuntu 

sebagai Kontrolernya, di penelitiannya menggunakan perangkat switch Open Wrt.[4] 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

memiliki 6 ruang praktikun untuk mendukung 6 ruang tersebut Laboratorium teknik 

informatika memiliki jaringan internet sendiri. Untuk menyediakan akses jaringan 

Laboratorium teknik informatika menggunakan 3 buah perangkat Mikrotik sebagai 

router inti pada jaringan backbone/utama, dari jaringan inilah akses jaringan dibagikan  

ke ruang-ruang praktikum dan layanan-layanan yang ada pada laboratorium teknik 

informatika. Untuk kedepannya laboratorium akan mengalami perkembangan pada 

bagian infrastruktur jaringan utama. Jaringan yang ada saat ini masih menggunakan 

konfigurasi pada masing-masing router, jadi apabila ada penambahan perangkat maka 

perlu di lakukan konfigurasi lagi pada perangkat yang baru dan kesalahan dalam 

melakukan konfigurasi. Dengan menerapkannya SDN pada infrastruktur jaringan hal 

tersebut dapat dilakukan dengan melakukan konfigurasi pada bagian kontroler saja, 

tanpa harus melakukan pada masing-masing router.  

Penelitian ini akan melakukan pemasangan infrastruktur SDN pada jaringan 

Laboratorium Teknik Informatika yang semula belum menggunakan SDN. Penerapan 

infrastruktuk SDN pada Laboratorium Teknik Informatika akan menggunakan 

perangkat Mikrotik RB951Ui-2ND sebagai switch OpenFlow software-base, dan juga 

akan menambahakan satu node yang akan nanti berfungsi sebagai kontoler pada 

infrastruktur SDN. Untuk kontrolernya akan menggunakan OpenDaylight “Hydrogen” 

edisi base. Pengujian akan dilakukan pada kontroler dan fungsi dari OpenFlow agent 

pada RouterOS di MikroTik RB951Ui-2ND. Diharapkan dengan pengimplentasian 

dapat mengetahui sejauh mana arsitertur SDN dapat memberikan dampak pada 

jaringan komputer yang ada pada Laboratorium Teknik Informatika. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara melakukan konfigurasi SDN pada router MikroTik RB951Ui2ND ? 

2. Bagaimana implementasi SDN  pada jaringan Laboratorium Teknik Informatika ? 

3. Bagaimana kualitas jaringan Laboratorium Teknik Informatika setelah menerapkan 

arsitektur SDN ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana cara konfigurasi SDN pada router Mikrotik RB951Ui-2ND 

2. Mengetahui cara implementasi infrastruktur SDN pada jaringan Laboratorium 

Teknik Informatika 

3. Mengetahui performasi trafik jaringan laboratorium teknik informatika setelah  

menggunakan SDN(Software Defined Network) dengan parameter latency, 

throughput, jitter dan packet loss. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang akan dicakup dalam dalam proposal Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan pada router Mikrotik RB951Ui-2ND 

2. Controller yang digunakan dalam penelitian adalah OpenDaylight “Hydrogen” edisi 

base 

3. Parameter yang akan di ujikan sebagai pebanding adalah latency, throughput, jitter 

dan packet loss. 

4. Tidak membahas masalah keamanan sistem. 

 

1.5. Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 
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1.5.1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literature berupa artikrl ilmiah, jurnal penelitian 

e-book, serta sumber dari berbagai situs internet yang berhubungan dengan konsep 

SDN (Software Defined Network), konsep OpenFlow, parameter pengujian jaringan 

serta konfigurasi  Mikrotik RB951Ui-2nD. 

1.5.2. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan penerapan dari sistem yang telah dirancang, untuk 

controller menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Desktop 14.04 dan MikroTik 

RB951Ui-2ND sebagai switch OpenFlow software-base antara lain :  

1. Analisa Model : melakukan analisa model kebutuhan apa saja yang akan dipakai 

dan diterapkan pada penelitian. 

2. Model Networking : perancangan topologi yang akan dipakai pada penelitian  

3. Installation Hardware : melakukan instalasi pada hardware yang akan dipakai 

sesuai dengan topologi yang dirancang  

4. Instalation Opendaylight : melakukan instalasi Opendaylight pada sebuah host 

yang akan digunakan sebagai kontroler 

5. OpenFlow agent setup : melakukan konfigurasi pada openflow agent  yang ada 

pada RouterOS  

6. Flows and Routing setup : melakukan konfigurasi  flow table dan routing pada 

kontroller.  

 

1.5.3. Skenario Pengujian 

Pada tahap ini, dilakukan pengujian perfomansi pada controller dan traffik 

jaringan SDN (Software Defined Network) pada jaringan Laboratorium Teknik 

Informatika. Adapun ketentuan yang dilakukan pada pengujian yaitu :  

1. Pengujian pertama dilakukan pada jaringan Laboratorium Teknik Informatika. 

tanpa penerapan SDN (Software Defined Network) dengan parameter nilai latency, 

throughtput, jitter, bandwith  dan packet loss  
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2. Pengujian kedua dilakukan dengan penerapan SDN (Software Defined Network) 

pada jaringan Laboratorium Teknik Inforamtika untuk mengetahui latency, 

throughput, jitter, bandwith dan packet loss.  

 

1.5.4. Penyusunan Laporan 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan laporan dari semua metode yang ingin 

diterapkan dan dapat dipergunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.  

1.6. Sistematika Penulisan  

Uraian sistematika penulisan pada tugas akhir ini bertujuan agar perancangan 

dan pembuatan system yang dibahas menjadi mudah dipahami, jelas dan sistematis 

pada setiap sub bab bahasan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran secara umum yang akan dilakukan penulis dan 

membahas mengenai latar belakang, tujuan yang akan dicapai, permasalah yang 

dihadapi dan batasan masalah, metode yang digunakan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan dasar-dasar ilmu dan teori yang digunakan untuk melakukan 

pengimplementasian software define network pada laboratorium teknik informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan tentang rancangan Software Defined Network (SDN). Pada 

bab ini juga di jelaskan tahap-tahap analisis dan perancangan sistem jaringan.  

BAB IV PENGUJIAN DAN HASIL 

Bab ini berisika tentang inplementasi dari Software Defined Network (SDN) 

pada laboratorium Teknik Informatiak dan proses pengujian beserta hasil dari 

pengujian terhadap sistem yang di implementasikan. 
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BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan dalam tugas akhir yang 

berisikan kesimpulan dan saran – saran yang mungkin bermanfaat dalam 

pengembangan penelitian ini untuk kedepannnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


