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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Analisis Masalah 

Pada saat ini laboratorium teknik informatika memiliki 3 buah router yang 

berada pada jaringan backbone / utama, dari ketiga router tersebut akses jaringan 

dibagikan ke ruang – ruang praktikum dan ruang kantor. Ketiga router tersebut masih 

menggunakan konfigurasi tradisional yang belum menggunakan SDN, yang mana pada 

jaringan tradisional memiliki kekurangan dalam hal konfigurasi yang harus dilakukan 

pada tiap – tiap perangkat router. Dari ketiga router yang ada tidak menutup 

kemungkinan untuk bertambahnya router – router yang baru, dengan bertambahnya 

router baru yang menjadikan jaringan semakin komplek, hal ini akan menjadi kendala 

bagi administrator jaringan karena harus mengkonfigurasi tiap – tiap router yang baru. 

Dengan diterapkannya SDN pada infrastruktur jaringan dapat mengurangi 

kompleksitas jaringan dan memberikan kemudahan dalam melakukan konfigurasi, 

karena pada jaringan SDN konfigurasi dilakukan pada bagian kontroler tanpa harus 

melakukuan pada masing – masing router. Pada jaringan SDN terdapat sebuah protokol 

yang menghubungkan kontroler dengan perangkat jaringan yaitu OpenFlow. Untuk 

protokol ini pada perangkat Mikrotik masih dalam tahap perkembangan dan 

eksperimental jadi perlu adanya pengujian untuk mengetahui seberapa jauh  perfoma 

dari protokol ini terhadap infrastruktur SDN yang ada pada laboratorium teknik 

informatika. 

3.2. Analisis Sistem 

Implementasi Software Defined Network dilakukan pada 3 buah router yang 

ada pada jaringan laboratorium teknik informatika yang sebelumnya masih 

menggunakan jaringan tradisional. Ketiga router tersebut menggunakan perangkat 

Mikrotik RB951Ui-2ND, untuk dapat menjalankan SDN router – router tersebut harus 

ditambahkan protokol OpenFlow. Protokol ini dapat mengubah perangkat Mikrotik 

menjadi switch OpenFlow software-base. Agar infrastruktur SDN dapat berjalan perlu 
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ditambahkan satu node yang berfungsi sebagai controller. Kontroler ini menggunakan  

OpenDaylight “Hydrogen” edisi base. Dengan diterapkannya SDN pada jaringan 

laboratorium teknik informatika dapat mengubah aliran data dan pengambilan 

keputusan yang awalnya dilakukan oleh router  menjadi diambil alih oleh control plane.    

Selanjutnya dilakukan analisis perfomansi terhadap infrastruktur Software 

Defined Network (SDN) dengan mengukur perbandingan Quality of Service (QoS) 

dengan jaringan sebelum menggunakan SDN / jaringan konvensional pada 

Laboratorium Teknik Informatika. Dan pengujian pada protokol OpenFlow.  

3.3. Perancangan Sistem 

3.3.1. Topologi Jaringan Sebelum Software Defined Network 

Bagian ini menjelaskan topologi yang di pakai Laboratorium Teknik 

Informatika. Untuk membagikan jaringan internet ke ruang-ruang praktikum 

Laboratorium menggunakan 3 buah perangkat Mikrotik RB951Ui-2ND yang 

terpasang pada jaringan utama laboratorium. Dari 3 buah Mikrotik tersebut memiliki 

area distribusinya masing-masing. Mikrotik yang pertama di khususkan untuk 

mendistribusikan jaringan internet ke ruang pratikum, Mikrotik kedua digunakan 

untuk membagikan jaringan ke dosen dan karyawan, dan yang ketiga digunakan 

khusus buat jaringan internet sertifikasi. Untuk akses keluar laboratorium Teknik 

Informatika menggunakan 3 buah jalur internet yaitu jalur internet dari kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk jalur intranet / akses lokal, jalur dari ISP 

Telkom untuk akses utama internet, dan jalur dari ISP ASTINet untuk jalur akses 

publik server. Dari ketiga jalur utama tersebut terhubung dengan satu buah switch 

manageable untuk melakukan pembagian dan pergantian jalur apabila terjadi 

kegagalan koneksi. Untuk topologi jaringan Laboratorium Teknik informatika 

sebelum di pasang controller dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Topologi jaringan sebelum dipasang kontroler 

 

3.3.2. Arsitektur Sistem 

Dari topologi jaringan yang ada pada laboratorium Teknik Informatika akan 

ditambahkan sebuah node baru agar dapat diimplementasikan arsitektur SDN. Node 

yang di tambahkan akan berfungsi sebagai Controller pada jaringan SDN. Kontroler 

tersebut akan langsung terhubung ke perangkat Mikrotik RB951-2ND yang ada pada 

jaringan utama laboratorium.  

Pada bagian node kontroler akan digunakan sistem operasi Linux Ubuntu 

14.04.5 Desktop LTS untuk mejalankan OpenDaylight sebagain aplikasi kontroler 

untuk arsitektur SDN. Pada bagian perangkat jaringan berupa Mikrotik RB951Ui-

2ND akan ditambahkan sebuah package Openflow 1.0 yang dapat mengubah 

perangkat tersebut dari  router menjadi sebuah perangkat switch OpenFlow software-

base. Setelah menjadi perangkat switch OpenFlow software-base, aliran data / data 

flow dari perangkat tersebut dapat di atur melalui sebuah kontroler. Agar controller 
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dapat mendeteksi perangkat switch yang berjalan, controller harus terhubung 

langsung dengan masing – masing perangkat switch. Untuk komuniasinya controller 

dengan perangkat switch harus dalam satu jaringan yang sama.  Untuk gambaran 

topologi yang sudah di tambahakan kontroler bisa dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Topologi jaringan setelah dipasang kontroler 

 

3.3.2.1. Tabel Internet Protocol (IP) Address jaringan SDN 

Tabel 3. 1 Pengalamatan IP Address 

Nama Ethernet IP Address 

SDN Controller Eth0 192.168.0.1/24 

Router 1 (R1) Mikrotik Eth1 192.168.0.3/24 

 Eth2 (to R2)  

 Eth5 192.168.1.112/24 

Router 2 (R2) Mikrotik Eth1 192.168.0.5/24 

 Eth3 (to R1)  
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 Eth4 (to R3)  

 Eth5 192.168.1.113/24 

Router 3 (R3) Mikrotik Eth1  192.168.0.7/24 

 Eth3 (to R2)  

 Eth5 192.168.1.114/24 

Untuk komunikasi antara perangkat mikrotik tidak memerlukan IP Address, 

karena router mikrotik sudah diubah dalam bentuk OpenFlow Switch. Untuk 

komunikasi antar perangkat sudah di tangani oleh OpenFlow Protocol sebagai 

protokol komunikasi antar perangkat SDN.  

3.3.2.2. Kebutuhan Sistem Jaringan 

Untuk dapat membangun infrastruktur jaringan SDN diperlukan satu buah 

node yang berfungsi sebagai Controler dan 3 buah router yang dapat difungsikan 

sebagai forwarding device. Selain kebutuhan perangkat fisik dibutuhkan juga 

perangkat lunak untuk dapat menjalankan sistem yang dibangun. Spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak adalah sebagai berikut :    

a. Perangkat Keras 

Pada penelitian ini dilakukan instalasi perangkat controller untuk menjalankan 

Software Defined Network  (SDN) yang dijalankan diatas Physical Computer (PC) 

dengan spesifikasi sebagai berikut :  

Processor : AMD A8-3850 2.9 GHz 

Memory (RAM) : 4 GB  

Operating System : Ubuntu 14.04.5 LTS 

Hard Disk : 80 GB 
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Untuk perangkat router menggunakan 3 buah perangkat mikrotik yang akan 

dipasangkan  protokol openflow dan difungsikan sebagai forwading device dengan 

spesifikasi sebagai berikut :  

Vendor : Miktotik 

Type : RB951Ui-2ND  

CPU / Architecture : QCA9531 650MHz / MIPS-BE 

Memory (RAM) : 64 MB 

Operating System : RouterOS 

Main Storage/NAND : 16 MB 

b. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Linux Ubuntu 14.04.5 LTS: Operating System (OS) yang digunakan untuk 

menjalankan controller 

2. Java Runtime Environment: Software penunjang yang digunakan 

untuk instalasi controller OpenDaylight  

3. OpenDaylight “Hydrogen” edisi “Base”: Controller SDN yang digunakan 

dalam penelitian ini. Aplikasi ini sudah terpasang  

“samples.simpleforwarding 

(org.opendaylight.controller.samples.simpleforwarding)” untuk melakukan 

forwarding pada switch openflow.  

3.3.3. Alur Proses Data 

Dengan diterapkannya infrastruktur SDN pada jaringan Laboratorium Teknik 

Informatika, aliran data / data flow pada jaringan tidak melewati router, tapi harus 

melewati tabel routing yang ada pada kontroler untuk komunikasi dari host sumber 

ke host tujuan. 
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Gambar 3. 3 Data Pada OpenFlow [14] 

Pada Gambar 3.3 Data masuk pada ke switch openflow melalui physical port 

1 / port fisik 1 kemudian ke bagian forwarding path, pada bagian forwarding path 

informasi dari data yang masuk dikirim ke kontroler menggunakan protokol 

OpenFlow untuk menunggu perintah dari kontroler. Di bagian kontroler yang 

mengambil keputusan, informasi data yang dikirim dari forwading path akan di 

cocokan dengan tabel routing, apabila informasi data yang dikirim forwarding path 

ada di tabel routing, maka data tersebut akan diteruskan ke physical port 2 / port fisik 

2 oleh forwarding path.  

Pada bagian switch terdapat Data Plane, pada bagian inilah yang melakukan 

proses forwarding dan manipulation paket pada switch. Data Plane pada switch 

terdiri dari beberapa bagian yaitu ports, flow tables, flow classifiers, dan actions. 

Paket yang masuk dan keluar pada bagian ports, kemudian paket dicocokan dengan 

flow tables menggunakan classifiers selanjutnya actions yang akan melakukan 

serangkaian tindakan kepada paket.  
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Gambar 3. 4. Flow Chart Siklus Packet Data 

Ketika menggunakan switch OpenFlow paket data akan melalui proses pada 

Gambar 3.4. Pertama paket data akan masuk melalui port fisik (port Ethernet) atau 

port virtual setelah masuk melalui port packet data akan tiba pada bagian Packet 

Arrival di bagian ini akan menyimpan informasi paket data berupa dari port berapa 

masuk dan jenis port yang digunakan. Pada setiap paket data memiliki bagian 

metadata yang disebut dengan key, di bagian Key Extraction informasi metadata 

tersebut akan dikeluarkan berupa nilai header dari paket, lokasi dari buffer paket, port 

kedatangan dan waktu kedatangan, informasi. Selanjutnya Table Selection akan 

menggukan informasi dari key tersebut untuk menyeleksi paket berdasarkan 

informasi yang ada pada tabel, ketika paket pertama kali melalui jalur OpenFlow 

secara default akan dipilih tebel yang pertama. Di bagian Flow Selection key akan 

digunakan lagi untuk memilih aliran data yang ada pada tabel, secara default flow / 

aliran data sudah ada pada tabel, flow yang pertama pada tebel yang kan dipilih secara 
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default untuk paket yang pertma kali melalui jalur OpenFlow. Di bagian terakhir 

Action Application yang akan melakukan serangkaian action / tindakan untuk paket 

yang akan lewat 

3.4. Skenario Pengujian 

Untuk tahap pengujian jaringan dilakukan dengan menguji pada jaringan non 

Software Defined Network (SDN) / jaringan konvensional dan jaringan yang sudah 

menggunakan Software Defined Network (SDN) dengan menggunakan parameter 

Quality of Service (QoS). Parameter yang digunakan yaitu latency/delay, jitter, 

throughput dan packet loss. Untuk pengambilan data QoS dilakukan dengan 

penggunaan beban pada jaringan dan tanpa penggunaan beban pada kedua jenis 

jaringan. Beban traffic yang digunakan diasumsikan mewaliki traffik yang terjadi pada 

jaringan yang sebenarnya.  

Pengujian pada jaringan Software Defined Network (SDN) di pusatkan hanya 

menguji pada bagian yang langsung terhubung pada jaringan SDN tersebut. Untuk 

bagian yang akan dilakukan pengujian dapat dilihat pada Gambar 3. 5. 

 

Gambar 3. 5 Bagian pengujian pada jaringan SDN 
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A. Skenario Pengujian 1 

Pengujian ini dilakukan pada jaringan SDN dan non SDN tanpa beban traffic, 

pengujian dilakukan antara host pada jaringan SDN dan jaringan non SDN. 

Selanjutnya akan didapatkan beberapa parameter untuk dianalisa perfomansinya.  

Tabel 3. 2 Pengujian Tanpa Beban Traffic 

Model 

Jaringan 

Rata-rata 

Latency/Delay 

(ms) 

Jitter 

(ms) 

Throughput 

(KBps) 

Packet Loss 

(%) 

SDN     

Non SDN     

 

B. Skenario Pengujian 2 Latency / Delay 

Pengujian ini menggunakan parameter nilai rata-rata latency/delay sebagai 

pembanding pada jaringan SDN dan non SDN dengan penambahan beban traffic 

pada jaringan. 

Tabel 3. 3 Pengujian Latency / Delay 

Model 

Jaringan 

Beban Traffic 

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb 

SDN      

Non SDN      

C. Skenario Pengujian 3 Jitter 

Pengujian ini menggunakan parameter nilai jitter sebagai pembanding pada 

jaringan SDN dan non SDN dengan penambahan beban traffic pada jaringan. 

Tabel 3. 4 Pengujian Jitter 

Model 

Jaringan 

Beban Traffic 

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb 

SDN      

Non SDN      
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D. Skenario Pengujian 4 Throughtput 

Pengujian ini menggunakan parameter nilai throughput sebagai pembanding 

pada jaringan SDN dan non SDN dengan penambahan beban traffic pada 

jaringan. 

Tabel 3. 5 Pengujian Throughtput 

Model 

Jaringan 

Beban Traffic 

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb 

SDN      

Non SDN      

 

E. Skenario Pengujian 5 Packet Loss 

Pengujian ini menggunakan parameter nilai packet loss sebagai pembanding 

pada jaringan SDN dan non SDN dengan penambahan beban traffic pada 

jaringan. 

Tabel 3. 6 Pengujian Packet Loss 

Model 

Jaringan 

Beban Traffic 

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb 

SDN      

Non SDN      

 

 

 

 

 

 


