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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Performansi yang baik dari sebuah teknologi jaringan saat ini 

menjadi tujuan utama. Seiring berkembangnya kebutuhan performansi 

teknologi jaringan maka akan meningkat pula infrastruktur dari jaringan 

tersebut yang diiringi dengan kompleksitas dalam hal manajemen jaringan. 

Teknologi akan penghematan daya pada perangkat jaringan saat ini 

menjadi masalah penting karena meningkatnya permintaan akan perangkat 

jaringan yang dapat mengurangi penggunaan daya. Salah satu teknologi 

yang dapat mengatasi masalah tersebut yakni Software Defined Network 

(SDN) yang dimana merupakan sebuah teknologi yang mengubah model 

arsitektur yang begitu kompleks menjadi sederhana. Konsep dasar dari 

SDN ini adalah dengan membagi control plane dan forwarding plane yang 

dimana control plane diletakkan secara terpusat di dalam controller SDN, 

sehingga proses routing akan dilakukan di dalam controller SDN tersebut 

[1]. Pengontrolan jaringan terpusat yang disediakan SDN ini membuat 

pengaturan jaringan lebih fleksibel dan mudah. Ini akan memudahkan 

pengguna dalam melakukan pengaturan sehingga tidak perlu terjun 

langsung ke lapangan. Selain itu SDN ini juga mendapat perhatian yang 

signifikan sebagai sarana untuk mengelola peningkatan lalu lintas jaringan 

secara efisien [2]. 

Salah satu kemampuan dari Software Defined Network (SDN) 

yakni routing. Routing merupakan penentuan jalur terbaik yang akan 

dilalui informasi yang dikirim dari node pengirim menuju node penerima. 

Tetapi dalam proses routing pasti membutuhkan waktu untuk data dalam 

mencapai tujuan. Untuk mengatasinya dalam network routing biasanya 

digunakan suatu algoritma pencarian jalur terpendek atau tercepat. 

Beberapa algoritma pada routing yakni adalah algoritma Dijkstra dan 

Depth-first Search (DFS).  

Algoritma Dijkstra adalah algoritma untuk mencari lintasan 

terpendek dalam sejumlah langkah dengan menggunakan strategi Greedy. 
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Strategi Greedy yang dimaksud adalah pada setiap langkah ambil sisi yang 

berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah 

terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari 

simpul asal ke simpul yang baru haruslah merupakan lintasan yang 

terpendek diantara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum 

terpilih[3]. Kemudian algoritma Depth-first Search (DFS) dibandingkan 

memilih simpul dengan bobot minimum yang belum digunakan secara 

greedy, algoritma ini akan melakukan pencarian pada satu node dalam 

setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam, solusi 

belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada node sebelah kanan. 

Node yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling 

dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level 

sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi. Jika 

solusi  ditemukan maka tidak diperlukan proses backtracking (penelusuran 

balik untuk mendapatkan jalur yang dinginkan)[4]. 

Pada penelitian ini peneliti akan mengimplementasikan algoritma 

Dijkstra dan Depth-first Search sebagai penentuan jalur yang akan dipilih 

untuk mengirimkan paket informasi dari sumber ketujuan dengan 

menggunakan controller Ryu. Controller Ryu  merupakan salah satu 

openflow controller yang bersifat open source. Ryu menyediakan 

komponen perangkat lunak dengan API yang didefinisikan dengan baik 

yang memudahkan bagi pengembang untuk menciptakan manajemen 

jaringan baru serta pengendalian aplikasi. Maka dari itu dalam penelitian 

ini akan dilakukan beberapa pengujian untuk menentukan algoritma 

manakah yang memiliki performa yang lebih bagus dan lebih baik untuk 

digunakan dalam menentukan jalur pengiriman data yang harus dilalui 

paket dari sumber ke tujuan pada jaringan Openflow berbasis Software 

Defined Network (SDN) dan untuk menentukan konsumsi energi 

digunakan CPU Usage dengan mengukur menggunakan CPU dan RAM, 

lalu untuk parameter QoS (Quality of Service) menggunakan latency, 

throughput, jitter. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas rumusan masalah yang di dapat adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana implementasi algoritma Dijkstra dan Depth-first Search 

(DFS) pada jaringan Software Defined Network (SDN) ? 

b. Bagaimana hasil perbandingan kinerja algoritma Dijkstra dengan 

Depth-first Search (DFS) dalam performansi dan penentuan jalur 

terpendek Software Defined Network (SDN) ? 

c. Bagaimana hasil perbandingan CPU Usage algoritma Dijkstra dengan 

Depth-first Search (DFS) pada jaringan Software Defined Network 

(SDN)? 

1.3. Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan penelitian penulis buat adalah untuk mengetahui dan 

menguji bagaimana performa algoritma Dijkstra dan Depth-first Search 

pada arsitektur Software Defined Network (SDN) serta bagaimana 

menentukan pencarian jalur yang paling baik untuk diimplementasikan 

pada topologi Mesh dan konsumsi energi menggunakan CPU Usage. 

1.4. Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas, diberikan batas masalah agar 

penelitian lebih terarah, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian menggunakan virtualbox. 

b. Perancangan Software Defined Network (SDN) menggunakan 

emulator mininet. 

c. Menggunakan controller Ryu berbasis bahasa pemrograman python 

d. Parameter yang akan diujikan sebagai perbandingan menggunakan 

latency, throughput,  jitter dan CPU Usage. 

e. Pengalamatan menggunakan IPv4 

f. Tidak membahas sisi keamanan jaringan. 

1.5. Metodelogi Penelitian  

1.5.1. Studi Literatur 

Peneliti akan mempelajari literatur dari artikel ilmiah, jurnal 

penelitian, e-book, serta sumber dari berbagai situs internet yang 
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berhubungan dengan algoritma Dijkstra dan algoritma Depth-first 

Search, Software Defined Network (OSPF), konsep OpenFlow, 

parameter pengujian, performansi jaringan, serta konfigurasi pada 

mininet, dan Ryu controller. Studi literatur digunakan untuk menambah 

wawasan peneliti tentang penelitian yang akan dibuat. 

1.5.2. Perancangan dan Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan sistem yang akan 

dibangun, yakni dengan melakukan simulasi pada emulator jaringan 

Mininet yang terpasang pada sistem operasi Linux. Kemudian 

menggunakan Ryu sebagai controller SDN kemudian melakukan 

perancangan topologi dan perancangan algoritma Dijkstra dan 

algoritma Depth-first Search yang nantinya akan dilakukan beberapa 

pengujian dan kemudian dibandingkan manakah yang memiliki 

performa lebih bagus dan baik pada jaringan arsitektur Sofware Defined 

Network (SDN). 

1.5.3. Uji Coba Sistem dan Evaluasi 

Pada tahap ini adalah tahap pengujian sistem yang telah dibuat. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem ini berhasil 

melakukan sesuai alur yang telah dirancang atau tidak. 


