
 

1  

  

BAB I PENDAHULUAN    

  

  

1.1. Latar Belakang  

Pertumbuhan bisnis kini semakin pesat bersamaan dengan dibukanya 

Masyarakat Ekonom ASEAN (MEA) 2015. Dibukanya MEA 2015 ini membuka 

peluang untuk melebarkan bisnis ke seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bisnis 

yang pesat ini tentunya harus dibarengi dengan handalnya sistem komunikasi data. 

Kehandalan sistem komunikasi data menjadi faktor yang krusial bagi sebuah 

institusi ataupun perusahaan karena segala bentuk kegiatan di perusahaan tidak bisa 

lepas dari penggunaan komputer.  

Service provider menjadi pemeran utama sebagai penyedia sistem dan saluran 

komunikasi data. Perkembangan konvergensi internet dan telekomunikasi 

memungkinkan pemanfaatan resource jaringan yang dimiliki oleh provider bisa 

lebih maksimal. Teknologi Virtual Private Network (VPN) contohnya 

memungkinkan terbentuknya suatu jaringan data private pada jaringan public yang 

skalabilitasnya besar dan terjamin keamanannya [11]. Melalui VPN provider dapat 

memanfatkan resource jaringannya di internet untuk digunakan sebagai saluran 

komunikasi data private untuk pelanggan selama pelanggan tersebut terhubung ke 

salah satu Point of Presence (PoP) milik provider.   

Internet Engineering Task Force (IETF) menstandarkan solusi Multi Protocol 

Label Switching sebagai pengembangan dari teknologi VPN untuk meningkatkan 

kinerja forwarding dan kecerdasan traffic engineering pada jaringan packet-based 

[12]. MPLS menggabungkan keunggulan forwarding di layer 2 dan efisiensi 

routing di layer 3 untuk meningkan kinerja melalui mekanisme yang disebut 

labelswitching. Mekanisme ini yang kemudian digunakan sebagian metode untuk 

mengatur aliran trafik pada jaringan untuk menjaga kehandalan jaringan yang 

dikenal dengan metode traffic engineering. Traffic engineering dapat mengatasi 

masalah yang dihadapi protokol routing standar seperti RIP, OSPF, IGRP dan  

lainnya pada jaringan MPLS karena bersifat mencari jalur terdekat dengan jumlah 

hop yang paling sedikit. Hal ini mengakibatkan hop dan jalur tertentu yang menjadi 

sangat padat karena dianggap sebagai jalur terdekat oleh beberapa sumber sehingga 
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semua aliran traffik dialirkan melalui jalur tersebut, sementara hop dan jalur yang 

lain tidak terutilisasi dengan baik [7]. Saat ini ada dua protokol yang mendukung 

metode traffic engineering yaitu Resource Reservation Protocol (RSVP) dan 

Constraint-Based Routed Label Distribution Protocol (CR-LDP). Kedua protokol 

ini menawarkan funsi yang sama namum mekanisme kerja yang digunakan berbeda. 

Meski demikian RSVP menunjukan keunggulan di sisi transport karena 

menggunakan protokol transport UDP sehingga bersifat connectionless. Di sisi lain 

beberapa platform melarang akses menuju UDP sehingga ketersediaan dan 

aksesbilitas di level transport dapat menentukan protokol label mana yang dapat 

digunakan [2]. Pada kenyataanya jaringan di internet tidak selalu menggunakan 

singleplatform melainkan multiplatform dari beberapa vendor hardware yang 

berbeda. Beberapa diantara vendor tersebut yang cukup sering digunakan adalah 

dari vendor Cisco dan Juniper. Setiap vendor memiliki aturan aksesbilitas yang 

berbeda pada masing-masing alatnya. Maka dari itu hardware vendor dan juga 

network provider memerlukan informasi yang lengkap untuk menentukan protokol 

mana yang sebaiknya diimplementasikan pada jaringan MPLS, mengingat 

penentuan protokol ini menjadi faktor yang krusial untuk menentukan keberhasilan 

device manufactures dan juga network providers [3].   

Maka dari itu pada penelitian ini akan diuji interoperability protokol RSVP 

pada jaringan MPLS yang menggunakan beberapa platform dalam satu jaringan. 

Proses pengujian dirasa cukup untuk dilakukan dalam lingkungan simulasi karena 

faktor yang akan diteliti adalah interoperability protokol sehingga pada penelitian 

ini pengujian akan dilakukan dengan software simulasi GNS3. Software GNS3 

dikenal cukup handal dalam mensimulasikan jaringan komputer dari berbagai 

vendor dan konfigurasi jaringan. Selain itu GNS3 juga cukup sering digunakan di 

berbagai penelitian yang berkaitan dengan jaringan komputer. Didasari hal tersebut 

maka tugas akhir ini berjudul “Traffic Engineering dengan Protokol RSVP-TE 

pada Jaringan Multiplatform MPLS VPN Layer 3 Menggunakan Software 

GNS3”.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang mendasari penelitian ini dapat dirumuskan 

beberapa masalah yaitu :   
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1. Bagaimana performansi jaringan multiplatform MPLS VPN Layer 3 dengan 

menggunakan protokol LDP?  

2. Bagaimana performansi jaringan multiplatform MPLS VPN Layer 3 jika 

diimplementasikan protokol RSVP?  

1.3.  Tujuan dan Manfaat  

1.3.1. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui performansi jaringan multiplatform MPLS VPN Layer 3 dengan 

protokol LDP  

2. Mengetahui performansi jaringan multiplatform MPLS VPN Layer 3 dengan 

protokol RSVP  

1.3.2. Manfaat  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun 

manfaat praktis sebagai berikut :   

A. Manfaat Akademis  

1) Mampu mengaplikasikan salah satu bidang keilmuan yaitu Sistem 

Komunikasi, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Komputer yang telah 

didapatkan di perkuliahan.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik mengenai 

perancangan jaringan MPLS VPN dan traffic engineering.   

B. Manfaat Praktis  

1) Sebagai acuan perancangan jaringan MPLS VPN Layer 3  

2) Dengan mengimplementasikan protokol RSVP pada jaringan MPLS VPN layer 

3 diharapkan dapat mengoptimalkan resource pada core network.  

3) Hasil pengukuran performansi jaringan multiplatform MPLS VPN Layer 3  

dapat menjadi referensi untuk network provider ataupun hardware vendor untuk 

memilih protokol yang tepat untuk diimplementasikan sebagai protokol traffic 

engineering.  
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1.4. Batasan Masalah  

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan batasan masalah agar dapat 

diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pembuatan. Adapun batasan-batasan 

masalah tersebut yaitu :   

1. Penelitian dilakukan di lingkungan simulasi menggunakan software GNS3.  

2. MPLS VPN yang akan dibuat beroperasi di layar 3 atau disebut juga Packet 

Based MPLS-VPN.  

3. Protokol traffic engineering yang diujikan pada singleplatform MPLS VPN 

Layer 3 adalah protokol LDP dan protokol RSVP.  

4. Protokol traffic engineering yang diujikan pada multiplatform MPLS VPN 

Layer 3 adalah protokol RSVP.  

5. Fitur RSVP yang akan diujikan adalah fitur Explicit Path dan Dynamic Path  

6. Pada jaringan singleplatform router yang digunakan menggunakan router cisco.  

7. Pada jaringan multiplatform router yang digunakan menggunakan gabungan 

router cisco dan juniper  

8. Parameter yang akan diukur untuk menentukan performansi jaringan adalah 

delay, jitter, packet loss dan throughput.  

1.5. State of The Art  

State of The Art merupakan pernyataan yang menunjukan bahwa penyelesain 

masalah yang diajukan merupakan hal yang berbeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan pihak lain. Dalam bagian ini akan diuraikan secara singkat penelitian 

terdahulu yang dapat memperkuat alasan mengapa penelitian ini akan dilakukan.  

Adapun State of The Art penelitian dijabarkan pada tabel berikut ini:  

  

  

  

  

  

Tabel 1.1. Tabel referensi penelitian implementasi protokol RSVP pada jaringan 

multiplatform  

MPLS VPN  

Judul  Peneliti  Konsep Model  
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Analisis Dan  
Perancangan  

Jaringan Testbed  

Multicast MPLS  

VPN dengan  
Traffic  

Engineering dan  

QoS di Pusat  

Teknologi  
Informasi Dan  

Komunikasi Bppt  

Randy Prasetio 

Adri, Gani  
Abdullah, Irfan  
Yuta Pratama  

 Tahun : 2010   

Binus University  

Menggunakan Metodologi Plan-

DesignImplement-Operate-Optimize 

(PDIOO) dalam perancangan jaringan MPLS 

VPN untuk mendukung jaringan multicast  

Pendekatan yang digunakan adalah dengan 

menerapkan traffic engineering dengan 

metode Model Tunneling dan Explicit Route 

dan metode transfer data multicast  

Hasil pengujian menunjukan jaringan MPLS 

VPN dengan traffic engineering dapat 

mendukung jaringan multicast sesuai dengan 

QoS yang diharapkan  

Penerapan  

Resource  

Reservation  

Protocol Pada  
Jaringan Internet 

Protokol  

Dedi Usman 
Effendy   

Tahun : 2011  

Universitas  

Widyagama 

Malang  

Membandingkan implementasi protokol 

RSVP pada jaringan IP dengan menggunakan 

paket voice  

Pendekatan yang digunakan adalah dengan 

mengukur frame error rate, throughput dan 

Normalized Data Rate paket voice  pada 

jaringan IP dengan RSVP dan tanpa RSVP  

Hasil pengujian menunjukkan jaringan yang 

menggunakan RSVP memiliki frame error 

rate yang lebih rendah dan throughput dan 

normalized data rate yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jaringan tanpa RSVP  

Analysis of the  

Similarities and  
Differences 

between MPLS  
Label Distribution  

Protocols RSVP 

and CR-LDP  

Muhammad Asif,  
Zahid Farid,  

Muhammad lal 

dan Junaid 
Qayyum  

Tahun : 2012  

Mid Sweden  
University,  

Universiti Sains  
Malaysia dan 

Gandhara  
University of 

Science  

Menganalisis protokol distribusi label pada 

jaringan MPLS yang dapat digunakan sebagai 

protokol traffic engineering  

Pendekatan yang digunakan adalah dengan 

mendeskripsikan setiap parameter yang 

dimiliki protokol CR-LDP dan RSVP dan 

kaitannya dengan distribusi label pada 

jaringan MPLS  

Penentuan protokol distribusi label sangat 
bergantung kepada ketahanan hardware dan 

kebutuhan jaringan yang diinginkan.  
Diperlukan penelitian lebih lanjut yang dapat 

menunjukkan kinerja masing-masing 

protokol  

Judul  Peneliti  Konsep Model  
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Multicast in Multi  

Protocol Label  
Switching: A 

Comparison study 
between LDP and  

RSVP-TE  

Mohamad  

Chaitou dan  
Hussein Charara  

Tahun : 2013  

Lebanese  

University  

Membandingkan protokol distribusi label 

LDP dan RSVP-TE pada jaringan MPLS 

untuk pengiriman paket Multicast.  

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

membandingkan penggunaan memori pada 

masing-masing protokol seiring dengan 

peningkatan jumlah node dalam jaringan. 

Menguji kapasitas dan skalabilitas 

masingmasing protokol di jaringan MPLS  

Hasil pengujian menunjukan protokol 

RSVPTE unggul dari segi pemanfaaan 

resource jaringan sementara protokol LDP 

memberikan skalabilitas yang lebih konstan 

bersamaan dengan semakin besarnya jaringan  

Dari tabel referensi penelitian diatas penelitian yang menguji metode traffic 

engineering di jaringan MPLS sudah banyak dilakukan melalui berbagai 

pendekatan. Penelitan yang dilakukan oleh Randy Prasetio Adri, Gani Abdullah, Irfan  

Yuta Pratama dengan judul “Analisis Dan Perancangan Jaringan Testbed Multicast 

Mpls Vpn Dengan Traffic Engineering Dan Qos Di Pusat Teknologi Informasi 

Dan  

Komunikasi BPPT” menerapkan metode traffic engineering model tunneling dan 

Explicit Route dan menganalisa QoS transfer data multicast di jaringan MPLS. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dedi Usman Efendi dengan judul 

“Penerapan Resource Reservation Protocol Pada Jaringan Internet Protokol” 

adalah dengan membandingkan frame error rate, throughput dan normalized data 

rate antara jaringan yang menggunakan RSVP dan tanpa RSVP. Data yang 

dianalisis adalah data voice pada konfigurasi jaringan fisik yang sama. Adapun 

penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Asif, Zahid Farid, Muhammad lal 

dan Junaid Qayyum dengan judul “Analysis of the Similarities and Differences 

between MPLS Label Distribution Protocols RSVP and CR-LDP” menganalisa 

parameter-parameter protokol RSVP dan CR-LDP sebagai protokol traffic 

engineering di jaringan MPLS. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

melalui studi literatur mengenai kedua protokol yang dianalisis. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Chaitou dan Hussein Charara dengan 

judul “Multicast in Multi Protocol Label Switching: A Comparison study between 
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LDP and RSVP ” membandingkan penggunaan memori protokol LDP dan RSVP 

bersamaan dengan bertumbuhnya jaringan MPLS. Paket data yang diujikan dalam 

jaringan adalah paket multicast Point to Multi Point (P2MP).  

Berdasarkan tabel referensi penelitian diatas protokol RSVP sebagai 

protokol traffic engineering sudah berhasil diimlementasikan di jaringan MPLS 

dengan berbagai metode. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asif, Zahid 

Farid, Muhammad lal dan Junaid Qayyum merekomendasikan penelitian lebih 

lanjut mengenai protokol-protokol traffic engineering seperti RSVP atau CR-LDP. 

Dikarenakan kedua protokol ini sangat bergantung terhadap konfigurasi jaringan 

kompatibilitas hardware [7]. Diperlukan informasi yang lengkap dan 

komprehensif bagi vendor jaringan ataupun network provider untuk menentukan 

protokol mana yang lebih tepat untuk digunakan di hardware dan jaringan mereka. 

Meski demikian, penulis melihat ada kelebihan yang lebih dominan pada protokol 

RSVP dibandingkan dengan protokol CR-LDP.   

Maka dari itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang memadai mengenai interkompatibilitas protokol RSVP sebagai protokol 

traffic engineering di jaringan multiplatform MPLS VPN. Selain itu jika 

dibandingkan dengan penelitian-penelian pada tabel diatas penelitian ini 

menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga penelitian bisa dikategorikan 

sebagai penelitian baru.  

1.6. Kerangka Berfikir   

Kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting. Sehingga dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah 

pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah 

pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran 

atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.  

Kerangka pemikiran pada penelitian ini terlihat pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 1.1 Kerangka Berfikir  

 1.7 Sistematika Penulisan  

Penulisan tugas akhir ini memiliki sistematika penulisan berikut penjelasannya  

:   

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat,  batasan masalah, state of the art, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.  

  

BAB II LANDASAN TEORI  
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Pada bab ini membahas mengenai dasar teori dan pandangan umum terhadap 

arsitektur MPLS dan MPLS VPN Layer 3. Selain itu juga dijelaskan teori dasar 

mengenai traffic engineering dan spesifikasi protokol RSVP.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian. 

Dijelaskan alur penelitian yang dimulai dari studi literatur, pembuatan topologi, 

perancangan dan konfigurasi jaringan MPLS VPN Layer 3 pada software GNS3 hingga 

tahapan-tahapan pengujian parameter jaringan.  

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  

Pada bab ini akan dijelaskan topologi jaringan yang akan digunakan berikut 

pengalamatan IP pada masing-masing device dalam jaringan. Selain itu 

konfigurasikonfigurasi pada setiap router dan penerapan protokol-protokol yang 

dipakat akan dideskripsikan di bab ini.  

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM  

Memaparkan hasil pengukuran dan analisis parameter jaringan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan.  

    


