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Abstract

Speed   and stability of data transfer is needed by companies which
use a program to transfer data in a real time. In this case, they need to
build a back up link systems to keep the connection is maintained smoothly.
Ethernet bonding is one of the solutions for data transfer performance
and optimization in computer networks. Ethernet bonding consists of
several modes, there are the active backup, balance xor, broadcast, 802.ad,
balance tlb, and balance alb. This research method uses a comparison
technique results obtained from the results of testing some of the bonding
mode between RouterOS and CentOS then will be analyzed the best
bonding results. The aim of using Ethernet bonding is to design a network
system that can provide security, speed, and stability in data transfer.
The performance of an ethernet bonding will not be significant in a slow
data transfer rate.
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1. Pendahuluan

Pada era global seperti sekarang di dalam sebuah proses bisnis membutuhkan
teknologi informasi guna menunjang kinerja yang lebih sistematis dan efisien. Pada
perusahaan yang sudah menerapkan IT, terutama perusahaan yang di dalam proses
bisnisnya terintregasi pada server pusat maka link cabang yang menuju server
pusat tersebut tidak boleh down apalagi terputus. Perusahaan membutuhkan suatu
jaringan yang dapat mengatasi masalah tersebut dan perlu dibuat suatu sistem untuk
melakukan back up link untuk menjaga agar koneksi tetap terjaga dengan lancar.
Ethernet bonding adalah salah satu teknik yang tepat untuk digunakan. Sebagai
contoh adalah pada suatu perusahaan yang bergerak di bidang logistic atau jasa
pengiriman barang, permasalahan ada pada waktu transfer data yang dinilai kurang
memuaskan pada tingkat kecepatan dan kestabilannya, karena pada dasarnya
perusahaan tersebut menggunakan program bisnis secara real time. Kecepatan serta
kestabilan transfer data sangat diperlukan pada program bisnis ini karena terdapat
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transaksi pada bagian ekpedisi berskala ribuan per harinya, untuk menunjang
kecepatan dan ketepatan serta garansi yang diberlakukan kepada setiap konsumen
agar barang telah sampai di tujuan. Ethernet bonding adalah solusi untuk mengatasi/
mendapatkan transfer data yang cepat, stabil dan aman. Ethernet bonding disebut
juga trunking port/link agregasi, artinya penggabungan beberapa port jaringan
menjadi satu untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar dari beberapa
antarmuka [1]. Di dalam ethernet bonding terdapat beberapa mode akan
dibandingkan tingkat kecepatan dan kestabilan mode-mode yang ada pada ethernet
bonding antara server linux CentOS dengan server RouterOS, karena selain untuk
pemanfaatan sumber daya yang tersedia, berlaku juga penerapan untuk mengetahui
sejauh mana teknologi ini dapat berkembang untuk mempercepat koneksi data.
Penelitian tentang teknik perbandingan ethernet bonding akan menggunakan
parameter kecepatan transfer data, kestabilan transfer data dan reliability
(kehandalan) ethernet bonding itu sendiri.

2. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti karya Chih
Wen Hsueh dkk, yang menjelaskan bonding hanya secara garis besar saja tetapi
tidak spesifik [2], lalu ada penelitian dari Jason Gabler yang membandingkan bonding
dengan load balancing [3]. Pada pembahasan dari penelitian sebelumnya, belum
ada yang membandingkan jenis-jenis atau mode-mode yang ada di ethernet bonding
seperti balance rr, active backup, balance xor, broadcast, 802.3ad, balance
tlb, balance alb dan juga belum ada yang membandingkan beberapa mode ethernet
bonding tersebut pada server linux CentOS dengan server RouterOS (mikrotik).

Ethernet bonding hampir sama dengan port trunking yang berarti bahwa
dua koneksi jaringan fisik bergabung membentuk satu koneksi jaringan virtual.
Manfaat lainnya adalah bandwidth yang bertambah dan secara teoritis menawarkan
kemampuan multi gigabit [4]. Paket atau data dapat dikirim dan diterima melalui
jaringan multiple bonding dengan hanya menggunakan satu alamat IP dan tidak
ada modifikasi untuk perangkat keras dan sistem operasinya. Pendekatan yang
diusulkan akan diimplementasikan sebagai dua modul kernel Linux yang compatible
dan transparant kepada penggunanya. Alamat IP dan alamat MAC yang sesuai
dari multiple bonding network dalam jaringan LAN disimpan oleh modul + ARP
untuk mendapatkan alamat MAC dari alamat IP yang ditunjuk.Bandwidth dari sebuah
host dapat ditingkatkan secara proporsional dengan menggunakan beberapa model
bonding dan sangat cocok untuk sistem berskala besar dalam LAN dengan
kebutuhan bandwidth yang tinggi, seperti sistem clustering [2]. Pada penelitian ini
mencakup kebutuhan-kebutuhan perangkat keras maupun perangkat lunak seperti
router, switch, ftp, dan lain-lain.

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan
atau internet menuju tujuan melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing.
Proses routing terjadi pada lapisan tiga (Lapisan jaringan seperti Internet Protocol)
dari stack protokol tujuh-lapis OSI. Router berfungsi sebagai penghubung antar
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dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya.
Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk
membentuk suatu Local Area Network (LAN). Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi
dari router dan switch merupakan suatu jalanan, dan router merupakan penghubung
antar jalan. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat,
dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN [5].

Setelah router, ada switch yang berperan sebagai jembatan untuk perangkat-
perangkat jaringan sehingga masing-masing perangkat dapat terhubung satu dengan
yang lain atau menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya [6]. Switch
memiliki sejumlah port ethernet untuk menghubungkan dirinya dengan perangkat-
perangkat lain di jaringan. Switch terbagi dalam dua tipe utama yaitu switch layer-
two dan layer-three. Switch layer-two beroperasi pada layer data-link model
OSI dan berdasarkan teknologi bridging (melakukan fungsi sebagai bridge antara
segmen-segmen jaringan LAN, karena mereka meneruskan frame ethernet
berdasarkan alamat tujuannya tanpa mengetahui protokol jaringan apa yang
digunakan). Switch tipe ini membangun koneksi logika antar port berdasarkan pada
alamat MAC (alamat fisik). Sedangkan, layer three switch atau Multilayer Switch
adalah switch yang bekerja pada layer two dan juga bekerja pada layer three
yang mempunyai fungsi routing. Switching layer three bekerja dengan menganalisis
informasi packet dan meneruskannya berdasar pada alamat IP. Switch tipe ini
membangun koneksi logika antar port berdasarkan alamat jaringan. Switch ini dapat
digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda di dalam suatu
internetwork. Penelitian ini menggunakan dua port yang terhubung dari server ke
switch sebagai bonding.

Bonding disebut trunking port/link agregasi yang artinya penggabungan
beberapa port jaringan menjadi satu, sehingga bisa mendapatkan bandwidth yang
lebih besar dari beberapa antarmuka [1], jadi misalnya dua ethernet 100 Mbit/s
jika dilakukan bonding akan mendapatkan bandwith maksimal 200 Mbit/s. Berbeda
dengan load balancing yang hanya membagi dan meng-cover transmit jaringan.
Penerapan bonding dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu jaringan karena
ada beberapa opsi dalam bonding, yaitu active backup, balance XOR, broadcast,
802.3ad, balance tlb, balance tlb. Active Backup yaitu bonding yang hanya
mendukung satu ethernet yang aktif dalam satu waktu, jika satu koneksi antarmuka
putus maka antarmuka yang lain akan mengambil alih fungsi dengan manjadi ethernet
aktif. Tipe ini berfungsi untuk meminimalkan down time dan tidak memerlukan switch
dengan tipe khusus. Bonding tipe ini berfungsi hampir sama dengan load balancing.
Balance XOR adalah tipe bonding yang mendukung semua antarmuka aktif dalam
satu waktu dan paket ditransmisikan dalam besaran yang seimbang diantara
antarmuka ethernetnya. Perbedaannya adalah fungsinya sebagai pembagi beban atau
mengurangi down time. Broadcast merupakan transmisi paket yang dilakukan di
semua slave antarmuka, berfungsi untuk mengurangi down time.802.3ad yaitu
membutuhkan switch dengan kemampuan yang bisa melakukan transmisi dua arah
pada setiap slave antarmuka. Balance TLB bekerja dengan cara traffic diterima
pada slave antarmuka yang aktif dan paket ditransmisikan secara merata dalam
slave antarmuka dan tidak membutuhkan switch dengan kemampuan bonding.
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Throughput yang dihasilkan tiap mode bonding nantinya akan menjadi ukuran
perbandingan. Throughput adalah besaran bandwidth yang berjalan pada waktu
transfer data.

Bandwidth adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah
informasi yang dapat dikirim melalui sambungan. Bandwidth biasanya dihitung bit
per detik, atau Megabits per detik, dinyatakan sebagai kbit / s atau Mbit / s. Bandwidth
diukur kotor, jumlah data yang ditransfer dalam periode waktu tertentu dinyatakan
dalam tingkat tanpa mempertimbangkan kualitas dari sinyal itu sendiri. Bandwidth
adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan
dalam koneksi melalui sebuah network. Lebar pita atau kapasitas saluran informasi
adalah kemampuan maksimum dari suatu alat untuk menyalurkan informasi dalam
satuan waktu detik [7]. Sedangkan data transfer adalah jumlah data dalam bit yang
melewati suatu medium dalam satu detik. Umumnya dituliskan dalam bit per detik
(bit per second) dan disimbolkan bit/s atau bps bukan bits/s. Seringkali disalah
artikan dengan bytes per second atau B/s atau Bps.Penelitian ini akan membandingkan
dua server untuk implementasi bonding, server tersebut adalah RouterOS dan
Linux CentOS. RouterOS adalah sistem operasi independen berbasiskan Linux
khusus untuk komputer yang difungsikan sebagai Router. Untuk instalasi RouterOS
tidak dibutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen tambahan lain. RouterOS
didesain mudah dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan
komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala
kecil hingga yang kompleks sekalipun [8].

Linux CentOS (Community ENTerprise Operating System) adalah sebuah
distro Linux yang diturunkan dari RHEL (Red Hat Enterprise Linux). CentOS
dibuat oleh North American Enterprise Linux. Namun berbeda dengan turunan
Linux lainnya, CentOS merupakan tiruan dari RHEL. Karena CentOS hanya
membuang label RH dan diganti dengan label generic. Jadi isi dari program CentOS
sama dengan RHEL. Drivers yang jalan di RHEL otomatis jalan juga di CentOS.

Selain dua server tersebut, sebagai protocol pengiriman datanya digunakan
FTP (File Transfer Protocol). FTP adalah suatu protokol yang berfungsi untuk
tukar-menukar file dalam suatu network yang mensupport TCP/IP protokol. Dua
hal penting yang ada dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server
menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk tukar menukar file, yang selalu
siap memberian layanan FTP apabila mendapat request dari FTP client. FTP client
adalah komputer yang dipakai untuk request koneksi ke FTP server dengan tujuan
tukar menukar file (mengunggah atau mengunduh data). Tujuan FTP server adalah
untuk sharing data, untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer,
untuk menyediakan teempat penyimpanan bagi user, dan untuk menyediakan transfer
data yang reliable dan efisien. FTP sebenarnya cara yang tidak aman untuk
mentransfer file karena file tersebut ditransfer tanpa melalui enkripsi terlebih dahulu
tetapi melalui clear text. Mode text yang dipakai untuk transfer data adalah format
ASCII atau format Binary. Secara default, ftp menggunakan mode ASCII untuk
transfer data. Karena pengirimannya tanpa enkripsi, maka username, password,
data yang ditransfer, maupun perintah yang dikirim dapat di sniffing oleh orang
dengan menggunakan protocol analyzer (Sniffer). Solusi yang digunakan adalah
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dengan menggunakan SFTP (SSH FTP) yaitu FTP yang berbasis pada SSH atau
menggunakan FTPS (FTP over SSL) sehingga data yang dikirim terlebih dahulu
dienkripsi (dikodekan).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode FAST (Framework for
Application of Systems Techniques), karena fokus dalam tahap perencanaan hingga
tahap implementasi suatu proyek IT. FAST terdiri dari delapan fase aktif
pengembangan sebuah sistem yaitu :
a) Tahap pertama yaitu premilinary investigation phase berperan sebagai langkah

awal sebuah proyek IT yang berisi mengenai riwayat user, kebutuhan teknologi,
dan sistem yang ingin dihasilkan. Pada tahap ini perlu adanya wawancara terhadap
administrator di tempat penelitian dan tinjauan langsung agar dapat mempelajari
sistem yang sudah terbangun.

b) Tahap kedua adalah problem analysis phase, secara tepat berperan untuk
menganalisis masalah-masalah dan mapping awal pada solusi yang dibentuk
berkaitan dengan teknik bonding. Tujuannya adalah pengembangan sistem dengan
melihat masalah yang ada di perusahaan.

c) Tahap ketiga adalah requirement analysis phase, penjabaran mengenai
kebutuhan secara detail teknologi yang akan diterapkan. Fase ini mempunyai
maksud agar dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan teknologi yang
digunakan untuk melakukan implementasi ethernet bonding pada perusahaan.

d) Tahap keempat yaitu decision analysis phase berperan untuk menganalisis segala
keputusan yang telah diambil setelah berhasil merinci apa saja yang dibutuhkan
untuk melakukan implementasi ethernet bonding.

e) Tahap yang kelima ada design phase yaitu diperlukan untuk lebih mengetahui
tentang blue print proyek implementasi teknologi ethernet bonding secara lebih
dekat dan nyata ke dalam sketsa-sketsa dan uji materi proyek.

f) Tahap keenam yaitu contruction phase, merupakan tahapan pelaksanaan
pengujian sistem yang sudah dibangun disusul pengujian terhadap sistem
berdasarkan ujicoba sebelumnya.

g) Tahap ketujuh yaitu implementation phase, merupakan penerapan hasil
perancangan sesuai dengan yang diharapkan pengguna.

h) Tahap delapan adalah Operation and Support Stage Phase, yaitu melakukan
perincian berupa elemen pendukung network maintenance yang berupa saran
dan pengembangan ke depan tiap proyek tahap akhir berupa maintenance dan
proses representative setelah implementasi selesai dilakukan atau juga disebut
perbaikan pasca proyek.

Mode bonding yang dipakai berjumlah enam model. Dimana nantinya
dilakukan perbandingan metode bonding antara CentOS dan RouterOS. Beberapa
mode bonding tersebut antara lain: Active Backup, Balance XOR, Broadcast,
802.ad, Balance tlb, Balance alb. Metode lain yang digunakan untuk mendukung
hasil analisis perbandingan Ethernet bonding linux centOS dan routerOS (mikrotik)
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adalah metode penelitian kasus dan penelitian lapangan, karena metode ini
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan pola yang
akan dikembangkan. Titik berat implementasi teknik bonding pada ruang lingkup
server family suatu perusahaan, khususnya server yang mengalami kepadatan transfer
data untuk mengirim data, file, atau media digital. Sesuai tingkat akses file server
yang tinggi pada perusahaan dengan role business secara real time serta tidak
memungkinkan untuk pengadaan teknologi yang mendukung hal tersebut karena
nilai investasinya sangat besar, maka dilakukan rekayasa ethernet bonding dengan
memanfaatkan sumber daya alat yang tersedia untuk meningkatkan kualitas transfer
data atau sharing data baik dari segi kecepatan maupun kestabilannya.

Gambar 1 Implementasi Simulasi Teknik Ethernet Bonding

Tahap perancangan simulasi yang dilakukan pada dua platform yaitu Linux
CentOS dan Mikrotik. Ini ditujukan untuk melakukan komparasi metode ethernet
bonding, dan hasilnya akan digunakan untuk rekomendasi peningkatan infrastruktur
jaringan. Gambar 1 menunjukkan tentang simulasi teknik ethernet bonding pada
CentOS dan RouterOS. Pada Gambar 1 menjelaskan pada sisi client akan menarik
data pada sisi server dengan menggunakan metode bonding yang berbeda-beda
dan menggunakan besaran file data yang berbeda-beda, besaran file disini bertujuan
untuk mengetahui stabilitas tiap model ethernet bonding. Implementasi dilakukan
pada sisi platform mikrotik dan linux CentOS, PC Router digunakan sebagai router
mikrotik pada waktu simulasi ethernet bonding pada RouterOS sedangkan pada
simulasi linux CentOS, PC tersebut akan diinstall perangkat lunak CentOS. Semua
tahapan yang dilakukan pada linux CentOS beserta metode penelitian yang
digunakan, dilakukan hal yang serupa pada teknik ethernet bonding pada RouterOS.

4. Implementasi dan Analisis Hasil

Berdasarkan penjelasan topologi penelitian pada Gambar 1, implementasi
pertama akan menggunakan PC Router sebagai router mikrotik pada sisi platform
RouterOS. Pada Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan perbandingan pengiriman
paket data tanpa bonding dan pengirman paket data menggunakan bonding. Uji
coba transfer data pada Gambar 3 menggunakan Secure FTP. Hasil uji coba ini
dapat dibandingkan terhadap hasil uji coba pada Gambar 2, dimana hasil uji coba

                                     Perbandingan Ethernet (Yudistyo R dan W. Indrastanti )



Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 9. No.1, Februari 2012 : 1 - 100

74

yang diperoleh pada Gambar 3 lebih cepat dari pada hasil uji coba pada Gambar 2
sebelum dilakukan ethernet bonding pada sistem transfer datanya. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa implementasi ethernet bonding dapat dibandingkan bahwa dari
segi kecepatan dan kestabilannya, ethernet bonding telah bekerja dengan baik.
Gambar 3 menjelaskan teknik SFTP sebagai protokol yang digunakan dari TOP
process saat sesi fetching ditampilkan.

Gambar 2 Kecepatan Transfer Data Layanan File Server Saat Sebelum Dilakukan Ethernet
Bonding

Gambar 3 Kecepatan Transfer Data Layanan File Server Saat Setelah Dilakukan Ethernet
Bonding

Perancangan bonding di RouterOS dijabarkan sebagai berikut, pertama-
tama adalah mode active backup seperti konfigurasi bonding untuk RouterOS
ditunjukkan pada Gambar 4, setiap ether interface mempunyai master dan slave
yang akan digunakan sebagai jalur data. Tiap ether mempunyai kecepatan standar
fast ethernet 10/100Mbps dan ditetapkan default pada delay, policy serta LACP
Ratenya begitu pula pada semua jenis ethernet bonding yang diimplementasikan.

Implementasi serupa juga dilakukan pada mode balance xor pada Gambar
5, dimana akan diketahui hasil kecepatan dan kestabilan transfer data dengan
menggunakan mode ini dan tingkat perbandingan pada CentOS dan RouterOS.
Besaran kapasitas data yang akan digunakan juga sama yaitu 1Gb, 3Gb dan 5Gb.
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Konfigurasi untuk mode bonding balance xor juga hampir sama dengan active-
backup, yang membedakan hanya mengganti pilihan mode yang terdapat didalam
sistem konfigurasi. Logaritma logika xor dipakai untuk transmisi kecepatan data.
Setting default pun di terapkan untuk menentukan delay, LACP Rate dan policy.

Gambar 4 Konfigurasi Bonding Untuk Mode Bonding Active Backup

Setelah dilakukan implementasi pada mode bonding active backup dan
balance-xor, kemudian perlu dilakukan teknik yang sama pada mode broadcast
seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Mode yang menyediakan fault tolerance atau
toleransi kesalahan ini berfokus pada kinerja antarmuka, terutama semua antarmuka
slave untuk men-transmit paket data yang dilewatkan.

Gambar 5 Konfigurasi Untuk Mode Bonding Balance XOR

Gambar 6 Konfigurasi Untuk Mode Bonding Broadcast
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Selanjutnya adalah implementasi pada mode 802.ad. Mode yang menggunakan
duplex pada tiap koneksi ini mempunyai standard IEEE link aggregation control
protocol 802.ad. LACP (link aggregation control protocol) adalah bagian dari
spesifikasi IEEE 802.3ad yang memungkinkan untuk menggabungkan beberapa port
membentuk menjadi satu channel untuk mengirimkan data. Konfigurasi ditunjukkan
pada Gambar 7, sama seperti sebelumnya tetapi hanya mengubah mode yang terdapat
sistem konfigurasi.

Gambar 7 Konfigurasi Untuk Mode Bonding 802.ad

Implementasi pada mode bonding balance-tlb, yaitu mode yang bersifat
sebagai adaptive transmit load balancing tidak memerlukan switch ethernet
secara khusus, traffic keluar berdasarkan pada keadaan traffic sekarang pada
tiap slave yang dibentuk, jika ada slave yang mengalami failed dipastikan slave
lainnya akan mengambil alih berdasarkan mac address. Beban yang dihasilkan dari
transfer data dengan kapasitas data yang berbeda-beda pada teorinya akan dibagikan
secara merata pada tiap sisi antarmuka pada link yang terbentuk.

Gambar 8 Konfigurasi Untuk Mode Bonding Balance-tlb

Implementasi terakhir pada server RouterOS adalah ethernet bonding pada
mode balance-alb. Mode yang bekerja dengan konsep ARP, ARP (Address
Resolution Protocol) adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang
bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media
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Access Control (MAC Address). Pemodelan ini menggunakan sistem simulasi tanpa
mengurangi inbound pada penerapan sesungguhnya, dan dengan telekomunikasi
protokol ARP didalamnya akan diketahui seberapa efektif saat dilakukan ujicoba
transfer data dengan kapasitas data beragam.

Gambar 9 Konfigurasi Untuk Mode Bonding Balance-alb

Uji coba RouterOS akan menggunakan FTP sebagai based protocols yang
dipakai guna mendukung bonding pada ftp server client suatu perusahaan yang
mempunyai masalah data transferring. Untuk mengakses server akan digunakan
ftp client, metode yang digunakan pada transfer ftp melalui RouterOS (mikrotik)
ditunjukkan pada Gambar 10. Transfer data pada ftp client-server dilakukan tanpa
bonding sehingga paket dikirimkan hanya melewati satu port dan hanya mencapai
4.2MBps atau 33Mbps ketika mengirim data dengan kapasitas 3GB. Simulasi
dilakukan dengan menggunakan port 21 sebagai default port ftp baik sisi server
dan sisi client.

Gambar 10 Metode Uji Coba Transfer Data pada FTP Server-Client tanpa Ethernet
Bonding

Gambar 11 menunjukkan hasil throughput simulasi ethernet bonding pada
server RouterOS. Hasil pada Gambar 11 menunjukkan bahwa data yang dikirimkan
dapat melalui ether1 sebesar 10Mbps dan ether2 sebesar 12Mbps yang tergabung
pada bonding yaitu 22Mbps. Ini adalah hasil simulasi bonding active-backup dengan
kapasitas data sebesar 1GB. Hasil yang lainnya akan diringkas pada Tabel 1. Ujicoba
berikutnya menggunakan CentOS sebagai host node bondingnya. Protocol yang
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digunakan untuk transfer data disini menggunakan SFTP atau Secure FTP yang
packages-nya sudah menjadi bawaan dari RHEL5.

Gambar 11 Hasil Throughput Simulasi Ethernet Bonding di RouterOS

Gambar 12 List Interface CentOS

Pada list interfaces default yang sudah terbentuk pada Linux CentOS, eth0
(link ethernet 1) dan eth1 (link ethernet 2) digabungkan menjadi satu di switch
(bridging) untuk keperluan bonding dan nantinya hanya bond0 yang dinyatakan
sebagai interface active. Adapun hasil screen shoot konfigurasi eth0 ditunjukkan
pada Gambar 13.

Gambar 13 Hasil Konfigurasi Eth0

Semua antarmuka yang dibentuk bonding tidak memiliki IP address dan
status pada system-config-network akan menjadi inactive dikarenakan bond0
yang kemudian menjadi prioritas atau semua jalur transferring data akan melalui
line bond0 seperti yang dijelaskan pada Gambar 15, dimana link ethernet 1 (eth0)
dan link ethernet 2 (eth1) akan digabungkan menjadi satu di switch (bridging).
Semua service pada kernel linux berjalan pada file system /etc/sysconfig/network-
scripts.Sama halnya dengan eth0 yang sudah dijadikan port bonding, eth1 juga
mempunyai konfigurasi yang sama dijelaskan pada Gambar 14, eth1 akan menjadi
inactive. Setelah konfigurasi pada eth0 dan eth1 telah selesai dan disimpan, maka
akan terbentuk bond0 yang akan dijelaskan pada Gambar 15.
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Gambar 14 Hasil Konfigurasi Eth1

Gambar 15 Hasil Konfigurasi Bond0

Setelah terbentuk bonding seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16, maka
perlu dilakukan network restart, hal ini bertujuan agar sistem dapat melakukan
load semua antarmuka yang telah dikonfigurasi sebelumnya, seperti pada eth0, eth1,
dan juga bond0. Gambar 16 menunjukkan bonding sudah terbentuk, bisa dilihat
melalui network configuration dan bond0 pun tidak bisa di edit melalui Graphical
user interfaces.

Gambar 16 Bonding yang Terbentuk dari Network Configurations

Pada Gambar 17 dapat dijelaskan bahwa setelah antarmuka siap untuk
digunakan dapat dilihat list antarmuka secara command line, dan dapat diketahui
pada Gambar 17 bond0 telah berjalan dan dapat dilihat pada bond0 telah terdapat
IP setelah dimasukkan pada konfigurasi bond0 sebelumnya. Kemudian akan
dilakukan uji coba transfer rate data menggunakan ftp dan mode bonding di
konfigurasi pada file system /etc/modprobe.conf.
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Gambar 17 List Interfaces Secara Command Line

Konfigurasi selanjutnya adalah memilih mode bonding yang ingin dipakai melalui
konfigurasi bonding pada filesystem /etc pada CentOS yang dijelaskan pada
Gambar 18, /etc secara umum merupakan direktori tempat file konfigurasi berbagai
macam service dan program yang terinstall di dalam sistem, adapun script “mode=1”
di dalam konfigurasi yang ditunjukkan pada Gambar 18 menjelaskan mengenai jenis
tipe bonding yang dinyatakan dalam beberapa variabel, adapun listnya adalah mode
= 1 (active-backup), mode = 2 (balance-xor), mode = 3 (broadcast), mode = 4
(802.3ad), mode = 5 (balance-alb), mode = 6 (balance-tlb). Pada setiap
konfigurasi yang digunakan untuk menunjang jenis mode bonding disesuaikan dengan
variabel seperti list pada Gambar 18. Apabila akan dilakukan mode bonding
balance-xor, maka hanya tinggal mengubah menjadi “mode=2” pada konfigurasi
bonding di dalam Gambar 18 dan seterusnya.

Gambar 18 Konfigurasi Bonding pada filesystem /etc pada Linux CentOS

Gambar 19 menunjukkan hasil throughput ethernet bonding pada linux
CentOS. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang dikirimkan akan di-share
pada kedua ethernet yang sudah dijadikan satu. Data yang melewati eth0 sebesar
1452365Bps (11.6Mbps), sedangkan yang melewati eth1 adalah sebesar
1125890Bps (9Mbps). Besar kecilnya throughput tergantung dengan kepadatan
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paket data yang dikirimkan. Gambar 19 adalah hasil throughput dari mode bonding
balance-alb dengan kapasitas data sebesar 1GB.

Gambar 19 Hasil Throughput Ethernet Bonding pada Linux CentOS

Dengan pembatasan masalah dan cakupan pada implementasi yang berfokus
pada peningkatan hasil transfer data antara linux CentOS dan RouterOS (mikrotik)
nantinya juga akan dibandingkan. Mode bonding yang digunakan adalah active
backup untuk mengukur hasil dari kecepatan transfer data yang dilewatkan melalui
satu slave dan satu master yang bekerja. Pada ujicoba ini akan dilakukan berturut-
turut proses transfer data dengan kapasitas data 1GB, 3GB dan 5GB nantinya juga
akan dilihat apakah besaran kapasitas data akan mempengaruhi dari mode bonding
dengan hasil yang konsisten. Penyajian hasil perbandingan mode bonding yang
dilakukan akan ditampilkan dalam bentuk tabulasi, dimana terdapat data
perbandingan antara penggunaan platform linux CentOS dan RouterOS (mikrotik),
serta diketahui mana mode bonding yang bekerja paling baik pada linux CentOS
dan mana mode bonding yang bekerja paling baik pada RouterOS (mikrotik), selain
mode bonding yang bekerja dengan baik, juga akan ditampilkan mode bonding
yang bekerja kurang baik dalam bentuk tabulasi perbandingan transfer data pada
pada masing-masing platform.

Tabel 1 menjelaskan bahwa throughput hasil ethernet bonding memiliki
peningkatan signifikan apabila kapasitas data yang dikirimkan semakin besar, maka
tunnel lajur data akan menyesuaikan dan secepatnya untuk sampai di tujuan dan
layer yang bekerja pada ethernet bonding adalah layer two-three dimana
pengaturan transmit datanya berdasarkan IP address dan data akan dibagi secara
seimbang berdasarkan IP address yang ada pada kedua slave bonding. Berbeda
dengan transfer data di layer three-four seperti pada pengiriman data tanpa
bonding,hal ini dikarenan layer bekerja berdasarkan mac address yang hash policy-
nya mengatur paket yang dikirimkan melalui satu port saja. Mode Active Backup
merupakan mode bonding yang bekerja mencari IP sources address bukan mac
address seperti yang terjadi pada hash policy layer two-three dan lalu lintas akan
terjadi seimbang pada kedua buah antarmuka jika terjadi peningkatan transmisi data.
Throughput pada Tabel 1 menjelaskan bahwa mode ini normal pada transmisi data
kecil dan meningkat pada transmisi data besar, seperti yang ditunjukkan pada
pengiriman paket data sebesar 1GB pengiriman data berjalan normal atau imbang
dengan mode tanpa bonding namun setelah pengiriman paket data dengan kapasitas
data lebih besar, maka throughput yang dihasilkan juga lebih besar karena mode
bonding mencari IP sources addressnya bukan mac addressnya, jadi lalu lintas
data akan terjadi seimbang pada kedua port bonding yang telah diberikan IP. Mode
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bonding lain juga memiliki cara kerja yang sama dengan mode active backup ini.
Mode broadcast adalah yang paling mencolok karena dari hasil throughout-nya
dapat diketahui bahwa mode broadcast pada RouterOS adalah paling lambat,
sedangkan mode broadcast pada Linux CentOS  yang paling cepat.

Tabel 1 Tabel Perbandingan Mode Bonding Antara RouterOS, CentOS, dan Tanpa Bonding

DATA MIKROTIK ROUTER OS LINUX CENTOS TANPA BONDING 

  Mode Bonding Throughput 
(Mbps) Mode Bonding Throughput 

(Mbps) 
Throughput 

Mikrotik 
Throughput 

CentOS 
1GB Active Backup 22Mbps Active Backup 22.2Mbps 21.2Mbps 20.7Mbps 

1GB Broadcast 16.6Mbps Broadcast 23.3Mbps 21.2Mbps 20.7Mbps 

1GB 802.3ad 21.3Mbps 802.3ad 21.8Mbps 21.2Mbps 20.7Mbps 

1GB Balance-Xor 20.8Mbps Balance-Xor 21.4Mbps 21.2Mbps 20.7Mbps 

1GB Balance-tlb 21Mbps Balance-tlb 21.1Mbps 21.2Mbps 20.7Mbps 

1GB Balance-alb 20.4Mbps Balance-alb 20.6Mbps 21.2Mbps 20.7Mbps 

3GB Active Backup 52.1Mbps Active Backup 53.7Mbps 23.6Mbps 24.1Mbps 

3GB Broadcast 29.2Mbps Broadcast 58.5Mbps 23.6Mbps 24.1Mbps 

3GB 802.3ad 51.6Mbps 802.3ad 52.3Mbps 23.6Mbps 24.1Mbps 

3GB Balance-Xor 50.4Mbps Balance-Xor 52.7Mbps 23.6Mbps 24.1Mbps 

3GB Balance-tlb 50.9Mbps Balance-tlb 52.4Mbps 23.6Mbps 24.1Mbps 

3GB Balance-alb 50.3Mbps Balance-alb 51.7Mbps 23.6Mbps 24.1Mbps 

5GB Active Backup 78.4Mbps Active Backup 89.6Mbps 25.1Mbps 25.2Mbps 

5GB Broadcast 46.1Mbps Broadcast 102.3Mbps 25.1Mbps 25.2Mbps 

5GB 802.3ad 76.4Mbps 802.3ad 86.2Mbps 25.1Mbps 25.2Mbps 

5GB Balance-Xor 73.7Mbps Balance-Xor 84.1Mbps 25.1Mbps 25.2Mbps 

5GB Balance-tlb 76.2Mbps Balance-tlb 87.4Mbps 25.1Mbps 25.2Mbps 

5GB Balance-alb 74.5Mbps Balance-alb 83.2Mbps 25.1Mbps 25.2Mbps 

 

Implementasi bonding ini telah dicoba tiga sampai lima kali percobaan dan
mendapatkan hasil rata-rata sebesar angka yang tertera pada Tabel 1 dan diketahui
bahwa akselerasi paling lambat adalah mode broadcast pada RouterOS, sedangkan
mode yang lain hampir menunjukkan kinerja yang relatif sama. Hal ini sangat mencolok
dikarenakan pada linux kernel dimana RouterOS yang bekerja pada mode bonding
broadcast semua port slave-nya membagi transmit data yang sama rata pada saat
data dikirimkan. Mode broadcast ini menyediakan fault tolerance dan mode yang
menyediakan fault tolerance atau toleransi kesalahan ini berfokus pada antarmuka
untuk kinerjanya terutama semua antarmuka slave untuk men-transmit paket data
yang dilewatkan. Dengan adanya pembagian transmit data memungkinkan tidak
adanya prioritas transmitter pada mode bonding broadcast. Sebaliknya hasil
memuaskan didapatkan dalam penggunaan mode bonding broadcast pada Linux
CentOS, walaupun secara keseluruhan hasil minutes per second yang didapat tiap
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mode bonding tidak terlalu mencolok, tetapi secara signifikan melalui percobaan
beberapa kali mode bonding broadcast menunjukkan kecepatan transfer data yang
lebih baik diantara beberapa mode bonding yang lain. Hal ini memungkinkan karena
sistem kernel pada linux CentOS bekerja dengan baik pada mode bonding yang
diterapkan dengan membagi transmit data ke seluruh port slave yang ada dengan
tidak menyediakan toleransi kesalahan atau kernel 2.6.2 yang dipakai pada linux
CentOS ini membagi semua transmit data tanpa adanya fault tolerance. Berbeda
dengan RouterOS, dimana transmitter yang bekerja menimbulkan broadcast storm
dan hasilnya paket yang dikirimkan mengalami penurunan kualitas kecepatan.
Sebaliknya hasil memuaskan didapatkan dalam penggunaan mode bonding
broadcast pada Linux CentOS, walaupun secara keseluruhan hasil minutes per
second yang didapat tiap mode bonding tidak terlalu mencolok, tetapi secara
signifikan melalui percobaan beberapa kali mode bonding broadcast menunjukan
kecepatan transfer data yang lebih baik diantara mode-mode bonding yang lain.
Hal ini memungkinkan karena sistem kernel pada Linux CentOS bekerja dengan
baik pada mode bonding yang diterapkan dengan membagi transmit data keseluruh
port slave yang ada dengan menyediakan toleransi kesalahan atau kernel 2.6.2
yang dipakai pada Linux CentOS ini membagi semua transmit data tanpa adanya
fault tolerance. Berbeda dengan RouterOS, dimana trasmitter yang bekerja
menimbulkan broadcast storm dan ternyata paket yang dikirimkan mengalami
penurunan kualitas kecepatan. Analisis didapat karena RouterOS (mikrotik)
merupakan turunan distribusi kernel debian, sedangkan Linux CentOS merupakan
turunan dari distribusi kernel RHEL (Red Hat Enterprise Linux), banyak variasi
perbedaan antara kedua kernel tersebut antara lain dari segi repository packages,
debian lebih kaya akan packages dan user friendly bagi user. Kemudian dari segi
kecepatan dan stabilitas RHEL lebih unggul karena pola perkembangannya yang
tidak terjadi secara simultan dan fokus kernel pada penggunaan server. Perbedaan
lainnya yaitu karena tidak semua RHEL memasukkan packages untuk proses
instalasinya dipastikan distro ini lebih slim dan ringkas tapi efektif. Pada ujicoba
dengan kapasitas 1GB, 3GB dan 5GB menunjukkan hasil yang kontinyu bahwa
mode bonding broadcast adalah yang paling lambat pada platform kernel
RouterOS (mikrotik) tetapi dibalik itu, mode bonding ini bekerja paling baik atau
paling cepat pada kernel linux CentOS. Kesimpulan lain yang didapat bahwa
RouterOS lebih mudah untuk digunakan bagi user yang sama sekali belum menguasai
tentang linux karena RouterOS lebih user friendly dari pada CentOS, jadi user
lebih mudah menggunakannya. Tetapi untuk user yang sudah menguasai tentang
linux, penggunaan CentOS lebih diutamakan karena hasil analisa yang didapat dari
penelitian ini menunjukkan bahwa hasil implementasi ethernet bonding pada CentOS
lebih baik dari pada RouterOS dari segi kecepatan dan kestabilannya. Dengan hasil
yang sangat relevan, kedepannya untuk referensi bisa dilakukan ujicoba komparasi
dengan kernel sistem operasi lain.
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5. Simpulan

Dari penelitian tentang perbandingan ethernet bonding pada Linux CentOS
dan RouterOS guna memaksimalkan transfer data yang dilakukan bahwa proses
transfer data menjadi lebih stabil, lebih cepat  dan lebih aman dengan melakukan
implementasi ethernet bonding antara server-client dari pada transfer data tanpa
menggunakan ethernet bonding dan dapat dilakukan pemilihan proses transfer
data yang maksimal dengan membandingkan mode-mode ethernet bonding yang
terlihat paling cepat dan stabil diantara server linux CentOS dan RouterOS.
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