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1. Pendahuluan 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat 

menuntut kemajuan disegala bidang. Fasilitas penting seperti data centers, 

telekomunikasi dan perbankan membutuhkan suatu sistem yang dapat 

melayani user secara terus menerus. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

sistem dimana sistem dapat mengatasi fault tolerance. Salah satu cara 

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambah redundant router 

Pada umumnya, cara ini terdiri dari router cluster dimana salah 

satu menjadi active router dan yang lain menjadi standby router. Peran 

dari active router adalah menjalankan proses routing sedangkan standby 

router dipersiapkan untuk mengambil alih peran active router apabila 

active router mengalami down[1].  

Dalam network router redundancy terdapat beberapa protocol yang 

bisa digunakan untuk mengatasi fault tolerance, seperti Hot Standby 

Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

dan Gateway Load Balancing Protocol (GLBP). Diantara ketiga protocol 

tersebut hanya VRRP yang merupakan open standard. HSRP dan GLBP 

merupakan teknologi yang hanya bisa digunakan pada perangkat Cisco. 

Ketiga protocol mempunyai metode sendiri dalam menerapkan network 

router redundancy. HSRP dan VRRP mempunyai metode yang sama yaitu 

dengan menggunakan metode failover tapi dalam beberapa hal ada yang 

berbeda, sedangkan GLBP menggunakan metode load balancing. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kinerja antara HSRP dan 

VRRP pada transfer data dan video streaming dengan parameter delay, 

throughput, dan packet loss. 

2. Kajian pustaka 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti 

jurnal Chai-Tai Tsai, dkk yang menjelaskan tentang membangun high 

availability dengan menggunakan router OSPF[1], yang kedua adalah 

penelitian dari Rachmad Nugroho,dkk yang membandingkan packetloss 

HSRP dan GLBP tetapi menggunakan GNS3[2]. Pada pembahasan 

penelitian sebelumnya, perbandingan antara throughput, delay, packetloss 

dan waktu perpindahan link belum dianalisa. 

HSRP merupakan protocol cisco proprietary yang dirancang untuk 

mendukung failover. Dengan menggunakan HSRP, group router akan 

dikonfigurasi bersama-sama. HSRP virtual IP address dan MAC address 

akan dikonfigurasi pada salah satu perangkat yang ada pada subnet itu. 

Secara khusus HSRP dirancang untuk digunakan secara multi-access, 

multicast atau secara broadcast melalui LAN[3]. 

VRRP merupakan open standard sehingga dapat digunakan pada 

device manapun dari berbagai vendor yang ada. VRRP memiliki konsep 

yang hampir sama dengan HSRP tetapi terdapat berapa perbedaan dalam 

hal tertentu. Pada VRRP, group akan dikonfigurasi dalam beberapa router 

yang salah satunya akan dipilih menjadi master dan lainnya akan bertindak 
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sebagai backup. Backup router akan mengambil alih fungsi master router 

apabila master mengalami down atau terjadi link failure[3]. 

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui 

sebuah jaringan atau internet menuju tujuan melalui sebuah proses yang 

dikenal sebagai routing. Router juga berfungsi untuk menghubungkan 

bebarapa jaringan atau network. Berbeda dengan router, switch merupakan 

penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network 

(LAN). Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam 

alat dimana masing-masing memiliki alamat IP sendiri pada sebuah 

LAN[4]. 

Video adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu 

gambar bergerak. Streaming adalah sebuah  teknologi untuk menjalankan 

file video atau audio secara langsung ataupun prerecorder dari sebuah 

mesin server. Video streaming merupakan salah satu cara yang digunakan 

untuk mengetahui informasi dari server secara langsung baik berupa audio 

maupun visual. Teknologi streaming memungkinkan client menonton 

secara langsung melalui komputer tanpa harus mendownload[5]. 

Selain video streaming, digunakan FTP (File Transfer Protocol) 

sebagai protocol pengiriman data. FTP adalah suatu protokol yang 

berfungsi untuk tukar-menukar  file dalam suatu  network yang 

mensupport TCP/IP protokol. Tujuan utama dari FTP adalah melakukan 

sharing data, untuk menyediakan indirect atau implicit remote komputer, 

tempat penyimpanan bagi user, dan transfer data yang reliable dan efisien. 

Penelitian ini menggunakan Filezilla server dan client sebagai proses 

pengiriman data. Filezilla adalah software open source yang 

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GNU General Public. 

Delay merupakan penundaan waktu suatu paket yang diakibatkan 

oleh proses transmisi dari titik satu ke titik yang lain. Untuk melakukan 

perhitungan delay dapat dengan persamaan (1) [6]: 

 

                                            𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡  𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
               (1) 

 

 Packetloss memiliki definisi sebagi kegagalan transmisi packet 

dalam mencapai tujuannya. Untuk melakukan perhitungan packetloss 

dapat menggunakan persamaan (2) [6] 

 

       𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 =  
(𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒 −𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡  𝑡𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 )

𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100%  (2) 

 

 Throughtput adalah jumlah bit yang berhasil dikirimkan pada suatu 

jaringan. Perhitungan throughtput dapat dilakukan dengan persamaan (3) 

[6]: 

                    (3) 

 

3. Metode Penelitian 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPDIOO 

(prepare, plan, design, implement, operate, optimize). Metode ini adalah 

metode yang diterapkan oleh Cisco yang dirancang untuk mendukung 

jaringan berkembang. Ada 6 tahap dalam metode PPDIOO, tiap tahap 

mendefinisikan aktifitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja 

seluruh siklus hidup suatu jaringan. Gambar 1 menggambarkan tahap-

tahap dalam metode PPDIOO.  

 
Gambar 1 Metode PPDIOO (Cisco, 2007) 

 

 

Tahap prepare ini adalah tahap untuk menentukan tujuan dari 

pembangunan sistem, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

kinerja protocol Hot Standby Router Protocol (HSRP) dan Virtual Router 

Redundancy Protocol (VRRP). 

 Pada fase plan ini yang akan dilakukan yaitu analisis kebutuhan 

hardware dan software yang akan digunakan dalam perancangan sistem. 

Merancang topologi atau arsitektur jaringan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Dalam hal ini dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak 

agar dapat membangun sebuah sistem untuk melakukan analisis penelitian. 

Kebutuhan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (Hardware) 

dalam penelitian ini adalah Router cisco seri 2801, PC/laptop, Filezilla, 

Wireshark, Kabel Straight, Switch TP-Link, Hyperterminal, VLC media 

player. 

 Pada tahap design, design dibuat cukup fleksibel jadi apabila ada 

perubahan atau penambahan perangkat baru, tidak mengganggu sistem 

secara keseluruhan. Design topologi jaringan HSRP dan VRRP dibuat 

sama agar dalam penelitian tidak menitik beratkan salah satu design 

sehingga hasil bisa mencapai yang diharapkan. Topologi jaringan HSRP 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Topologi Jaringan 

 

 Topologi jaringan untuk HSRP dan VRRP dapat dilihat dari 

gambar 2. Pada computer server dilakukan instalasi video streaming 

dengan menggunakan VLC media player dan untuk melakukan pengujian 

melalui transfer data digunakan Filezilla server. Kemudian pada PC host 

install VLC media player sebagai client dan Filezilla client. 

 Fase implement merupakan fase dimana ini akan diterapkan semua 

yang telah direncanakan dan didesain sesuai dengan hasil analisis. Fase 

implement merupakan tahapan yang  menentukan  berhasil atau gagalnya 

sistem yang akan dibangun yang.  

 Operate adalah tahap pengujian pada sistem yang telah terbangun 

dengan memperhatikan rencana dari tahap pertama hingga tahap 

implement Untuk menilai kinerja pada kedua protocol dilakukan 

pengukuran dari beberapa parameter. Parameter yang dipakai antara lain 

throughput, delay, packet loss dan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan perpindahan link.  

 Tahap optimize adalah tahap terakhir dimana setelah melakukan 

analisis maka akan diperbarui sistem yang telah dibangun, hal ini 

bertujuan untuk mencapai peningkatan kinerja sistem yang optimal dan 

dapat menyelesaikan masalah. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan topologi pada Gambar 2, hasil implementasi dari 

sistem HSRP dan VRRP akan dibahas dengan dengan mefokuskan kinerja 

dari HSRP dan VRRP. Uji coba dilakukan dengan cara transfer data dan 

video streaming dengan parameter throughput, delay, packet loss dan 

waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan link saat terjadi link failure 

sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari kedua sistem 

tersebut. 

Pembahasan yang pertama adalah analisis kinerja protocol HSRP 

dan VRRP. HSRP dan VRRP mempunyai konsep kinerja yang hampir 

sama, tapi ada beberapa perbedaan. Selanjutnya pada pembahasan yang 

kedua adalah hasil kerja sistem, dimana pengujian dilakukan dengan cara 

melakukan transfer data dan video streaming menggunakan parameter 

throughput, delay, dan packet loss. 
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Gambar 3 Proses Pengiriman Paket ketika Fault Tolerance 

  

 Gambar 3 merupakan proses pengiriman paket data pada saat 

terjadi fault tolerance. Pada saat data dikirim dan master router 

mengalami down, master router akan mengirim pesan ke standby router. 

Apabila standby router menerima pesan dari active router maka standby 

router akan menjadi active router dan menggantikan tugas active router 

yaitu meneruskan paket data melalui jalur/link dari active router baru. 

Pada protokol TCP data yang gagal dikirim saat master router down akan 

dikirim ulang karena karakteristik dari TCP conection oriented. Sedangkan 

pada protokol UDP data yang gagal dikirim tidak akan dikirim ulang 

karena karakteristik UDP connectionless. 

HSRP didesain untuk LAN redundancy dimana menyediakan 

backup dari default gateway yang sudah dikonfigurasi. Supaya tidak selalu 

mengubah default gateway secara terus menerus, HSRP memberikan 

fasilatas untuk membuat virtual router. Untuk membuat virtual router, 

harus menkonfigurasi pada setiap Ethernet interface yang menghubungkan 

antara router ke PC melalui switch.  

HSRP mempunyai 6 state yaitu initial, learn, listen, speak, 

standby, dan active. Initial adalah tahap dimana HSRP tidak aktif. Learn 

adalah tahap router belum mengetahui virtual IP address dan menunggu 

hello message dari active router. Listen router sudah mengetahui virtual 

IP address tapi dia bukan active maupun standby router. Speak adalah 

router yang mengirimkan hello message dan ikut berpartisipasi dalam 

pemilihan state active router. Standby, router akan melakukan monitoring 

active router dari hello message dan mengambil alih tugas active router 

apabila active router gagal. Active, router mempunyai fungsi meneruskan 

packet yang berada dalam 1 group virtual.  
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Gambar 4 Flowchart State HSRP 

 

Pada tahap awal (lihat Gambar 4), router akan masuk pada state 

initial. Kemudian akan masuk state learn apabila virtual IP address belum 

dikonfigurasi. jika virtual IP address sudah dikonfigurasi, maka router 

pada state intial bisa langsung menuju pada state listen. Bila tidak ada 

router yang berada dalam active atau standby state, router akan menuju 

pada state speak untuk ikut serta dalam pemilihan active atau standby 

router. Apabila router pada state listen mempunyai priority lebih tinggi 

dari active router yang sudah ada, maka router pada state listen akan 

menjadi active router yang baru. Pada state speak router akan 

mengirimkan hello message untuk ikut serta dalam pemilihan active 

router, apabila mempunyai priority paling tinggi maka router akan 

menjadi active router dan jika ada router lain lebih tinggi maka akan 

menjadi standby router. Router yang tidak berfungsi (mengalami down) 

atau tidak dikonfigurasi HSRP dalam suatu jaringan dia akan berada dalam 

state intial. 

HSRP akan mengirimkan hello message untuk mengecek apakah 

router masih active atau tidak. Secara default HSRP mempunyai hello-

time 3 detik dan holdtime 10 detik. Tiap router akan mengirimkan hello 

message dengan interval 3 detik. Apabila terjadi down atau jalur terputus 

maka otomatis standby router akan mengambil alih dan menjadi active 

router.  

Pada VRRP active router disebut dengan istilah master router dan 

router lainnya akan menjadi backup router. Sama dengan HSRP, VRRP 

juga mempunyai virtual router. Virtual router didefinisikan melalui 

Virtual Router Identifier (VRID) dan IP address. Pemilihan master router 

juga dipengaruhi oleh nilai priority, semakin besar priority maka router 

tersebut akan menjadi master router. VRRP juga memiliki mode preempt 

seperti HSRP. 

VRRP mempunyai 3 state, yaitu master, initialize, backup. 

Initialize adalah keadaan router pada saat mengunggu adanya suatu event, 

State backup mempunyai tujuan untuk melakukan monitoring terhadap 

master router, jadi apabila master router down maka backup router akan 

mengambil alih tugas master router. State master mempunyai fungsi 

mengirimkan data kerouter lain. Sama seperti HSRP, tiap router VRRP 
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mengirimkan hello packet tapi dalam VRRP disebut dengan advertisement 

interval. Secara default advertisement interval ada 1 detik. Hal ini 

digunakan untuk mengecek apakah router mengalami down atau jalur 

terputus.  

 
Gambar 5 Flowchart State VRRP 

 

Gambar 5 merupakan Flowchart state VRRP. Tahap pertama 

router akan berada pada state initialize. Kemudia router akan mengecek 

priority pada tiap router. Apabila router memiliki priority paling tinggi 

maka router akan menjadi master router dan yang lain akan menjadi 

backup router.  

Pembahasan yang kedua adalah hasil kerja sistem, dimana 

pengujian dilakukan dengan cara melakukan transfer data dan video 

streaming menggunakan parameter throughput, delay, dan packet loss. 

Pada pengujian ini dilakukan 3 skenario, yaitu skenario pertama adalah 

proses pingiriman data pada keadaan normal dan saat link failure, skenario 

kedua adalah saat video streaming pada keadaan normal dan link failure. 

Skenario ketiga adalah melakukan pengamatan pada waktu perpindahan 

link saat terjadi link failure.  

Skenario pertama, pengujian dilakukan dengan mengirim data pada 

keadaan normal dan link failure. Dalam pengujian transfer data dilakukan 

3 kali pengujian, yaitu untuk ukuran 19573 KiloByte (KB), 97675 

KiloByte (KB) dan 195314 KiloByte (KB).  

 Percobaan ke-1 transfer data 19573 KB 
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Gambar 6 Perbandingan delay transfer data 19573 KB 

 

Gambar 6 menunjukan percobaan pertama pada delay transfer data 

dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. Percobaan ini 

dilakukan untuk membandingkan delay pada HSRP dan VRRP saat 

dilakukan proses transfer data pada keadaan normal dan pada saat link 

failure. Garis biru dengan wajik (lihat Gambar 3) merupakan HSRP dan 

garis merah dengan kotak adalah VRRP. Axis y merupakan waktu dalam 

satuan milisecond (ms) dan axis x adalah percobaan yang dilakukan 

sebanyak 30 kali. Pada delay normal, waktu delay tertinggi untuk HSRP 

adalah pada percobaan pertama adalah sebesar 0,243887 ms dan delay 

terendah pada percobaan ke-14 sebesar 0,158494 ms. Delay normal 

VRRP, delay tertinggi ditemukan pada percobaan ke-27 yaitu sebesar 

0,27836 ms sedangkan delay terendah pada percobaan ke-12 sebesar 

0,103411 ms. Delay pada saat link failure, nilai yang tertinggi pada HSRP 

adalah pada percobaan ke-17 yaitu sebesar 1,386727 ms dan yang terendah 

pada percobaan kesembilan sebesar 0,625619 ms. Sedangkan untuk 

VRRP, nilai tertinggi ditemukan pada percobaan pertama sebesar 

0,505887 ms dan terendah pada percobaan ketiga 0.186887 ms. Rata-rata 

untuk delay HSRP pada keadaan normal adalah 0.193866 ms dan untuk 

VRRP 0.200988 ms. Dalam keadaan link failure nilai rata-rata HSRP 

adalah 0.810918 ms dan VRRP 0.414688 ms. Penyebab terjadinya 

fluktuatif pada grafik antara lain ada jumlah paket data yang diterima pada 

saat percobaan berbeda hal ini bisa disebabkan adanya tumbukan atau 

congesti pada saat pengiriman data.  

Gambar 7 Perbandingan Packet loss Transfer data 19573 KB  
 

Gambar 7 menunjukan Packet loss pada transfer data 19573 KB 

dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. HSRP adalah 

garis biru dengan wajik dan VRRP garis merah dengan kotak. Axis y 

merupakan packet loss dalam satuan persen (%) dan axis x adalah 

banyaknya percobaan yang telah dilakukan. Pada Gambar 4 garis HSRP 
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tertutup oleh garis VRRP karena packet lossnya sama-sama bernilai 0. 

Tidak terjadi packet loss dikarenakan router masih mampu mengatasi 

beban pada traffic. 

 

 
 

Gambar 8 Perbandingan Throughput Transfer data 19573 KB 

 

Hasil nilai Throughput pada transfer data dalam keadaan normal 

dan pada saat terjadi link failure dapat dilihat pada Gambar 8. HSRP 

diilustrasikan dengan garis biru berwajik dan VRRP garis merah kotak. 

Axis y merupakan Throughput dalam satuan kbps dan axis x adalah 

banyaknya percobaan yang telah dilakukan. Pada keadaan normal 

throughput tertinggi pada HSRP adalah pada percobaan ke-14 yaitu 

sebesar 2173.00993 kbps dan throughput terendah terjadi pada percobaan 

ke-29 yaitu sebesar 970.101917 kbps, sedangkan pada VRRP, throughput 

tertinggi pada percobaan ke-12 yaitu sebesar 3973.50147 kbps dan yang 

terendah pada percobaan ke-27 yaitu sebesar 656.673715 kbps. Pada 

keadaan link failure nilai throughput terbesar pada HSRP adalah pada 

percobaan kesepulih yaitu 124.0200527 kbps dan terendah pada percobaan 

ke-18 yaitu 35.78467056 kbps. Pada VRRP nilai terbesar pada percobaan 

keenam sebesar 161.5716323 kbps dan terendah pada percobaan ke-25 

sebesar 120.1519374 kbps. Rata-rata untuk keadaan normal adalah HSRP 

1533.508981 kbps dan VRRP 1489.004277 kbps, sedangkan untuk 

keadaan link failure HSRP 93.07641663 kbps dan VRRP 286.8281137 

kbps. Penyebab fluktuasi throughput pada saat pengujian, bisa dipengaruhi 

oleh banyaknya paket data dan lamanya waktu pengamatan, hal ini bisa 

disebabkan oleh spesifikasi pada client dalam penelitian ini menggunakan 

3 laptop yang berbeda spesifikasi. 

 Percobaan ke-2 97657 KB 

 

 
 

Gambar 9 Perbandingan Delay transfer data  97657 KB 
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Gambar 9 menunjukan pecobaan kedua dengan transfer data 

sebesar 97657 KB. Percobaan kedua dilakukan untuk melihat pengaruh 

jumlah data terhadap delay. Percobaan kedua, HSRP garis biru berwajik 

dan VRRP garis merah kotak. Axis y merupakan waktu dalam satuan 

milisecond (ms) dan axis x adalah percobaan yang telah dilakukan, dalam 

penelitian ini sebanyak 30 kali. Pada delay normal, waktu delay tertinggi 

untuk HSRP adalah pada percobaan pertama sebesar 0.29352 ms dan delay 

terendah pada percobaan ke-14 sebesar 0.204037 ms. Delay normal 

VRRP, delay tertinggi pada percobaan kelima sebesar 0.294019 ms 

sedangkan delay terendah pada percobaan ke-18 sebesar 0.201076 ms. 

Pada delay pada saat link failure nilai yang tertinggi pada HSRP adalah 

pada percobaan ke-12 yaitu sebesar 0.519612 ms dan yang terendah pada 

percobaan kesembilan sebesar 0.28564 ms. Pada VRRP nilai tertinggi 

pada percobaan ke-16 sebesar 0.350322 ms dan terendah pada percobaan 

kelima 0.139998 ms. Rata-rata untuk delay HSRP pada keadaan normal 

adalah 0.2468 ms dan untuk VRRP adalah 0.244124 ms sedangkan untuk 

keadaan link failure HSRP 0.381865 ms dan VRRP 0.278938 ms. 

fluktuatif pada grafik disebabkan antara lain karena jumlah paket data 

yang diterima pada saat percobaan berbeda hal ini bisa disebabkan adanya 

tumbukan atau congesti pada saat pengiriman data. 

 
Gambar 10 Perbandingan Packet loss Transfer Data 97657 KB 

 

Pada Gambar 10 menunjukan packet loss pada transfer data 

sebesar 97657 KB dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. 

HSRP garis biru wajik dan VRRP garis merah kotak. Axis y merupakan 

packet loss dalam satuan persen (%) dan axis x adalah percobaan yang 

telah dilakukan sebanyak 30 kali percobaan dalam penelitian ini. Pada 

pengujian ini, tidak terdapat packet loss pada transfer data melalu protocol 

HSRP dan VRRP dalam keadaan normal maupun link failure. 

 
Gambar 11 Perbandingan Throughput transfer data 97657 KB 
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Gambar 11 menunjukan throughput pada transfer data sebesar 

97857 KB dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. HSRP 

garis biru berwajik dan VRRP garis merah kotak. Axis y merupakan 

throughput dalam satuan kbps dan axis x adalah percobaan yang telah 

dilakukan. Pada keadaan normal throughput tertinggi pada HSRP adalah 

pada percobaan ke-12 yaitu sebesar 207.0451183 kbps dan throughput 

terendah terjadi pada percobaan ketujuh yaitu sebesar 163.0819566 kbps, 

sedangkan pada VRRP, throughput tertinggi pada percobaan pertama yaitu 

sebesar 291.7861045 kbps dan yang terendah pada percobaan keenam, 

yaitu sebesar 170.5071056 kbps. Pada keadaan link failure nilai 

throughput terbesara pada HSRP adalah pada percobaan kedelapan yaitu 

104.166417 kbps dan terendah pada percobaan ke-15 yaitu 52.92907489 

kbps. Pada VRRP nilai terbesar pada percobaan keenam sebesar 

161.5716323 kbps dan terendah pada percobaan ke-25 sebesar 

120.1519374 kbps. Rata-rata untuk keadaan normal adalah HSRP 

183.6118502 kbps dan VRRP 189.7303149 kbps, sedangkan untuk 

keadaan link failure HSRP 79.8520674 kbps dan VRRP 129.9805409 

kbps. Penyebab fluktuasi throughput pada saat pengujian, bisa dipengaruhi 

oleh banyaknya paket data dan lamanya waktu pengamatan, hal ini bisa 

disebabkan oleh spesifikasi pada client dalam penelitian ini menggunakan 

3 laptop yang berbeda spesifikasi. 

 Percobaan ke-3 195314 KB 

 

Gambar 11 Perbandingan Delay Transfer Data 195314 KB 
 

Pada Gambar 11 menunjukan delay pada transfer data 195314 KB 

dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. HSRP garis biru 

berwajik dan VRRP garis merah kotak. Axis y merupakan waktu dalam 

satuan milisecond (ms) dan axis x adalah percobaan yang dilakukan 

sebanyak 30 kali percobaan dalam penelitian ini. Pada delay normal, 

waktu delay tertinggi untuk HSRP adalah pada percobaan ketujuh sebesar 

0.353035 ms dan delay terendah pada percobaan kesepuluh sebesar 

0.178215 ms. Delay normal VRRP, delay tertinggi pada percobaan 

pertama sebesar 0.30229 ms sedangkan delay terendah pada percobaan ke-

17 sebesar 0.202008 ms. Pada delay pada saat link failure nilai yang 

tertinggi pada HSRP adalah pada percobaan kedelapan yaitu sebesar 

0.421043 ms dan yang terendah pada percobaan pertama sebesar 0.240952 

ms. Pada VRRP nilai tertinggi pada percobaan ke-26 sebesar 0.342483 ms 

dan terendah pada percobaan ke-28 0.114271 ms. Rata-rata untuk delay 
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HSRP pada keadaan normal adalah 0,249402 ms dan untuk VRRP adalah 

0,248145 ms sedangkan untuk keadaan link failure HSRP 0,309421 ms 

dan VRRP 0,258829 ms. fluktuatif pada grafik disebabkan antara lain 

karena jumlah paket data yang diterima pada saat percobaan berbeda hal 

ini bisa disebabkan adanya tumbukan atau congesti pada saat pengiriman 

data. 
 

 
 

Gambar 12 Perbandingan Packet loss transfer data 195314 KB 

 

Gambar 12 menunjukan Packet loss pada transfer data 195314 KB 

dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. Garis biru 

berwajik pada Gambar 12 merupakan HSRP dan garis merah kotak 

merupakan VRRP. Sedangkan, axis y merupakan packet loss dalam satuan 

persen (%) dan axis x adalah percobaan yang dilakukan sebanyak 30 kali 

percobaan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, nilai packet loss dari 

HSRP dan VRRP adalah sama yaitu nol persen. 

 

 
 

Gambar 13 Perbandingan Throughput transfer data 195314 KB 

 

Throughput pada transfer data 195314 KB dalam keadaan normal 

dan pada saat terjadi link failure dapat dilihat dalam Gambar 13. HSRP 

diilustrasikan menggunakan garis biru dengan wajik dan VRRP 

merupakan garis merah dengan kotak (lihat Gambar 11). Axis y merupakan 

Throughput dalam satuan kbps dan axis x adalah percobaan yang dalam 

penelitian ini dilakukan sebanyak 30 kali. Pada keadaan normal 

throughput tertinggi pada HSRP adalah pada percobaan ke-18 yaitu 

sebesar 108.7796254 kbps dan throughput terendah terjadi pada percobaan 

ke-10 yaitu sebesar 56.56082527 kbps. Sedangkan pada VRRP, 

throughput tertinggi terjadi pada percobaan kedua yaitu sebesar 

96.05571472 kbps dan yang terendah pada percobaan ke-30 yaitu sebesar 

69.62153536 kbps. Pada keadaan link failure, nilai throughput terbesar 
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pada HSRP adalah pada percobaan pertama yaitu 73.22666793 kbps dan 

terendah pada percobaan kedelapan yaitu 44.04969984 kbps. Pada VRRP 

nilai terbesar terjadi pada percobaan ke-28 sebesar 105.8538561 kbps dan 

terendah pada percobaan ke-30 sebesar 56.38256509 kbps.  Rata-rata 

throughput untuk keadaan normal adalah 89.84588003 kbps untuk HSRP 

dan VRRP 82.77421821 kbps, sedangkan untuk keadaan link failure 

HSRP 60.05874415 kbps dan VRRP 76.64765856 kbps. Penyebab 

fluktuasi throughput pada saat pengujian, bisa dipengaruhi oleh banyaknya 

paket data dan lamanya waktu pengamatan, hal ini bisa disebabkan oleh 

spesifikasi pada client dalam penelitian ini menggunakan 3 laptop yang 

berbeda spesifikasi. 

Skenario kedua, dilakukan pengujian video streaming pada 

keadaan normal dan link failure. Pada pengujian ini dilakukan video 

streaming selama 2 menit menggunakan parameter delay, throughput dan 

packet loss.  

 
Gambar 14 Delay video streaming 

Gambar 14 menggambarkan delay video streaming dalam keadaan 

normal dan pada saat terjadi link failure. HSRP diilustrasikan dengan garis 

biru berwajik dan VRRP garis merah kotak. Axis y merupakan waktu 

dalam satuan milisecond (ms) dan axis x adalah 30 kali percobaan yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Pada delay normal, waktu delay tertinggi 

untuk HSRP adalah 16.075908 ms dan delay terendah 6.83301 ms. Delay 

normal pada VRRP, delay tertinggi sebesar 15.97867 ms sedangkan delay 

terendah sebesar 6.299827 ms. Pada saat link failure nilai delay yang 

tertinggi pada HSRP adalah sebesar 13.859928 ms dan yang terendah 

adalah 9.240379 ms. Sedangkan nilai delay pada VRRP yang tertinggi 

adalah 15.872346 ms dan yang terendah 3.577356 ms. Rata-rata untuk 

delay HSRP pada keadaan normal adalah 11.34498513 ms dan untuk 

VRRP 11.62303273 ms, sedangkan untuk keadaan link failure HSRP 

11.02898523 ms dan VRRP 9.754685667 ms. Terjadinya fluktuatif pada 

grafik delay streaming adalah perbedaan paket data yang terjadi pada saat 

dilakukan streaming video bisa disebabkan oleh congesti atau tumbukan. 
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Gambar 15 Perbandingan Packet loss Video Streaming 

 

Dalam Gambar 15 ditunjukkan packet loss pada video streaming 

dalam keadaan normal dan pada saat terjadi link failure. HSRP 

diilustrasikan menggunakan garis biru dengan wajik dan VRRP garis 

merah dengan kotak. Axis y merupakan packet loss dalam satuan persen 

(%) dan axis x adalah percobaan yang dilakukan sebanyak 30 kali dalam 

penelitian ini. Pada pengujian ini, tidak terdapat packet loss pada transfer 

data melalu protocol HSRP dan VRRP dalam keadaan normal maupun 

link failure. 

 

 
 

Gambar 16 Perbandingan Throughput Video Streaming 

 

Throughput pada video streaming dalam keadaan normal dan pada 

saat terjadi link failure digambarkan pada Gambar 16. HSRP adalah garis 

biru berwajik dan VRRP garis merah berkotak. Axis y merupakan 

throughput dalam satuan kbps dan axis x adalah percobaan yang dilakukan 

sebanyak 30 kali. Pada keadaan normal throughput tertinggi pada HSRP 

adalah sebesar 1.620234546 kbps dan throughput terendah sebesar 

0.682963323 kbps. Sedangkan pada VRRP, throughput tertinggi sebesar 

1.641059358 kbps dan yang terendah 0.687360728 kbps. Pada keadaan 

link failure, nilai throughput terbesar pada HSRP adalah 1.204488219 

kbps dan terendah 0.792398002 kbps. Pada VRRP, nilai terbesar adalah 

2.840080918 kbps dan terendah 0.698994329 kbps. Rata-rata dalam 

keadaan normal adalah HSRP 1.019062231 kbps dan VRRP 0.998875604 

kbps. Sedangkan dalam keadaan link failure, HSRP 1.014990954 kbps dan 

VRRP 1.293806644 kbps. Penyebab terjadinya fluktuatif pada grafik 

throughput adalah media fisik dalam pengiriman paket data. 
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Skenario ketiga adalah pengujian waktu yang dibutuhkan untuk 

protocol HSRP dan VRRP untuk melakukan perpindahan link saat terjadi 

down atau link terputus. 

 

 
 

Gambar 17 Perbandingan Waktu Perpindahan 

 Gambar 17 menunjukan perbandingan waktu yang dibutuhkan oleh 

HSRP dan VRRP untuk melakukan perpindahan link saat active router 

gagal atau down. Pada axis y menunjukkan waktu dalam satuan second 

atau detik dan pada axis x adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. 

Pada gambar 15 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk HSRP adalah 9 detik dan untuk VRRP adalah 3.6 detik.  

Tabel 1 Hasil Perbandingan pada Transfer Data Keadaan Normal 

 
Implementasi HSRP dan VRRP ini dilakukan sebanyak 30 kali 

sehingga memperoleh hasil rata-rata seperti pada Tabel 1. Kinerja HSRP 

dan VRRP pada transfer data keadaan normal relative sama. Besarnya data 

yang dikirim menjadi salah satu pengaruh dari delay dan throughput. 

Semakin besar data yang dikirim maka semakin memperbesar delay.  

Sedangkan untuk throughput, semakin besar paket data yang dikirim 

throughput yang dihasilkan semakin kecil. Tidak terjadi packet loss pada 

saat transfer data keadaan normal. 
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Tabel 2 Hasil Perbandingan pada Transfer Data Keadaan Link Failure 

 
 Tabel 2 menunjukan hasil perbandingan transfer data pada saat 

terjadi link failure. Pada Tabel 2 terlihat perbedaan yang signifikan pada 

delay dan throughput. Hasil delay VRRP lebih kecil dari HSRP disemua 

ukuran file. Hal itu dikarena waktu yang dibutuhkan pada saat link failure 

VRRP lebih cepat daripada HSRP. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada 

Tabel 4. Nilai throughput untuk VRRP juga lebih besar daripada HSRP. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan 

link saat terjadi down. Sesuai dengan persamaan 3, bahwa nilai throughput 

dipengaruhi juga oleh lamanya pengamatan, dengan adanya link failure 

dibutuhkan waktu tambahan untuk melakukan recovery terhadap jaringan. 

Pada saat keadaan link failure juga tidak terdapat packet loss pada kedua 

protocol redundancy ini.   

 

Tabel 3 Perbandinga rata-rata delay, Packet loss dan Throughput 

 
Hasil dari nilai pengujian video streaming dapat dilihat pada Tabel 

3. Untuk keadaan video streaming normal HSRP mempunyai delay lebih 

kecil dan throughput lebih besar daripada VRRP dan tidak terjadi packet 

loss pada saat pengujian dilakukan. Sedangkan pada keadaan video 
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streaming mengalami link failure VRRP mempunyai delay lebih lama dan 

throughput lebih besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh waktu recovery yang 

dibutuhkan kedua protocol redundancy yang berbeda. 
 

Tabel 4 Perbandingan Rata-Rata Perpindahan Link Failure 
 

Parameter HSRP            VRRP 

Waktu 9.059181233      3.6112252 
(detik)   

 

Tabel 4 memperlihatkan waktu yang dibutuhkan oleh HSRP dan 

VRRP dalam mengatasi link failure. Pengujian dilakukan dengan 

memperhatikan proses perpindahan link menggunakan software wireshark. 

Untuk HSRP memperlukan waktu lebih banyak dikarenakan besarnya 

hello time interval sebesar 3 detik dan hold time sebesar 10 detik. 

Sedangkan untuk VRRP mempunyai hello time interval sebesar 1 detik 

dan tidak ada hold time.  

Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, nilai delay 

dipengaruhi oleh pengiriman paket dengan ukuran besar pada jaringan 

dengan kapasitas rendah, variasi besar paket yang dikirimkan. Pada nilai 

throughput dipengaruhi oleh tipe data yang dikirim, jumlah user, 

spesifikasi perangkat pada client dan server sedangkan untuk packet loss 

dipengaruhi oleh error pada media fisik, terjadinya over load jaringan.  

 

5. Kesimpulan 

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, 

HSRP dan VRRP dapat mengatasi masalah link failure atau router down. 

Untuk proses transfer data dan video streaming untuk keadaan normal 

kedua protocol mempunyai kinerja yang relative hampir sama yaitu untuk 

delay transfer data 19573 KB mempunyai selisih 0.007128 ms, sedangkan 

selisih delay transfer data 97657 KB adalah 0.00268 ms dan untuk ukuran 

file 195314 KB adalah 0.001252. Selanjutnya pada pengujian throughput 

untuk ukuran file 19573 KB mempunyai selisih 44.5 kbps, ukuran file 

97657 KB adalah 6.12 kbps dan ukuran file 195314 KB adalah 11.75 kbps, 

sedangkan pada video streaming selisih delay HSRP dan VRRP adalah 

0.278045 ms dan selisih throughput sebesar 0.020186627 kbps. Tapi pada 

saat terjadi link failure atau down, VRRP lebih unggul dalam proses 

transfer data dan video streaming. Untuk kestabilan dalam proses transfer 

data dalam keadaan normal, kedua protocol mempunyai tingkat kestabilan 

yang sama dan untuk keadaan link failure pun juga mempunyai tingkat 

kestabilan yang sama. Pada proses video streaming, dalam kedaan link 

failure HSRP lebih stabil daripada VRRP. Saran Karena jumlah port router 

terbatas, diharapkan bisa menggunakan multilayer switch untuk menutupi 

kekurangan tersebut.  
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