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Bab 1 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini tengah mengalami 

perkembangan pesat. Berbagai inovasi baru teknologi telah muncul 

dan mengalami perubahan secara signifikan. Seiring dengan 

berkembangnya dunia teknologi, kebutuhan manusia akan teknologi 

sebagai sumber informasi dan komunikasi pun semakin besar pula. 

Dalam dunia jaringan, kebutuhan pengguna teknologi, dalam 

hal ini pengguna internet, dipahami sebagai kebutuhan akan 

tersedianya jaringan yang efisien dan handal. Artinya, dalam hal 

komunikasi data, jaringan tersebut mampu menyediakan teknologi 

yang memberikan kecepatan tinggi untuk pertukaran data dan 

informasi. Sehingga lebih menghemat waktu bagi pengguna yang 

melakukan pertukaran data tersebut. Selain itu, dibutuhkan pula 

sebuah jaringan dalam penyediaan performa yang baik.  

Teknologi yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang 

diharapkan pengguna jaringan ini dapat dilihat dalam teknologi 

Multi Protocol Label Switching (MPLS). MPLS merupakan 

teknologi pengiriman data yang melewatkan paket data dengan 

melekatkan label berisi informasi paket ke paket IP (Munadi, 2009). 

Label yang dilekatkan tersebut didasarkan pada skala prioritas (high 

priority, low priority, dll) yang ditentukan oleh pengguna (Service 

Provider). Pengklasifikasian ini menunjukkan efisiensi dalam 

penentuan rute terhadap paket yang masuk dalam jaringan MPLS 

sehingga proses ini dapat meningkatkan kecepatan dalam transfer 
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data, khususnya dalam proses transfer audio video. Dimana dalam 

pengaksesan data berupa audio dan video, kecepatan transfernya 

masih tergolong lambat. Sehingga dengan pemanfaatan MPLS ini 

diharapkan kecepatan transfer data audio video dapat lebih 

ditingkatkan lagi. 

Sementara itu, kelebihan lain yang diperoleh dari MPLS ini 

adalah teknologi ini dapat diimplementasikan pada protokol IP yang 

telah digunakan oleh hampir seluruh pengguna jaringan di dunia 

(Munadi, 2009). Namun, pada IPv4 yang saat ini lebih familiar 

digunakan, masih terdapat banyak kelemahan yang perlu untuk 

diperbaharui untuk mendukung terwujudnya peningkatan dalam hal 

kecepatan transfer data dan performansi jaringan. Kelemahan-

kelemahan yang masih terdapat dalam IPv4 disempurnakan dengan 

berkembangnya protokol IPv6 yang lebih dapat digunakan untuk 

peningkatan performa jaringan. Karena IPv6 ini telah mendukung 

Quality of Service yang lebih baik dalam meningkatkan performa 

jaringan. Diharapkan proses perkembangan ini membawa perubahan 

yang baik terhadap implementasi IPv6 di Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

menyangkut beberapa hal seperti berikut ini. 

1. Bagaimana perbandingan yang dihasilkan untuk masalah 

kecepatan transfer data antara jaringan tunneling IPv6-IPv4 

dengan MPLS dan tanpa MPLS?  

2. Bagaimana pengukuran yang dihasilkan terhadap kecepatan 

transfer data dengan menggunakan parameter delay, jitter, 

throughput, dan packet loss pada jaringan tunneling IPv6-IPv4? 

3. Bagaimana MPLS bekerja dalam mempengaruhi kecepatan 

transfer pada video streaming jaringan tunneling IPv6-IPv4? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perbandingan kecepatan transfer data, dalam hal ini transfer video 

streaming dalam jaringan tunneling IPv6-IPv4 dan jaringan 

tunneling IPv6-IPv4 setelah konfigurasi MPLS. Dalam proses 

analisis digunakan beberapa parameter sebagai pengukuran 

kecepatan transfer data. Parameter tersebut yaitu delay, jitter, 

throughput, dan packet loss. 

Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan kontribusi dalam perkembangan di dunia ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Khususnya di bidang teknologi jaringan. 

Lebih spesifik dalam pemahaman tentang perkembangan teknologi 

MPLS yang mulai diadaptasi tidak hanya oleh pelanggan Service 

Provider, tapi juga mulai dikembangkan oleh perusahaan-
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perusahaan besar. Serta pengembangan teknologi IPv6 yang hadir 

untuk mengatasi kekurangan yang masih dimiliki oleh IPv4. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah serta spesifikasi yang mencakup pembahasan 

dari penelitian ini adalah seperti berikut. 

a. Implementasi jaringan IPv6 agar dapat berkomunikasi dengan 

node IPv6 lain dengan menggunakan mekanisme transisi 

(mekanisme tunneling) melewati jaringan IPv4. 

b. Protokol routing yang digunakan adalah static routing IPv4 dan 

static routing IPv6 

c. Data yang ditransmisikan dalam jaringan berupa video streaming 

dengan codec yang digunakan adalah H264 - MPEG-4 AVC 

d. Perbandingan kecepatan transfer data sebelum dan sesudah 

penerapan MPLS dilakukan dengan perbandingan terhadap 

parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini sistematika yang digunakan dapat 

dijelaskan seperti berikut ini. 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian ini dibuat, selain itu terdapat pula batasan 

masalah serta sistematika penulisan yang menjadi patokan dalam 

pembahasan penelitian ini. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 
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Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang 

dilakukan untuk penjelasan yang dilakukan dalam penelitian 

sekarang, dan referensi lain yang memuat penjelasan tentang IPv6, 

mekanisme tunneling, MPLS, dan Video Streaming. 

Bab 3 Metode Perancangan 

Dalam metode perancangan dijelaskan tentang langkah-

langkah dan metode PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, 

Operate, Optimize) yang digunakan dalam penelitian. Mencakup 

pula bahan, alat dan materi yang digunakan. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini dibahas tentang hasil yang diperoleh setelah 

penelitian dilakukan, yang meliputi implementasi, pengujian, dan 

hasil analisis, serta pembahasannya. Hasilnya dapat disajikan dalam 

bentuk tabel, grafik, foto/gambar, atau bentuk lainnya. Pembahasan 

hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik. Selain itu, terdapat 

perbandingan dengan penelitian terdahulu. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi ringkasan dari penelitian yang diperoleh. 

Kesimpulan dibuat dari hasil dan pembahasan. Sedangkan saran 

dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan untuk kelanjutan 

atau pengembangan selanjutnya. 

  


