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Bab 2  

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, digunakan dua pustaka sebagai referensi 

yang digunakan dalam perancangan dan analisis, yaitu pustaka yang 

berkaitan dengan implementasi IPv6 dan implementasi MPLS. 

Implementasi IPv6 dalam penelitian terdahulu berjudul 

Implementasi Sistem Interkoneksi IPV6 Dan IPv4 Dengan Mikrotik 

RouterOS Versi 3.0 (Semen, 2010). Dalam penelitian ini yang 

dilakukan adalah melakukan proses komunikasi antara node IPv6 

melalui jaringan IPv4 dengan menggunakan enkapsulasi pada paket 

header. Dengan menggunakan mikrotik routerOS versi 3.0, 

implementasi ini lebih mudah dilakukan. Sistem yang digunakan 

pada penelitian tersebut, dilakukan dengan verifikasi pengiriman 

paket berupa perintah ping dan traceroute. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan, sistem interkoneksi yang dibuat 

diimpementasikan agar dapat melakukan proses streaming video. 

Dalam penelitian lain tentang Implementasi Teknologi 

Jaringan MPLS dengan Menggunakan OSPF (Julertasari, 2010), 

diperoleh bahwa transmisi data yang dilakukan antara OSPF dengan 

MPLS lebih cepat dibanding transmisi hanya dengan jaringan OSPF 

saja. MPLS juga memberikan trafik dan QoS yang memungkinkan 

pengiriman paket lebih efisien dan fleksibel. Pada penelitian tersebut 

menggunakan address IPv4 untuk dapat saling terhubung dan 

menjalankan MPLS. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
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adalah dengan menjalankan MPLS di atas jaringan tunneling antar 

IPv6 address melewati jaringan IPv4. 

 

2.2 Internet Protocol version 6 (IPv6) 

 IP (internet protocol) merupakan identitas dari suatu 

perangkat yang melakukan akses di dalam jaringan agar dapat 

dikenali di dalam jaringan tersebut. Penerapan teknologi IP untuk 

memudahkan dalam melakukan komunikasi data saat ini telah 

menjadi suatu hal yang baik dan efisien bagi pengguna jaringan. 

Dengan memiliki alamat IP, maka pengguna jaringan dapat 

melakukan koneksi baik secara lokal atau dalam jaringan privat. 

Karena setiap perangkat jaringan telah didesain agar dapat 

mengenali alamat IP baik dari perangkat jaringan yang dituju atau 

perangkat jaringan yang menjadi sumber dalam komunikasi data dan 

informasi.  

IP yang digunakan saat ini yaitu IP versi 4 atau IPv4. Terdiri 

dari 4 oktet bilangan desimal yang terdiri dari 8 bit bilangan biner 

tiap oktetnya. Contoh suatu alamat IPv4 adalah 192.168.71.24. 

Namun, seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan internet 

saat ini, menyebabkan peningkatan terhadap jumlah pengguna 

internet di dunia. Sehingga penggunaan alamat IP pun semakin 

tinggi kebutuhannya. Sedangkan kapasitas yang ditawarkan oleh 

IPv4 adalah sekitar 2
32

 atau sekitar 4.294.967.296. Jumlah ini tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk dunia yang telah terlibat 

maupun akan segera terlibat dengan trend penggunaan internet. Baik 

diakses dengan teknologi kabel atau nirkabel (wireless, dsb). Dari 
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permasalahan ini kemudian dikembangkan teknologi baru yaitu IPv6 

atau IPng (ip next generation). 

Namun, dibalik kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan 

alamat IP khususnya yang saat ini digunakan yaitu IPv4, terdapat 

berbagai kelemahan yang masih perlu diperbaharui seiring dengan 

berkembangnya kebutuhan pengguna jaringan saat ini. 

Kelemahan IPv4 adalah sebagai berikut (Rahmat Rafiudin, 

2005). 

a. Keterbatasan jumlah yang disediakan 

b. Penerapan QoS (Quality of Service) belum terlalu baik 

c. Tingkat keamanan dalam jaringan masih tergolong rendah 

Untuk itulah, IPv6 muncul sebagai protokol yang 

menyediakan banyak keuntungan yang dapat ditawarkan untuk 

menutupi kelemahan IPv4. Diantaranya adalah: 

a. Kapasitas address yang ditawarkan dalam jumlah yang lebih 

besar jika dibandingkan IPv4 

b. Infrastruktur pengalamatan secara hirarki dan routing yang 

efisien 

c. Tidak harus dikonfigurasikan secara manual, bisa menggunakan 

address autoconfiguration. 

d. Dukungan security yang memadai 

e. Dukungan QoS yang lebih baik 

f. Terdapat protokol Neighbor Discovery untuk mengelola interaksi 

di antara node-node neighbor atau node-node dalam link yang 

sama 

g. Perluasan fitur baru, seperti penambahan header setelah header 

utama IPv6 dapat dengan mudah dilakukan 
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2.2.1 Struktur Protokol IPv6 

Struktur dasar dari paket IPv6 dapat digambarkan seperti pada 

gambar 2.1 berikut ini. 

IPv6 

Header 

Extensions 

Header 

Upper Layer Protocol 

Data Unit 
Gambar 2.1 Struktur Paket IPv6 

Extensions header merupakan header-header tambahan yang 

bisa terdapat setidaknya satu atau lebih dalam paket, atau dapat pula 

tidak terdapat sama sekali. Panjangnya bervariasi dan tidak memiliki 

batas ukuran maksimum sehingga sewaktu-waktu dapat diperluas 

untuk akomodasi semua data tambahan. Field Next Header dalam 

IPv6 header menunjukan Extensions Header berikutnya. Extensions 

Header terakhir menunjukkan protokol-protokol tertinggi yang 

terdapat dalam upper layer Protocol Data Unit (PDU), seperti TCP, 

UDP, atau ICMPv6. Header-header extensions ini digunakan untuk 

memungkinkan IPv6 mendukung kebutuhan-kebutuhan atau 

kemampuan tambahan di masa mendatang. 

Upper layer PDU (Protocol Data Unit) biasanya terdiri atas 

header protokol upper layer beserta payloadnya (seperti pesan 

ICMPv6, pesan UDP, atau segment TCP). Payload paket IPv6 

merupakan kombinasi header-header extension IPv6 dan upper-

layer PDU. Normalnya, ia dapat memiliki panjang mencapai 65.535 

byte. Sedangkan payload yang memiliki panjang lebih dari 65.535 

byte dapat dikirim dengan menggunakan Jumbo Payload dalam 

header extension Hop-by-Hop Options. 

2.2.2 Struktur Header IPv6 

IPv6 header mengeliminasi beberapa field dari IPv4 yang 

dipandang tidak perlu atau jarang digunakan. Selain itu, 
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menambahkan juga beberapa field baru untuk memberi dukungan 

lebih baik terhadap trafik-trafik real time. IPv6 header selalu hadir 

dalam setiap paket dan memiliki ukuran tetap yaitu 40 byte. Gambar 

2.2 dan 2.3 berikut ini adalah struktur perbandingan antara header 

IPv4 dan header IPv6. 

Version  

(4 bit) 

IHL  

(4 bit) 

Type of Service 

(8 bit) 

Total length 

(16 bit) 

Identification (16 bit) Flags  (3 

bit) 

Fragment 

offset (13 

bit) 

Time to Live (8 

bit) 

Protocol (8 bit) Header checksum (16 bit) 

Source address (32 bit) 

Destination address (32 bit) 

Options Padding 
Gambar 2.2 Struktur Header IPv4 

 

Version  

(4 bit) 

Traffic class  

(8 bit) 

Flow label 

(20 bit) 

Payload length (16 bit) Next header 

(8 bit) 

Hop limit 

(8 bit) 

 

Source address (128 bit) 

 

Destination address (128 bit) 

Gambar 2.3 Struktur Header IPv6 

Beberapa elemen pada IPv4 telah dibuang dan digantikan oleh 

konstruksi header IPv6. 

a. Header length 

Field header length dibuang karena tidak berperan lagi dalam 

header dengan ukuran panjang tetap. Pada IPv4, panjang 

minimum header adalah 20 byte, tetapi jika beberapa opsi 

ditambahkan, maka dapat berkembang menjadi 4-60 byte. 
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Sehingga panjang total header menjadi hal yang penting dalam 

IPv4. Sedangkan, dalam IPv6 hal ini tidak berlaku karena opsi-

opsi digantikan dengan peran header-header extension yang 

mendukung kebutuhan dan opsi tambahan. 

b. Identification, flags, dan fragment offset 

Field identification, flags dan fragment offset dalam header IPv4 

berperan dalam fragmentasi paket. Fragmentasi terjadi ketika 

sebuah paket berukuran besar harus dikirim melintasi jaringan 

yang hanya mendukung ukuran paket lebih kecil. Router IPv4 

membagi paket ke dalam potongan-potongan yang lebih kecil 

dan mem-forward multi paket tersebut secara serentak. Pada host 

tujuan, paket-paket disusun dan dipadukan kembali seperti 

semula. Jika terdapat paket yang mengalami error, keseluruhan 

transmisi harus dibentuk ulang. Hal ini menjadi sangat tidak 

efisien. Dalam IPv6, penanganan seperti ini dilakukan dengan 

mempelajari ukuran Path Maximum Transmission Unit (MTU) 

melalui prosedur Path MTU Discovery. Jika host pengirim ingin 

memfragmentasi sebuah paket, ia melakukannya melalui 

penggunaan header extension. Router-router IPv6 di sepanjang 

path tidak perlu lagi melakukan fragmentasi sebagaimana yang 

terjadi dalam IPv4. Sehingga ketiga field ini tidak lagi 

dibutuhkan. 

c. Header checksum 

Field ini dihapus untuk meningkatkan kecepatan. Jika router-

router tidak lagi harus mengecek dan mengupdate checksum, 

pemrosesan akan lebih cepat. 

d. Type of Service 
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Field ini digantikan oleh TrafficClass. IPv6 menjalankan 

mekanisme berbeda untuk menangani preferensi. Type of Service 

digunakan untuk merepresentasikan tipe layanan bersangkutan, 

reliabilitasnya, keluarannya, waktu delay, atau security. 

Berikut ini adalah penjelasan header IPv6. 

 Version 

Mengindikasikan versi IP. Karena merupakan IPv6, maka 

nilainya adalah “6”. Ukuran field ini adalah 4 bit. 

 Traffic Class 

Mengindikasikan kelas prioritas paket. Ukurannya 8 bit. Field 

ini memberikan fungsionalitas yang sama dengan field Type of 

Service IPv4. 

 Flow Label 

Digunakan pengirim untuk memberi etiket rangkaian paket-

paket dimana ia meminta penanganan khusus oleh router-router 

IPv6. Ukuran field ini 20 bit. Flow label berperan dalam 

koneksi-koneksi non-default “quality of service”, seperti data-

data real time (voice dan video). Untuk penanganan default, 

Flow Label diset ke 0. 

 Payload Length 

Mengindikasikan panjang IPv6 payload, panjang data yang 

dibawa setelah IP header. Ukurannya 16 bit. Field Payload 

Length memasukkan header-header extension dan upper-layer 

PDU. Dengan 16 bit, IPv6 payload mencapai 65.535 byte. Untuk 

panjang payload lebih dari 65.535 byte, field Payload Length 

diset ke 0 dan opsi Jumbo Payload digunakan dalam header 

extension Hop-by-Hop Options. 
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 Next Header 

Mengidentifikasikan tipe header berikutnya setelah header IPv6 

utama. Dapat berupa header extension pertama (jika ada), atau 

protokol upper-layer PDU (seperti TCP, UDP, atau ICMPv6). 

Ukuran field ini 8 bit. Field ini mengganti field Protocol Type 

dalam IPv4. 

 Hop Limit 

Mengindikasikan jumlah link maksimum dimana paket IPv6 

dapat berjalan sebelum dibuang. Ukuran field ini 8 bit. Hop 

Limit sama dengan field TTL dalam IPv4, kecuali tidak ada 

hubungan historikal dengan jumlah waktu (dalam detik) paket 

diantri pada router. Saat Hop Limit bernilai 0, pesan ICMPv6 

Time Exceeded dikirim ke address sumber dan paket dibuang. 

 Source Address 

Menyimpan IPv6 address host pengirim. Ukuran field ini 128 

bit. 

 Destination Address 

Menyimpan IPv6 address host tujuan. Ukurannya 128 bit. Pada 

kebanyakan kasus, destination address diset ke address tujuan 

final. Meski begitu, jika header extension routing ada, 

destination address biasanya diset ke interface router berikutnya 

dalam list rute sumber (source route-list). 

 

2.2.3 IPv6 Addressing 

Addressing (pengalamatan) pada IPv6 berukuran jauh lebih 

besar jika dibandingkan dengan pengalamatan IPv4. Ukuran sebuah 

address IPv6 adalah 128 bit yang berarti 4 kali lebih besar jika 
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dibandingkan dengan IPv4 yang hanya memiliki ukuran 32 bit. 

Dengan ukuran ini, maka jumlah IPv6 yang dapat dihasilkan dalam 

penggunaannya adalah sebanyak 2
128

 atau sekitar 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456. ukuran 128 

bit ini dirancang agar dapat dikelola dalam bentuk domain routing 

hirarki sebagai implementasi dari teknologi internet modern 

(Rahmat Rafiudin, 2005). 

Address IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang terdiri 

tidak hanya angka-angka numeral (0-9), tapi juga beberapa huruf 

alphabet (a-f). Huruf-huruf ini tidak bersifat case-sensitif yang 

berarti huruf kapital diinterpretasikan sama dengan huruf kecil. 

Contohnya dapat dilihat di bawah ini. 
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IPv6 address/prefix-length 

Binary Hex Decimal 

0011 1111 1111 1110 

1111 1111 1111 1111 

0000 0001 0000 0000 

1111 0001 0000 0001 

0000 0011 0001 0000 

1010 0100 1111 1111 

1111 1110 1110 0011 

1001 0101 0110 0110 

3ffe 

ffff 

0100 

f101 

0210 

a4ff 

fee3 

9566 

16382 

65535 

256 

61697 

528 

42239 

65251 

38246 

Masing-masing blok dikonversi ke format heksadesimal dan 

dibatasi tanda titik dua (“:”). Untuk menyederhanakan, representasi 

IPv6 mendukung kompresi address dengan cara mengeliminasi 

nilai-nilai (“0”) pada setiap blok yang terletak di depan. Blok-blok 

berangkaian dan bersebelahan yang memiliki nilai-nilai 0 dapat 

dikompres ke “::” (dikenal dengan double colon). Kompresi ini 

hanya satu kali pada satu address IPv6 dan berlaku pada seri blok-

blok 16 bit bersebelahan. Contohnya ff02:30:0:0:0:0:0:5 dapat 

dikompresi sehingga menjadi ff02:30::5. 

Selain itu pada IPv6 terdapat pula netmask (prefix-length) 

yang mirip dengan netmask IPv4, kecuali bahwa IPv6 formalnya 

direpresentasikan dalam notasi CIDR (Classless Inter-Domain 

Routing). CIDR mengekspresikan sebuah network id diikuti dengan 

representasi jumlah bit decimal yang terdapat dalam porsi network. 

CIDR berguna saat memadukan rute-rute dari network-network yang 

berhubungan. Format address IPv6 ditulis mengikuti formula CIDR 

sebagai berikut. 
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Contohnya, 21da:d3::/48 adalah prefix rute (route-prefix) dan 

21da:d3:0:2f3b::/64 adalah prefix subnet (subnet-prefix). 

Contoh lainnya IPv6 address, netmask, dan notasi CIDR (64 bit). 

IP: 

 3ffe:ffff:0100:f101:0210:a4ff:fee3:9566 

Mask: 

 ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000 

Network: 

 3ffe:ffff:1011:f101:0000:0000:0000:0000 

CIDR: 

 3ffe:ffff:1011:f101::/64 

64 bit dicadangkan untuk porsi network dan 64 bit dicadangkan 

untuk porsi host. Mask 64 bit direpresentasikan dengan “/64”. 

Dalam pengalamatan IPv6 terdapat tiga tipe metode 

broadcasting, yaitu: 

1. Unicast address 

Unicast address digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 

interface tunggal. Unicast merupakan komunikasi-komunikasi di 

antara host tunggal dengan penerima tunggal. Dengan topologi 

routing unicast, paket-paket yang dikirim ke unicast address 

diantarkan ke sebuah interface yang dikenali oleh address 

bersangkutan (Gambar 2.4). 

  

Gambar 2.4 Pengiriman Paket Unicast 

Beberapa tipe unicast address adalah: 
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 Global unicast address 

Secara global, address ini dirutekan dalam porsi internet IPv6 

berdasarkan hierarchical addressing dan routing. 

Address global unicast tersusun atas field sebagai berikut. 

a. 001 

Porsi tetap 3 bit, diset ke 001. Prefix address saat ini yang 

ditetapkan untuk address global adalah 2000::/3 

b. Global routing prefix 

Mengindikasikan prefix routing global sebuah site organisasi 

tertentu. Gabungan 3 bit tetap dengan 45 bit global routing 

prefix digunakan untuk membuat prefix site 48 bit untuk sebuah 

site individual dalam organisasi. Setelah ditetapkan, router-

router dalam internet IPv6 memforward trafik IPv6 yang 

memenuhi prefix 48 bit ke router-router site organisasi. 

c. Subnet ID 

Subnet ID digunakan dalam sebuah site organisasi untuk 

mengenali subnet-subnet. Ukuran field ini 16 bit. Organisasi 

bersangkutan dapat menggunakan 16 bit ini untuk membuat 

65.536 subnet atau multi level hierarki addressing infrastruktur 

routing yang efisien. 

d. Interface ID 

Mengindikasikan interface dalam sebuah subnet. Ukuran field 

ini adalah 64 bit. 

 Local-use unicast address 

Local-use unicast  terdiri atas dua tipe address yaitu: 

a. Link-local address 
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Digunakan oleh node-node untuk berkomunikasi dengan node-

node bersebelahan pada satu link yang sama. Address link-local  

selalu dimulai dengan FE80. Dan dengan interface identifier 64 

bit, prefix untuk address link-local selalu FE80::/64. Router IPv6 

tidak pernah memforward trafik link-local di luar link. 

b. Site-local address 

Site-local address ekuivalen dengan private-address IPv4. 10 bit 

pertama selalu FEC0::/10, bit-bit berikutnya adalah field subnet 

ID sebesar 54 bit dan field interface ID 64 bit. Field ini berperan 

mengidentifikasi interface spesifik dalam subnet. 

Berbeda dengan address link-local, address site-local tidak 

dikonfigurasi otomatis dan harus ditetapkan sendiri melalui 

proses konfigurasi address. 

 Special address 

2. Multicast address 

Multicast address merupakan komunikasi-komunikasi di antara 

host tunggal dengan multi penerima atau subnet (Gambar 2.5). 

Paket-paket dikirim ke semua interface yang menjadi 

bagian/kelompok dari grup multicast. Grup tersebut dikenali dari 

address tujuan paket-paket IPv6 bersangkutan. 
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Gambar 2.5 Proses Pengiriman Paket Multicast 

Address multicast IPv6 selalu dimulai dengan FF dengan ukuran 

8 bit, selanjutnya address multicast memasukkan struktur 

tambahan untuk mengidentifikasi flags (4 bit), scope (4 bit), dan 

group ID (112 bit). Flags mengindikasikan set flag-flag dalam 

address multicast (flag Transient atau flag T yang 

mengindikasikan address multicast tertentu permanen). Scope 

mengindikasikan cakupan internetwork IPv6 dimana trafik 

multicast diharapkan. Group ID mengidentifikasikan grup 

multicast. 

Address multicast tidak dapat digunakan sebagai address sumber 

atau tujuan dalam header routing. 

3. Anycast address 

Anycast address digunakan untuk mengirim paket ke satu set 

interface-interface dalam node-node berbeda yang dikenali 

(dapat termasuk node-node tujuan atau router-router). Anycast 

mengirim paket ke hanya satu interface (Gambar 2.6). Interface 

yang dipilih adalah yang terdekat dalam jarak routing, 

sebagaimana dikenali oleh protokol routing. 
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Gambar 2.6 Proses pengiriman paket anycast 

Pada dasarnya address anycast dialokasikan dari address 

unicast, menggunakan format-format unicast address yang 

diberikan. 

Saat sebuah unicast address ditujukan ke lebih dari satu 

interface, dengan sendirinya berperan menjadi anycast address. 

Node-node yang ditetapkan harus dikonfigurasi dengan benar 

untuk memberi tahu anycast address. 

Anycast address harus tidak digunakan sebagai source address 

dalam paket IPv6, melainkan sebagai destination address. 

Anycast address harus tidak ditujukan untuk host-host IPv6, 

melainkan hanya untuk router-router IPv6. 

Dalam anycast address, subnet-router anycast address 

diperlukan dan ditetapkan dari subnet prefix interface yang 

diberikan. Subnet-router anycast address digunakan untuk 

berkomunikasi dengan salah satu router yang terpasang ke 

subnet remote. 

Untuk membuat subnet-route anycast address, bit-bit dalam 

subnet prefix ditetapkan nilainya dengan tepat dan bit-bit tersisa 

lainnya diset ke 0. 
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Selain ketiga tipe address tersebut, terdapat beberapa address 

spesial dalam IPv6 addressing yaitu: 

 Unspecified address 

Mengindikasikan address IPv6 yang belum ditentukan. 

Contohnya, node-node IPv6 yang baru bergabung dapat 

menggunakan unspecified address ini sampai diberi address IPv6 

tetap. 

Unspecified address dinotasikan dengan 0:0:0:0:0:0:0:0 atau “::” 

dan ekuivalen dengan unspecified address 0.0.0.0 pada IPv4. 

 Loopback address 

Digunakan oleh sebuah node untuk mengirimkan paket-paket 

IPv6 pada dirinya sendiri. Loopback address dinotasikan dengan 

0:0:0:0:0:0:0:1 atau ::1 dan ekuivalen dengan loopback address 

127.0.0.1 pada IPv4. 

 

Address dalam IPv6 yang dapat diberikan untuk host dan 

router dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Address IPv6 untuk Host 

Pada host-host IPv4, sebuah network adapter tunggal diberi IPv4 

address tunggal untuknya. Sedangkan dalam host IPv6, biasanya 

memiliki multi IPv6 address dengan interface tunggal. Sebuah 

host IPv6 diberi address unicast berikut. 

 Link-local address untuk setiap interface 

 Address unicast untuk setiap interface (dapat berupa site-local 

address dan satu atau lebih global unicast address) 

 Loopback address (::1) untuk loopback interface. 
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2. Address IPv6 untuk Router 

Router IPv6 diberi address unicast seperti berikut. 

 Link-local address untuk setiap interface 

 Address unicast untuk setiap interface (dapat berupa site-local 

address dan satu atau lebih global unicast address) 

 Subnet-Router anycast address 

 Address anycast tambahan (opsional) 

 Loopback address (::1) untuk loopback interface 

 

2.2.4 Mekanisme Transisi 

Terdapat beberapa mekanisme transisi agar infrastruktur IPv6 

dapat berkoneksi dengan sesamanya melalui infastruktur IPv4. 

Beberapa mekanisme tersebut yaitu: 

 Dual IP layer 

Dual IP layer merupakan mekanisme antara node IPv6/IPv4 

sehingga komunikasi antar node IPv6 dan IPv4 dapat terjadi. 

Dual IP layer memuat implementasi tunggal protokol-protokol 

layer Host-to-Host seperti TCP dan UDP. Semua protokol dalam 

implementasi dual IP layer dapat berkomunikasi melalui IPv4, 

IPv6, atau IPv6 yang ditangani dalam IPv4. 

 IPv6 over IPv4 tunneling 

Mekanisme ini merupakan mekanisme pengenkapsulasian paket-

paket IPv6 dengan header IPv4, sehingga paket-paket IPv6 ini 

dapat dikirim melalui infrastruktur IPv4. 

 Infrastruktur DNS 

Mekanisme ini merupakan mekanisme proses pengupgradean 

infrastruktur DNS yang terdiri atas pemopulasian server DNS 
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dengan record yang mendukung resolusi name-to-address dan 

address-to-name IPv6. Setelah address tersebut diperiksa 

melalui query DNS name, node pengirim harus memilih address 

mana yang akan digunakan untuk berkomunikasi. 

2.2.4.1 IPv6 over IPv4 Tunneling 

Tunneling merupakan kemampuan pengiriman paket-paket antar 

endpoint. Konfigurasi tunneling dijelaskan dalam RFC 2893, dimana 

tunneling trafik IPv6 di antara node-node IPv6/IPv4 melalui 

infrastruktur IPv4 adalah: 

1. Router-to-Router 

Dalam konfigurasi tunneling router-to-router ini, dua router 

IPv6/IPv4 dikoneksikan pada infrastruktur IPv4 atau IPv6 

melalui infrastruktur IPv4. Endpoint tunnel menjangkau link 

logical path antara sumber dan tujuan. IPv6 over IPv4 tunnel di 

antara dua router ini beraksi sebagai hop tunggal. Rute-rute 

dalam masing-masing infrastruktur IPv4 atau IPv6 mengarah ke 

router IPv6/IPv4 tepi. Untuk setiap IPv6/IPv4 terdapat sebuah 

interface tunnel dan rute-rute yang menggunakan interface 

tunnel bersangkutan.  

Contoh router-to-router tunneling adalah: 

 Sebuah lab IPv6-only yang melakukan tunneling melalui 

infrastruktur IPv4 untuk mencapai IPv6 internet 

 Dua domain routing IPv6-only yang melakukan tunneling 

melintasi IPv4 internet 

 Router 6to4 yang melakukan tunneling melintasi IPv4 

internet untuk mencapai router 6to4 lainnya atau router relay 

6to4. 
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2. Host-to-Router atau Router-to-Host 

Pada konfigurasi ini, sebuah node IPv6/IPv4 yang berada dalam 

infrastruktur IPv4 melakukan tunneling IPv6 over IPv4 untuk 

mencapai router IPv6/IPv4. Endpoint-endpoint tunnel menjangkau 

segmen pertama path antara node sumber dan tujuan. IPv6 over IPv4 

tunnel di antara node IPv6/IPv4, IPv6 over IPv4 tunnel dibuat dan 

sebuah rute ditambahkan menggunakan interface tunnel. Node 

IPv6/IPv4 melakukan tunneling paket IPv6 berdasarkan rute yang 

sesuai, interface tunnel, dan next hop address pada router 

IPv6/IPv4. 

Pada konfigurasi router-to-host tunneling, router IPv6/IPv4 

membuat IPv6 over IPv4 tunneling melintasi infrastruktur IPv4 

untuk mencapai node IPv6/IPv4. Endpoint tunnel menjangkau 

segmen terakhir path antara node sumber dan tujuan. IPv6 over IPv4 

tunnel di antara router IPv6/IPv4 dan IPv6/IPv4 beraksi sebagai hop 

tunggal. Dalam router IPv6/IPv4, IPv6 over IPv4 tunnel dibuat dan 

sebuah rute ditambahkan menggunakan interface tunnel. Router 

IPv6/IPv4 melakukan tunneling paket IPv6 berdasarkan subnet yang 

sesuai, interface tunnel, dan address tujuan dari node IPv6/IPv4. 

Contoh-contoh host-to-router dan router-to-host tunneling adalah: 

 Host IPv6/IPv4 yang melakukan tunneling melintasi 

infrastruktur IPv4 untuk mencapai IPv6 internet 

 Host ISATAP yang melakukan tunneling melintasi jaringan IPv4 

ke sebuah router ISATAP untuk mencapai IPv4 internet jaringan 

IPv4 lainnya, atau jaringan IPv6 

 Router ISATAP yang melakukan tunneling melintasi jaringan 

IPv4 untuk mencapai sebuah host ISATAP 
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3. Host-to-Host 

Dalam konfigurasi host-to-host tunneling, node IPv6/IPv4 yang 

berada dalam infrastruktur IPv4 melakukan IPv6 over IPv4 

tunneling untuk mencapai node IPv6/IPv4 lainnya yang berada 

pada infrastruktur IPv4 yang sama. Endpoint-endpoint tunnel 

menjangkau keseluruhan path antara node sumber dan tujuan. 

IPv6 over IPv4 tunnel di antara node-node IPv6/IPv4 beraksi 

sebagai hop tunggal. 

Pada masing-masing node IPv6/IPv4, IPv6 over IPv4 tunnel 

dibuat. Rute-rute mungkin tersedia untuk mengindikasi bahwa 

node tujuan berada pada subnet logical yang ditetapkan 

infrastruktur IPv4. Host pengirim melakukan tunnel trafik IPv6 

ke tujuan berdasarkan interface pengiriman, rute opsional, dan 

address tujuan. Contoh host-to-host tunneling adalah: 

 Host-host IPv6/IPv4 yang menggunakan address ISATAP 

untuk melakukan tunnel melintasi infrastruktur IPv4 

 Host-host IPv6/IPv4 yang menggunakan address IPv4-

compatible untuk melakukan tunnel melintasi infrastruktur 

IPv4. 

2.2.4.2 Tipe-Tipe Tunneling 

Berdasarkan RFC 2893, terdapat dua tipe tunnel untuk 

penyelenggaraan tunneling, yaitu: 

 Configured tunnels 

Configured tunnels atau tunnel terkonfigurasi membutuhkan 

konfigurasi manual pada endpoint tunnel. IPv4 address endpoint 

tunnel tidak diperoleh dari address yang diencode dalam address 
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IPv6 sumber atau tujuan, atau address hop berikutnya (next-hop 

address) dari rute yang ditemukan. 

Konfigurasi router-to-router tunneling membutuhkan konfigurasi 

manual. Konfigurasi interface tunnel yang terdiri dari IPv4 address 

endpoint-endpoint tunnel harus secara manual ditetapkan bersama 

dengan router statis yang menggunakan interface tunnel tersebut. 

 Automatic tunnels 

Automatic tunnel tidak membutuhkan konfigurasi manual. Endpoint-

endpoint tunnel ditetapkan oleh penggunaan-penggunaan interface 

tunnel logical, rute-rute, dan IPv6 address sumber dan tujuan. 

Beberapa metode tunneling secara otomatis adalah 6to4, ISATAP, 

dan TEREDO. 

1. 6to4 

6to4 merupakan teknologi penetapan address dan tunneling 

otomatis router-to-router yang digunakan untuk memberikan 

konektivitas unicast IPv6 diantara site dan host IPv6 melintasi 

IPv4 internet. 

2. ISATAP 

ISATAP (Intra Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) 

merupakan teknologi penetapan address dan tunneling otomatis 

host-to-host, host-to-router, dan router-to-host yang digunakan 

untuk memberikan konektivitas unicast IPv6 di antara host IPv6 

melintasi intranet IPv4. 

3. TEREDO 

TEREDO atau traversal Network Address Translator (NAT) 

IPv4 untuk IPv6, memberikan layanan penetapan address dan 

automatic tunneling host-to-host untuk konektivitas unicast IPv6 
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melintasi IPv4 internet saat host IPv6/IPv4 ditempatkan di 

bawah satu atau lebih IPv4 NAT. Untuk melintasi IPv4 NAT, 

paket-paket IPv6 dikirim sebagai pesan User Datagram Protocol 

(UDP) berbasis IPv4. 

6to4 dan teredo memiliki fungsi yang sama, akan tetapi router 

6to4 dibutuhkan dalam device penghujung (edge device) yang 

dikoneksikan ke internet.  

Tunneling dari host dipresentasikan NAT-NAT dimana paket-

paket IPv6 yang terenkapsulasi IPv4 dikirim dengan field protocol 

yang diset ke nilai 41 (dalam header IPv4). Oleh karena translasi 

protokol 41 tidak termasuk fitur umum dalam NAT, trafik IPv6 yang 

terenkapsulasi IPv4 tidak dihantarkan melalui NAT-NAT standar, 

melainkan dienkapsulasi sebagai pesan UDP IPv4 yang memuat 

header IPv4 dan UDP. 

2.2.4.3 Tunneling 6to4 

6to4 merupakan teknologi penetapan address dan tunneling 

otomatis router-to-router yang digunakan untuk memberikan 

konektivitas unicast IPv6 diantara site dan host IPv6 melalui IPv4 

internet. 6to4 menggunakan prefix address global dengan format 

2002:wwxx:yyzz::, dimana wwxx:yyzz merupakan representasi 

hexadecimal untuk address IPv4 (w.x.y.z) untuk sebuah host atau 

site. Beberapa istilah yang digunakan untuk 6to4 yaitu: 

 6to4 host 

6to4 host merupakan host IPv6 yang dikonfigurasi dengan satu 

address 6to4 (address global dengan prefix 2002::/16). Host 6to4 

tidak menuntut konfigurasi manual tetapi membuat address 6to4 

menggunakan mekanisme autokonfigurasi standar. 
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 6to4 router 

Merupakan router IPv6/IPv4 yang mendukung penggunaan 

interface tunnel 6to4 dan memforward trafik address 6to4 di 

antara host 6to4 dalam sebuah site dan router 6to4 lainnya atau 

router relay 6to4 pada sebuah internetwork  IPv4, misalnya 

internet. 

 6to4 relay router 

Merupakan router yang memforward trafik address 6to4 di 

antara router 6to4 di internet dan host dalam IPv6 internet.  

 

Ketika host 6to4 diimplementasi, infrastruktur routing IPv6 

dalam sebuah site, router 6to4 pada batas site, dan router relay 6to4, 

terdapat beberapa tipe komunikasi yang memungkinkan. 

 Host 6to4 dapat berkomunikasi dengan host 6to4 lain pada site 

yang sama 

Tipe komunikasi ini tersedia dengan menggunakan infrastruktur 

routing IPv6, yang memberikan reachabilitas ke semua host 

dalam site tersebut. 

 Host 6to4 dapat berkomunikasi dengan host 6to4 dalam site lain 

melalui IPv4 internet 

Tipe komunikasi ini terjadi saat host 6to4 memforward trafik 

IPv6 (yang ditujukan ke host 6to4 dalam site lain) ke router 6to4 

site lokal. Router 6to4 site lokal ini kemudian melakukan tunnel 

trafik IPv6 ke router 6to4 pada site tujuan dalam IPv4 internet. 

Router 6to4 pada site tujuan selanjutnya menghapus header IPv4 

dan memforward paket IPv6 ke sebuah host 6to4 yang tepat 

dengan menggunakan infrastruktur routing IPv6 pada site tujuan. 
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 Host 6to4 dapat berkomunikasi dengan host dalam IPv6 internet 

Tipe komunikasi ini terjadi saat host 6to4 memforward trafik 

IPv6 (yang ditujukan untuk host IPv6 internet) ke router 6to4 

site lokal. Router 6to4 site lokal kemudian melakukan tunnel 

trafik IPv6 ke router relay 6to4 yang dikoneksikan dengan IPv4 

internet dan IPv6 internet. 

Router relay selanjutnya menghapus header IPv4 dan 

memforward paket IPv6 ke sebuah host IPv6 internet yang tepat 

menggunakan infrastruktur routing IPv6 pada IPv6 internet. 

 

Semua tipe komunikasi ini menggunakan trafik IPv6 tanpa 

menuntut perolehan koneksi langsung (direct connection) ke IPv6 

internet atau prefix address global IPv6 dari internet service 

provider (ISP). 

 

Multi Protocol Label Switching (MPLS) 

MPLS merupakan perkembangan dari teknologi switching. 

Teknologi switching merupakan jantung dari sistem penyambungan 

komunikasi, baik komunikasi analog maupun digital yang 

digunakan di masa sekarang ini. Teknologi switching berkembang 

sangat pesat (Munadi, 2009).  

MPLS (Multi Protocol Label Switching) merupakan metode 

forwading yaitu metode yang meneruskan paket data di dalam suatu 

jaringan dengan menggunakan informasi label yang dilekatkan pada 

paket IP. Tujuan dari MPLS ini adalah untuk menyederhanakan 

routing paket dan mengoptimalkan pemilihan jalur data yang 

melalui core network.  

2.3.1 Format Header MPLS  
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Gambar di bawah ini menunjukan format header MPLS. 

Label 

20 bit 

Exp 

3 bit 

Stack 

1 bit 

TTL 

8 bit 
Gambar 2.7 Format Header MPLS 

Format header MPLS terdiri dari: 

 Label Value (Label) 

Merupakan field yang terdiri dari 20 bit yang merupakan nilai 

dari label tersebut. 

 Experimental Use (Exp) 

Secara teknis, field ini digunakan untuk keperluan eksperimen. 

Field ini dapat digunakan untuk menangani indikator QoS atau 

dapat juga merupakan hasil salinan dari bit-bit IP Precedence 

pada paket IP. 

 Bottom of Stack (Stack) 

Pada sebuah paket memungkinkan menggunakan lebih dari satu 

label. Field ini digunakan untuk mengetahui label stack yang 

paling bawah. Label yang paling bawah dalam stack memiliki 

nilai bit 1, sedangkan yang lain diberi nilai 0. Hal ini sangat 

diperlukan pada proses label stacking. 

 Time To Live (TTL) 

Field ini biasanya merupakan hasil salinan dari IP TTL header. 

Nilai bit TTL akan berkurang 1 setiap paket melewati hop untuk 

terjadinya packet storms. 

2.3.2 Komponen MPLS 

Berikut ini adalah komponen-komponen dalam MPLS meliputi. 

 Label Switched Path (LSP) 
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Merupakan jalur yang melalui satu atau serangkaian LSR 

dimana paket diteruskan oleh label swapping dari satu MPLS 

node ke MPLS node yang lain. 

 Label Switching Router (LSR) 

MPLS node yang mampu meneruskan paket-paket layer 3. 

 MPLS Edge Node atau Label Edge Router (LER) 

MPLS node yang menghubungkan sebuah MPLS domain 

dengan node yang berada di luar MPLS domain. 

 MPLS Engress Node 

MPLS node yang mengatur trafik saat meninggalkan MPLS 

domain. 

 MPLS Ingress Node 

MPLS node yang mengatur trafik saat akan memasuki MPLS 

domain. 

 MPLS Label 

Merupakan label yang ditempatkan sebagai MPLS header. 

 MPLS Node 

Node yang menjalankan MPLS. MPLS node ini sebagai control 

protocol yang meneruskan paket berdasarkan label. Dalam hal 

ini MPLS node merupakan sebuah router. Dan mengirimkannya 

ke router di luar area MPLS. Paket tersebut akan menjadi seperti 

paket data IP asli sebelum memasuki area MPLS kembali. 

2.3.3 Sistem kerja MPLS  

MPLS node memiliki dua bidang kerja yaitu MPLS control 

plane dan MPLS forwading plane. 

a) MPLS control plane 
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LER (ingress router) mengkonversi paket IP ke Packet MPLS 

dan sebaliknya. Ketika paket-paket tersebut masuk ke LER, 

konversi yang dilakukan adalah dari paket IP ke paket MPLS, 

dan ketika keluar dari LER, konversi dari paket MPLS ke paket 

IP. Ketika paket IP sampai di LER dilakukan proses klasifikasi 

paket ke dalam Forward Equivalence Class (FEC). Klasifikasi 

ke dalam FEC dapat berdasarkan destination IP address maupun 

nilai dari IP Precedence pada header paket IP. Setelah dilakukan 

klasifikasi, label diberikan pada paket data yang sesuai dengan 

klasifikasi FEC. Dengan demikian klasifikasi paket hanya 

dilakukan di sisi edge. Sedangkan di sisi core (LSR) dilakukan 

beberapa hal berikut. 

a. Melihat label pada paket yang datang 

b. Menentukan outgoing interface dan outgoing label paket 

tersebut 

c. Label swapping dan mengirimkan melalui outgoing interface 

tertentu. 

b) MPLS forwading plane 

MPLS forwading plane bertanggung jawab dalam meneruskan 

paket berdasarkan harga dari label tersebut. Proses forwading 

juga berdasarkan informasi pada LFIB (Label Forwading 

Information Base). Setiap MPLS node  menggunakan dua label 

yaitu Label Information Base (LIB) dan LFIB. LIB berisi 

informasi semua label yang dimiliki oleh MPLS node lokal dan 

pemetaan (mapping) label-label tersebut terhadap label-label 

yang diterima dari MPLS node tetangga. LFIB menggunakan 
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sebagian label-label yang ada di dalam LIB untuk proses packet 

forwading. 

LSP (Label Switch Path) dibangun antara ingress LER dan 

engress LER dengan router-router lain yang termasuk di dalam 

LSP pada area MPLS. 

Dari ingress selanjutnya paket data diforward ke router 

selanjutnya dan label yang ada di header data dibaca oleh router 

tersebut untuk mendapatkan informasi table forwading yang 

diberikan. Selanjutnya router tersebut mengganti label yang ada 

pada header dengan label baru sebagai informasi berikutnya 

untuk table forwading yang baru. 

Pada akhir path di engress LER, header yang diterima oleh 

header tersebut dihapus dari paket data IP yang diterima, 

sehingga paket data IP tersebut kembali ke bentuk semula seperti 

sebelum memasuki area MPLS dan siap untuk dikirim ke router 

berikutnya. 

 

Parameter performansi jaringan IP meliputi delay, jitter, 

throughput, dan packet loss. 

1. Delay merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh data 

untuk mencapai tujuan.  

2. Jitter merupakan variasi dari delay, perubahan sesaat yang tidak 

kumulatif dari suatu sinyal digital terhadap posisi idealnya. 

Dalam penelitian ini, nilai jitter diperoleh dengan menggunakan 

persamaan 2.1 sebagai berikut (http://www.wireshark.org). 

 J(i) = J(i-1) + (|D(i-1, i)| - J(i-1))/16  (Persamaan 2.1) 
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3. Throughput adalah suatu besaran yang mengukur laju bit 

informasi atau data sebenarnya dari laju bit jaringan. 

4. Packet loss merupakan kegagalan paket yang berada di jaringan 

untuk mencapai tujuan. 

Dalam penelitian ini, nilai packet loss diperoleh dengan melihat 

nilai endpoint pada wireshark. Antara endpoint pengirim dan 

penerima dikurangi nilai frame yang ditransmisikan seperti pada 

persamaan 2.2,  kemudian didapat nilai packet loss. Nilai tersebut 

dinyatakan dalam persen yang kemudian dihitung seperti pada 

persamaan 2.3 berikut. 

    (Persamaan 2.2) 

 (Persamaan 2.3) 

 

2.4  Video Streaming 

Video adalah suatu perangkat yang berfungsi sebagai penerima 

gambar dan suara. Sedangkan streaming adalah sebuah teknologi 

untuk memainkan file video atau audio secara langsung ataupun pre-

recorder dari sebuah mesin server (web server). Video streaming 

adalah salah satu cara untuk mengetahui informasi atau berita secara 

audio atau visual dari server secara langsung ketika terdapat 

pemintaan dari client. Hal ini berbeda seperti menjalankan file yang 

telah selesai didownload dari internet di komputer. Teknologi 

streaming ini memungkinkan untuk menonton secara langsung dari 

komputer, tanpa perlu mendownload. 

       Packet loss 
Frame transmitter 

Packet loss = frame transmitter – frame receiver 

X 100% 
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Adapun kendala yang dihadapi dalam video streaming salah 

satunya adalah lambatnya kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk 

video buffer yang lebih banyak membutuhkan waktu dibanding 

menonton file itu sendiri. 

2.4.1 Cara Kerja Video Streaming 

Cara kerja video streaming dapat dijelaskan seperti berikut.  

a. Saat file video atau audio distream, akan terbentuk sebuah buffer 

di komputer client 

b. Data audio atau video tersebut mulai didownload ke dalam 

buffer yang telah terbentuk pada mesin client 

c. Dalam jangka waktu tertentu, buffer terisi penuh dan secara 

otomatis file video dapat dijalankan oleh sistem. 

d. Sistem membaca informasi dari buffer dan tetap melakukan 

proses download file, sehingga proses streaming tetap 

berlangsung pada mesin. 

 

2.4.2 Real-time Transport Protocol 

Teknologi yang digunakan dalam media streaming adalah RTP 

atau Real-Time Transport Protocol. RTP menyediakan layanan 

pengiriman jaringan untuk transmisi data real time (Anggara, 2009). 

RTP berjalan di atas UDP (User Datagram Protocol). RTP dapat 

dilihat sebagai sub-layer pada transport layer. Hal ini ditunjukkan 

seperti pada gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 RTP Sebagai Sub-Layer dari Transport Layer 

 

Real-time Transport Protocol (RTP) dapat digunakan untuk 

pengiriman format umum seperti PCM, GSM, dan MP3 untuk audio, 

dan MPEG dan H.263 untuk video. Di sisi penerima, potongan 

media dienkapsulasi dalam paket RTP yang kemudian dienkapsulasi 

di segmen UDP, dan selanjutnya dilewatkan dengan IP. Di sisi 

penerima melakukan ekstrak paket RTP dari segmen UDP, 

kemudian mengekstrak potongan media dari RTP paket, yang 

kemudian dikirimkan pada media player (Kurose & Ross, 2008). 

Paket RTP terdiri dari 4 bagian utama seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 2.9. 

Payload 

Type 

Sequence 

Number 

Timestamp Synchronization 

source identifier 
Gambar 2.9 Header RTP 

Empat bagian dari header paket RTP tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Payload type 

Mengindikasikan jenis video yang distreaming, seperti motion 

JPEG, MPEG 1, MPEG 2, H.261. Pengirim dapat mengganti 

video encoding untuk meningkatkan kualitas video. Untuk jenis 
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video yang mendukung RTP dapat dilihat berdasarkan tabel 2.1 

berikut. 

Tabel 2.1 Jenis Video Payload Pendukung RTP 

Payload-Type 

Number 

Video Format 

26 Motion JPEG 

31 H.261 

32 MPEG 1 video 

33 MPEG 2 video 

Panjang payload ini adalah 7 bit. 

b. Sequence number 

Sequence number memiliki panjang 16 bit. Berfungsi untuk 

menambahkan setiap paket yang dikirim satu persatu, dan 

digunakan oleh penerima untuk mendeteksi packet loss dan 

mengembalikan pada urutan paket. 

c. Timestamp 

Timestamp memiliki panjang 32 bit. Timestamp adalah waktu 

yang didapat dari pengirim yang terus bertambah untuk setiap 

periode pengiriman paket dari suatu sumber menuju tujuan, 

sekalipun sumber pengiriman dalam kondisi tidak aktif. 

d. Synchronization source identifier (SSRC) 

SSRC memiliki panjang 32 bit. Mengidentifikasi sumber RTP 

stream. Setiap stream pada RTP dibedakan dengan SSRC. SSRC 

bukanlah IP pengirim tapi merupakan penomoran yang dilakukan 

dari sisi pengirim, yang ditandai secara acak ketika stream baru 

berjalan. Kemungkinan adanya dua stream yang ditandai dengan 

SSRC yang sama sangat kecil. 
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2.4.3 Real Time Encoding dan Pre-Encoded (Stored) Video 

Video atau audio dapat diencode untuk keperluan komunikasi 

secara real time atau dapat juga di pre-encoded dan disimpan dalam 

format CD atau DVD untuk dijalankan pada saat dibutuhkan. Salah 

satu aplikasi yang membutuhkan real time encoding adalah video 

phone atau video conferencing. Sedangkan aplikasi yang 

membutuhkan pre-encoded antara lain DVD, VCD, yang dikenal 

dengan penyimpanan secara lokal atau Video on Demand (VoD), 

yang penyimpanannya dilakukan secara remote di server, yang 

dikenal dengan video streaming. 

2.4.4 Metode Transfer Video 

Sebuah file video yang ditampilkan di user dapat menggunakan 

dua metode transfer file yaitu sebagai berikut. 

a. Dengan mendownload file video tersebut 

Sebuah file yang diambil dari server dengan cara mendownload 

tidak dapat ditampilkan dalam sebuah file video selesai tersalin 

ke buffer. Metode ini memerlukan media penyimpanan yang 

cukup besar dan waktu yang diperlukan untuk proses download 

cukup lama karena file video umumnya berukuran besar. 

b. Dengan mengakses video tersebut secara streaming 

Metode ini berusaha mengatasi masalah yang terdapat pada 

metode pertama. Ide dasarnya adalah dengan membagi paket 

video menjadi beberapa bagian, mentransmisikan paket data 

tersebut, kemudian receiver dapat mendecode dan memainkan 

potongan paket video tersebut tanpa harus menunggu 

keseluruhan file selesai dikirim ke mesin receiver. 
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Dari ide dasar tersebut, maka muncullah dengan apa yang 

dinamakan codec. Codec dalam konteks streaming, adalah metode 

atau algoritma yang terdapat pada sebuah streaming player yang 

fungsinya adalah melakukan pengkompresan dan pengdekompresan 

file media streaming. Codec mengkompres media tersebut, agar 

ukurannya diperkecil, kemudian file tersebut distreaming dan 

dibroadcast melalui internet. Setelah sampai di komputer client, file 

tersebut didekompres ke ukuran asalnya agar dapat ditonton dan 

didengar. Dengan metode ini, maka akses video dapat dinikmati 

dengan lebih cepat dibanding harus mendownload terlebih dahulu. 

Ilmu codec adalah sebuah seni digital. Banyak hal yang harus 

dipertimbangkan untuk melakukan proses kompresi dan dekompresi 

file. Contohnya, semakin besar suatu file, maka semakin besar pula 

ukuran file tersebut. Semakin proses kompresi file dilakukan, maka 

semakin rendah kualitas file tersebut ketika sampai ke client. Untuk 

file video, semakin kecil frame per second (fps), maka gambar yang 

dihasilkan patah-patah. Untuk mengatasinya, sering ditemui ukuran 

layar video streaming relatif lebih kecil dibandingkan dengan ukuran 

monitor. Hal tersebut untuk mengimbangi kompresi kualitas video 

yang dihasilkan agar tidak patah-patah 

(http://kambing.ui.ac.id/bebas/v17/com/ictwatch/paper/paper018.ht

m).  

Ada 3 jenis utama codec yaitu audio codec, video codec, dan 

data codec. Dalam penulisan ini hanya dibahas tentang video codec. 

Video codec digunakan untuk compress atau decompress file video 

digital yang berfungsi sebagai media untuk dimainkan pada pemutar 

video dalam berbagai format berbeda. Beberapa format file video 
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yang umumnya digunakan adalah .avi, .mpg, .mpeg, .mov, .rm, .ram, 

.flv, .mkv. 

Windows media menggunakan jenis MP4 Codec, Real Network 

menggunakan Intel based Codec dan QuickTime menggunakan 

Sorenson based Codec, dan masih banyak codec lain yang dimiliki 

dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pada Agustus 1999, kode 

MPEG-4 (MP4) menjadi open source. MP4 tersebut pada awalnya 

digunakan untuk melakukan ripping (pengkopian) DVD, karena 

merupakan codec yang fleksibel dengan teknik kompresi yang 

handal. 

2.4.5 Codec H264 - MPEG-4 AVC 

H264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) adalah standar 

blok berorientasi codec video yang dikembangkan oleh ITU-T 

Video Coding Expert Group (VCEG) bersama-sama dengan 

ISO/IEC Moving Picture Expert Group (MPEG). ITU merupakan 

produk dari Joint Video Team (JVT). ITU-T H264 standar dan 

ISO/IEC MPEG-4 AVC standar (formal, ISO/IEC 14496-10-MPEG-

4 Part 10, Advanced Video Coding) dikembangkan bersama-sama 

sehingga memiliki konten teknis yang identik. H264 digunakan 

dalam aplikasi seperti Blu-Ray disc, video dari YouTube dan iTunes 

store, DVB broadcast, perangkat lunak web seperti Adobe Flash 

Player dan Microsoft Silverlight, siaran langsung layanan televisi 

satelit, layanan televisi kabel, dan real-time video conference. 

H264/AVC dibuat agar dapat memberikan kualitas video yang 

bagus pada tingkat bit jauh lebih rendah dari standar sebelumnya 

(misalnya setengah atau kurang kecepatan bit MPEG-2, H263, atau 

MPEG-4 Part 2), tanpa meningkatkan kompleksitas desain begitu 
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banyak, sehingga tidak praktis dan mahal untuk diterapkan tentunya 

dalam penggunaan bandwidth. Tujuan tambahan adalah untuk 

mmberikan fleksibilitas yang cukup untuk memungkinkan standar 

yang diterapkan untuk berbagai aplikasi pada berbagai jaringan dan 

sistem, termasuk bit rate rendah dan tinggi, penyiaran, penyimpanan 

DVD, RTP/IP paket jaringan, dan multimedia ITU-T sistem telepon. 

Nama H264 mengikuti konvensi penamaan ITU-T yang 

merupakan anggota dari standar H26x VCEG video coding. MPEG-

4 AVC berkaitan dengan konvensi dalam ISO/IEC MPEG, dimana 

standar part 10 adalah bagian dari ISO/IEC 14996 yang merupakan 

standar yang dikenal dengan MPEG-4 

(videoconferencing.ubbai.com/2010/10/h264mpeg-4-avc.htm). 

Format video H264 memiliki berbagai aplikasi yang sangat luas 

yang mencakup segala bentuk kompresi video digital dari aplikasi 

bit tingkat rendah streaming internet, untuk menyiarkan HDTV dan 

aplikasi Digital Cinema. Dengan menggunakan H264, menyimpan 

bit rate sebesar 50% atau lebih. Kualitas TV satelit digital, dapat 

dicapai sebesar 1,5Mbit/s, dibandingkan dengan titik operasi saat 

video MPEG-2 di sekitar 3,5 Mbit/s. Digital Video Broadcast 

(DVB) menyetujui penggunaan H264/AVC untuk televisi siaran 

pada akhir tahun 2004. 

  


