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Bab 3  

Metode Perancangan 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize). 

Metode ini digunakan untuk merancang suatu jaringan. Metode ini 

terdiri dari enam tahap yaitu Prepare, Plan, Design, Implement, 

Operate, dan Optimize yang dapat digambarkan seperti Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Metode PPDIOO (Sumber: http://www.cisco.com) 

 

Tahap-tahap dari metode PPDIOO tersebut dapat dijelaskan 

seperti berikut ini. 

1. Prepare 

Pada tahap awal ini proses yang dilakukan adalah mempersiapkan 

segala sesuatu. Dimulai dari persiapan kebutuhan untuk jaringan 
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awal agar dapat melakukan analisis awal untuk proses video 

streaming hingga konfigurasi MPLS. Memuat flowchart diagram 

yang menjelaskan alur dalam proses penelitian ini. 

2. Plan 

Dalam tahap ini, yang dilakukan adalah perencanaan jaringan 

yang dibuat serta menentukan hardware dan software yang 

digunakan dalam penelitian ini. Serta skenario yang dilakukan 

dalam penelitian ini untuk menggambarkan proses penelitian. 

3. Design 

Dalam tahapan desain ini dibuat suatu topologi jaringan untuk 

proses streaming. Serta konfigurasi yang dilakukan pada masing-

masing perangkat. 

4. Implement 

Pada tahap implementasi ini, desain yang telah dibuat 

diimplementasikan dengan menggunakan hardware yang telah 

dipersiapkan. 

5. Operate 

Setelah implementasi perangkat dalam topologi jaringan, langkah 

selanjutnya adalah proses pengoperasian dengan melakukan 

konfigurasi yang sudah dirancang dalam tahap desain 

sebelumnya. 

6. Optimize 

Tahap optimisasi ini dilakukan dengan menganalisis kinerja 

jaringan yang sudah dibuat apakah sudah berjalan dengan baik. 

 

3.1 Prepare 
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Tahapan awal metode PPDIOO merupakan tahap prepare 

(persiapan), dimana dalam tahapan ini terdapat beberapa hal yang 

dilakukan yaitu membuat flowchart diagram. Gambar 3.2 

menjelaskan flowchart diagram yang menggambarkan tahapan 

prepare pada perangkat.  

 

Gambar 3.2 Flowchart Diagram Konfigurasi Routing Static 

Gambar 3.2 menjelaskan proses awal konfigurasi jaringan. 

Dimulai dengan mempersiapkan perangkat jaringan, kemudian 



46 
 

menghubungkan masing-masing perangkat sesuai topologi (Gambar 

3.4). Setelah itu dilakukan konfigurasi IPv4 address pada router. 

Untuk verifikasinya, dapat menggunakan perintah ping. Perintah ini 

dilakukan untuk memastikan setiap router sudah terhubung dengan 

benar. Jika ping gagal, maka konfigurasi IP harus dicek ulang. Jika 

ping sukses, selanjutnya dapat mengkonfigurasi routing static IPv4. 

Konfigurasi routing IPv4 berfungsi agar masing-masing router dapat 

terhubung dengan jaringan lain yang tidak terhubung secara 

langsung dengannya. Verifikasi proses routing ditunjukkan dengan 

perintah ping. 

Verifikasi ping untuk proses routing yang sukses dapat 

dilanjutkan dengan konfigurasi tunneling. Untuk konfigurasi 

tunneling ini, hanya dilakukan pada router ujung atau edge router. 

Karena hanya dua router ini yang terhubung dengan client yang 

hanya dikonfigurasi dengan IPv6 address. Setelah interface 

tunneling dikonfigurasi, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi 

IPv6 address dan konfigurasi routing static IPv6. Konfigurasi ini 

juga hanya dilakukan pada kedua router ujung. Kemudian hasilnya 

diverifikasi dengan perintah ping. 
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Gambar 3.3 Flowchart Diagram Konfigurasi MPLS 

Untuk konfigurasi MPLS, dapat dilakukan dengan 

mengaktifkan label MPLS pada ketiga router dalam jaringan 

tersebut. Setelah label diaktifkan, konfigurasi label MPLS dapat 

dilakukan. Setelah itu, hasil konfigurasi dapat diverifikasi untuk 

memastikan konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya telah 

dijalankan. Jika konfigurasi salah, maka proses konfigurasi tersebut 

akan diulangi pada tahap konfigurasi label MPLS. Namun, jika 
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konfigurasi yang telah dilakukan sudah benar, maka dapat 

dilanjutkan dengan konfigurasi berikut.  

Kemudian masing-masing router dapat dikonfigurasi interface 

yang dimilikinya, yang terhubung dengan router MPLS lain agar 

dapat saling bertukar informasi dengan neighbornya. 

3.2 Plan 

Dalam tahapan Plan (perencanaan) ini spesifikasi sistem yang 

menjelaskan kebutuhan baik dari segi perangkat keras ataupun 

perangkat lunak yang dilakukan dalam penelitian ini dan skenario 

perancangan jaringan yang menggambarkan proses yang terjadi 

dalam penelitian yang dilakukan.  

3.2.1 Spesifikasi system 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang menjadi 

kebutuhan dalam pengimplementasian sistem. Kebutuhan dari segi 

hardware dan software menjadi kebutuhan utama yang diperlukan. 

3.2.1.1 Kebutuhan Hardware 

Kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sistem yang 

diimplementasikan dalam penelitian ini, dari segi perangkat keras 

memiliki spesifikasi seperti berikut ini. 

a. 2 laptop yang masing-masing saling terhubung dengan PC 

router 

b. 3 PC router. Dua router yang masing-masing terhubung 

dengan komputer dan satu router lainnya tidak terhubung 

dengan PC.  

c. Kabel UTP untuk menghubungkan perangkat jaringan 
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3.2.1.2 Kebutuhan Software 

Disamping kebutuhan terhadap hardware, terdapat pula 

software yang tentunya diperlukan dalam mendukung perancangan 

jaringan dalam penelitian ini. Software yang diperlukan antara lain. 

a. Virtual machine Oracle VM VirtualBox 4.1.2 

Oracle VM VirtualBox 4.1.2 merupakan mesin virtual yang 

diinstal di komputer agar dapat menjalankan operating system 

lain selain OS yang sudah ada di komputer. VirtualBox ini 

diinstal pada ketiga PC Router sehingga dapat digunakan 

untuk menjalankan Mikrotik. 

b. Operating system (OS) 

Operating system yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

operating system Windows 7 (client 1) dan Windows XP 

(client 2). Serta operating system Mikrotik Router OS 5.6 

untuk PC Router. 

c. Wireshark 1.6.1 

Wireshark digunakan sebagai perangkat lunak untuk 

melakukan proses capture terhadap interface yang melakukan 

proses transfer data. Dapat pula digunakan untuk menganalisis 

beberapa parameter QoS yaitu delay, jitter, throughput, dan 

packet loss. 

d. GNS3 

Untuk desain awal rancangan jaringan dalam penelitian ini. 

e. VLC Media Player 1.1.9 

VLC Media Player 1.1.9 merupakan software yang digunakan 

untuk memutar berbagai macam format video. Format video 

yang digunakan dalam penelitian ini berekstensi .mp4. Selain 
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itu software ini dapat digunakan untuk streaming audio atau 

video. 

f. Camstudio 2.0 

Camstudio adalah software yang digunakan untuk melakukan 

capture terhadap layar monitor di komputer. Dalam penelitian 

ini camstudio digunakan untuk mengcapture hasil streaming 

pada vlc player. 

3.2.2 Skenario Perancangan 

Skenario perancangan merupakan langkah-langkah yang 

ditempuh dalam melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut. 

1. Streaming video dengan ukuran 3.21 MByte pada jaringan 

routing static tanpa konfigurasi MPLS 

2. Streaming video dengan ukuran 3.21 MByte pada jaringan 

routing static dengan konfigurasi MPLS 

3. Streaming video dengan ukuran 17.8 MByte pada jaringan 

routing static tanpa konfigurasi MPLS 

4. Streaming video dengan ukuran 17.8 MByte pada jaringan 

routing static dengan konfigurasi MPLS 

3.3 Desain 

Dalam penelitian ini, langkah selanjutnya yang ditempuh 

setelah tahap perencanaan dipenuhi adalah proses mendesain 

jaringan. Berikut ini adalah gambar rancangan yang dibuat dengan 

menggunakan GNS3.  
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Gambar 3.4 Desain Topologi Jaringan 

 

Dalam rancangan tersebut terdapat perangkat-perangkat keras 

seperti yang dispesifikasikan. Terdapat dua PC yang berfungsi 

dalam proses pengiriman data, yaitu PC1 dan PC2. Terdapat pula 3 

router yaitu router R1, R2, dan R3. Router R1 terhubung dengan 

PC1 dan router R2. Sedangkan router R3 terhubung dengan PC2 

dan router R3. 

Dalam implementasi jaringan MPLS, ketiga router yang 

digunakan di atas mewakili komponen MPLS untuk komponen 

MPLS edge node atau label edge router (LER) untuk router 1 dan 3 

yang terhubung dengan komponen lain yang berada di luar MPLS 

domain. Serta komponen MPLS node yang merupakan router MPLS 

(R2) yang menjalankan MPLS dan meneruskan paket berdasarkan 

label dalam domain MPLS. 

3.3.1 Konfigurasi Jaringan IPv6 

Konfigurasi yang dilakukan dalam membangun jaringan IPv6 

terhadap perangkat dalam jaringan adalah sebagai berikut. 

1. R1 

Konfigurasi yang dilakukan pada router R1 adalah: 

 Instalasi Oracle VM VirtualBox 4.1.2 

 Instalasi sistem operasi mikrotik router OS 5.6 

 Konfigurasi address dan subnet mask IPv4 
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 Konfigurasi routing static IPv4 

 Konfigurasi interface tunneling 

 Konfigurasi IPv6 address dan prefix-length 

 Konfigurasi routing static IPv6 

2. PC1 

Konfigurasi yang dilakukan pada PC1 adalah: 

 Konfigurasi IPv6 address dan prefix-length 

 Konfigurasi gateway address 

3. PC2 

Konfigurasi yang dilakukan pada PC2 adalah: 

 Konfigurasi IPv6 address dan prefix-length 

 Konfigurasi gateway address 

4. R3 

Konfigurasi yang dilakukan pada router R3 adalah: 

 Instalasi Oracle VM VirtualBox 4.1.2 

 Instalasi sistem operasi mikrotik router OS 5.6 

 Konfigurasi address dan subnet mask IPv4 

 Konfigurasi routing static IPv4 

 Konfigurasi interface tunneling 

 Konfigurasi IPv6 address dan prefix-length 

 Konfigurasi routing static IPv6 

5. R2 

Konfigurasi yang dilakukan pada router R2 adalah: 

 Instalasi Oracle VM VirtualBox 4.1.2 

 Instalasi sistem operasi mikrotik router OS 5.6 

 Konfigurasi address dan subnet mask IPv4 

 Konfigurasi routing static IPv4 
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3.3.2 Konfigurasi Jaringan MPLS 

Untuk melakukan konfigurasi jaringan MPLS, setelah pada 

pembahasan di 3.3.1 telah dikonfigurasi IP address dan routing 

protocol yaitu static routing, maka beberapa langkah yang harus 

ditempuh adalah sebagai berikut. 

Konfigurasi MPLS dilakukan di router R1, R2, dan R3. 

Setelah itu, pengecekan juga dilakukan untuk mengetahui apakah 

MPLS sudah aktif. Jika MPLS sudah aktif, maka masing-masing 

router akan mengenali router lainnya sebagai router MPLS, dan 

protokol LDP akan saling bertukar MPLS lable table. 

3.3.3 Konfigurasi untuk streaming video  

Dalam streaming video, terdapat 2 subjek yang melakukan 

proses ini, yaitu client (PC2) dan server (PC1). Server melakukan 

konfigurasi sehingga client dapat mengakses video secara streaming 

dalam jaringan yang terhubung. Dalam hal ini, video yang 

distreaming berformat mp4. 

Konfigurasi pada PC1 yang digunakan sebagai server  yang 

melakukan proses transfer video dalam jaringan dapat dimulai 

dengan menjalankan aplikasi streaming video yang dalam hal ini 

adalah VLC Media Player 1.1.9. Selain itu pula dilakukan penentuan 

protokol yang digunakan untuk melewatkan paket data dalam 

jaringan. Destination address dan port juga digunakan sebagai 

identitas untuk proses transfer tersebut. Pemilihan encapsulation 

codec juga dilakukan untuk proses enkapsulasi atau pembungkusan 

paket data dari server yang akan didekapsulasi di tujuan. 

Di sisi client, konfigurasi yang dilakukan untuk proses 

streaming video dimulai dengan menjalankan aplikasi media player 
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yang dapat menjalankan video yang distreaming dari server. Dalam 

hal ini, media player yang digunakan adalah VLC Media Player 

1.1.9 yang sama dengan yang digunakan di sisi server. Dengan 

menggunakan aplikasi ini, client hanya tinggal menjalankan network 

stream dengan menginputkan address dan port yang digunakan yang 

sesuai dengan yang dikonfigurasi pada sisi server. 

  


