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Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang konfigurasi dan hasil yang 

diperoleh setelah dilakukan pengujian. Pembahasan meliputi 

implementasi konfigurasi jaringan tunneling IPv6 dan routing static 

IPv6  serta konfigurasi MPLS pada router. Selain itu juga terdapat 

penjelasan tentang konfigurasi pada kedua PC yang digunakan.  

Dalam penelitian ini, IPv6 memiliki peran dalam proses 

pengiriman dan pertukaran informasi paket. Artinya, paket-paket 

yang dikirim adalah paket IPv6. Hanya saja paket IPv6 

dienkapsulasi oleh paket IPv4 agar dapat melewatkan paket yang 

distreaming ke tujuan IPv6 lain melalui infrastruktur jaringan IPv4. 

 

4.1 Implementasi Jaringan Tunneling IPv6 dengan Static 

Routing Menggunakan MPLS 

Dalam implementasi jaringan yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini, topologi jaringan yang dibuat berdasarkan gambar 3.4 

yang terdapat pada bab sebelumnya. Konektivitas jaringan yang 

digambarkan tersebut terjadi antara dua host yang melalui tiga router 

terhubung. 

Untuk pengalamatan yang dikonfigurasi adalah alamat IPv4 

dan IPv6. Dimana, masing-masing host dikonfigurasi dengan alamat 

IPv6. Sedangkan kedua router yang terkoneksi langsung dengan host 

dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan IPv6. Router 2 yang tidak 

terhubung dengan host dikonfigurasi oleh hanya alamat IPv4 saja. 

Untuk tabel pengalamatan masing-masing router dan host dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 Pengalamatan Untuk Perangkat Jaringan 

Device Interface IPv4 address IPv6 address 

PC1   2002:a97d:d1:1::2/64 

 

R1 

lobridge 200.200.200.1/24  

f1/0 

(ether1) 

 2002:a97d:d1:1::1/64 

f1/1 

(ether2) 

169.125.13.1/24  

 

R2 

lobridge 200.200.200.2/24  

f1/0 

(ether1) 

169.125.13.2/24  

f1/1 

(ether2) 

169.125.89.2/24  

 

R3 

lobridge 200.200.200.3/24  

f1/0 

(ether1) 

 2002:a97d:591:1::1/64 

f1/1 

(ether2) 

169.125.89.1/24  

PC2   2002:a97d:591:1::2/64 

 

4.1.1 Konfigurasi Router 

Ketiga router yang terdapat pada topologi jaringan pada 

penelitian ini dikonfigurasi agar dapat saling terhubung, baik secara 

langsung atau tidak langsung dengan perangkat lain. Konfigurasi 

yang dilakukan meliputi konfigurasi nama router, IP address, 

routing static IPv4 dan routing static IPv6, konfigurasi tunnel 6to4, 

serta konfigurasi MPLS. 

4.1.1.1 Konfigurasi Nama Router 

Pemberian nama pada masing-masing router dilakukan dengan 

tujuan agar mempermudah pengguna dalam mengidentifikasi tiap-

tiap router. 
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Pada mikrotik, perintah yang digunakan untuk 

mengkonfigurasi nama router tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Perintah tersebut digunakan untuk mengidentifikasi nama router 

pada router 1. Untuk router 2, perintah yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

 

Seperti halnya dua router diatas, perintah pada router 3 pun sebagai 

berikut. 

 

4.1.1.2 Konfigurasi IPv4 address 

Pada masing-masing router, konfigurasi IPv4 address 

dilakukan berdasarkan tabel pengalamatan 4.1. Gambar berikut 

menunjukkan hasil konfigurasi IPv4 address dan loopback address 

yang telah dilakukan pada masing-masing router. 

 

Gambar 4.1 Konfigurasi IPv4 Address pada R1 

 

Konfigurasi ip address yang dilakukan pada router 1 adalah 

konfigurasi interface ether2 yaitu 169.125.13.1 yang terhubung 

dengan router 2 dan loopback interface 200.200.200.1. 

  

/system identify set name=R3 

/system identify set name=R2 

/system identify set name=R1 
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Gambar 4.2 Konfigurasi IPv4 Address pada R2 

 

Konfigurasi ip address yang dilakukan pada router 2 adalah 

konfigurasi interface ether1 dan ether2 yaitu 169.125.13.2 dan 

169.125.89.2 yang masing-masing terhubung dengan router  1 dan 

router 3, serta konfigurasi loopback interface 200.200.200.2. 

 

Gambar 4.3 Konfigurasi IPv4 Address pada R3 

 

Konfigurasi ip address yang dilakukan pada router 3 adalah 

konfigurasi interface ether2 yaitu 169.125.89.1 yang terhubung 

dengan router 2 dan loopback interface 200.200.200.3. 

 

4.1.1.3 Konfigurasi routing static IPv4 

Dalam penelitian ini, proses routing yang dilakukan adalah 

routing static baik pada IPv4 maupun IPv6. Gambar berikut ini 

menjelaskan hasil konfigurasi routing static yang telah dilakukan 

pada masing-masing router. 

 

Gambar 4.4 Konfigurasi Routing Static pada R1 
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Konfigurasi routing static pada router 1 adalah dengan 

mengkonfigurasi destination-address dan gateway yang digunakan 

agar paket data dapat melewati jaringan yang dapat dilihat seperti 

gambar 4.5. Distance yang diperoleh dari konfigurasi tersebut 

bernilai 1. 

 

Gambar 4.5 Konfigurasi Routing Static pada R2 

Konfigurasi routing static pada router 2 adalah dengan 

mengkonfigurasi destination-address dan gateway yang digunakan 

agar paket data dapat melewati jaringan yang dapat dilihat seperti 

gambar 4.5. Distance yang diperoleh dari konfigurasi tersebut 

bernilai 1. 

 

Gambar 4.6 Konfigurasi Routing Static pada R3 

Konfigurasi routing static pada router 3 adalah dengan 

mengkonfigurasi destination-address dan gateway yang digunakan 

agar paket data dapat melewati jaringan yang dapat dilihat seperti 

gambar 4.6. Distance yang diperoleh dari konfigurasi tersebut 

bernilai 1. 

Untuk pengujian terhadap konektivitas antar jaringan IPv4, 

dapat dilakukan dengan perintah ping dan ip neighbor print untuk 
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melihat proses routing yang terjadi dengan perangkat yang 

terhubung dengan router tersebut. 

 

Gambar 4.7 Verifikasi Neighbor pada R1 

Dari hasil verifikasi neighbor, menunjukkan bahwa router 1 

telah mengetahui address yang terhubung dengannya, yang dapat 

ditunjukkan pada tabel routing 4.1. Terdapat neighbor address dan 

mac-address dari router 2. 

 

Gambar 4.8 Verifikasi Ping pada R1 

Untuk pengecekan terhadap konektivitas dapat dilakukan lagi 

dengan memverifikasi dengan perintah ping pada router 1. Dari hasil 

ping seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.8, maka router 1 dapat 

dikatakan telah terkoneksi dengan router 2 dan router 3 dalam 

konektivitas routing IPv4. 
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Gambar 4.9 Verifikasi Neighbor pada R2 

Dari hasil verifikasi neighbor, menunjukkan bahwa router 2 

telah mengetahui address yang terhubung dengannya, yang dapat 

ditunjukkan pada tabel routing. Terdapat neighbor address dan mac-

address dari router 1 dan 2. 

 

Gambar 4.10 Verifikasi Ping pada R2 

Untuk pengecekan terhadap konektivitas dapat dilakukan lagi 

dengan memverifikasi dengan perintah ping pada router 2. Dari hasil 

ping seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.10, maka router 1 

dapat dikatakan telah terkoneksi dengan router 1 dan router 3 dalam 

konektivitas routing IPv4. 
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Gambar 4.11 Verifikasi Neighbor pada R3 

Dari hasil verifikasi neighbor, menunjukkan bahwa router 3 

telah mengetahui address yang terhubung dengannya, yang dapat 

ditunjukkan pada tabel routing. Terdapat neighbor address dan mac-

address dari router 2. 

 

Gambar 4.12 Verifikasi Ping pada R3 

Untuk pengecekan terhadap konektivitas dapat dilakukan lagi 

dengan memverifikasi dengan perintah ping pada router 3. Dari hasil 

ping seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.12, maka router 3 

dapat dikatakan telah terkoneksi dengan router 1 dan router 2 dalam 

konektivitas routing IPv4. 
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4.1.1.4 Konfigurasi address IPv6 

Pengalamatan untuk jaringan IPv6 dilakukan pada router 1 dan 

router 3. Untuk router 2, konfigurasi IPv6 tidak dilakukan. Hasil 

konfigurasi IPv6 address dapat ditampilkan pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.13 Konfigurasi IPv6 Address pada R1 

IPv6 address yang dikonfigurasi pada router 1 untuk interface 

ether1 adalah 2002:a97d:d1:1::1/64. 

 

Gambar 4.14 Konfigurasi IPv6 Address pada R3 

IPv6 address yang dikonfigurasi pada router 3 untuk interface 

ether1 adalah 2002:a97d:591:1::1/64. 

 

4.1.1.5 Konfigurasi interface tunnel 6to4 

Interface tunnel 6to4 merupakan interface yang dikonfigurasi 

pada router 1 dan router 3 agar kedua address IPv6 dapat saling 

terhubung melalui jaringan IPv4. Dalam mengkonfigurasi interface 

tunnel 6to4 ini, diperlukan konfigurasi penentuan local-address dan 

remote-address. Local-address disini merupakan address source 

IPv4 pada router. Sedangkan, remote-address merupakan address 

IPv4 dari router yang dituju. 
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Gambar 4.15 Konfigurasi Interface Tunnel 6to4 pada R1 

Interface 6to4 pada router 1 dikonfigurasi dengan nama 

tunnel1. Local-address yang dikonfigurasi adalah 169.125.13.1 yang 

merupakan address router 1 pada interface ether2. Remote-address 

yaitu 169.125.89.1 yang merupakan ip address dari router 3. 

 

Gambar 4.16 Konfigurasi Interface Tunnel 6to4 pada R3 

Interface 6to4 pada router 3 dikonfigurasi dengan nama 

tunnel1. Local-address yang dikonfigurasi adalah 169.125.89.1 yang 

merupakan address router 3 pada interface ether2. Remote-address 

yaitu 169.125.13.1 yang merupakan ip address dari router 1. 

 

4.1.1.6 Konfigurasi static route IPv6 

Proses routing yang dikonfigurasi pada jaringan IPv6 adalah 

static routing. Static routing digunakan karena topologi jaringan ini 

bersifat point-to-point dan hanya menggunakan dua PC untuk saling 

terhubung melalui 3 router.  

Dalam proses routing untuk IPv6, yang dikonfigurasi adalah 

router 1 dan router 3. Masing-masing router mengkonfigurasi 

address network tujuan seperti halnya konfigurasi pada routing 

static IPv4. Selain itu, untuk konfigurasi interface tunnel 6to4, 

konfigurasi address 2002::/16 sangat diperlukan. Karena address ini 
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memiliki fungsi untuk mengantarkan paket melalui jaringan 

tunneling 6to4 tersebut. 

 

Gambar 4.17 Konfigurasi Routing Static IPv6 pada R1 

Pada router 1, konfigurasi yang dilakukan adalah konfigurasi 

address 2002::/16 dan konfigurasi network yang dituju yaitu 

2002:a97d:591:1::/64. 

 

Gambar 4.18 Verifikasi Neighbor Routing Static pada R1 

Verifikasi neighbor menunjukkan konektivitas yang berhasil 

dibangun dengan router tetangganya,yang ditunjukkan dengan mac-

address yang teridentifikasi yang ditunjukkan pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.19 Verifikasi Ping IPv6 Address R1 ke R3 

Konektivitas antara router 1 dan router 3 diuji dengan 

percobaan ping. Seperti gambar 4.19, menunjukkan konektivitas 

yang sukses dibangun antara router 1 dan 3. 
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Gambar 4.20 Konfigurasi Routing Static IPv6 pada R3 

Pada router 3, konfigurasi yang dilakukan adalah konfigurasi 

address 2002::/16 dan konfigurasi network yang dituju yaitu 

2002:a97d:d1:1::/64. 

 

 

Gambar 4.21 Verifikasi Neighbor Routing Static pada R3 

Gambar 4.21 menunjukkan verifikasi neighbor dari proses 

routing yang ditunjukkan pada router 3. Koneksi tersebut telah 

berhasil dibangun, hanya saja, tidak menampilkan mac-address dan 

status neighbor yang teridentifikasi. 

 

Gambar 4.22 Verifikasi Ping IPv6 Address R3 ke R1 

Konektivitas antara router 1 dan router 3 diuji dengan 

percobaan ping. Seperti gambar 4.22, menunjukkan konektivitas 

yang sukses dibangun antara router 1 dan 3. 
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4.1.1.7 Konfigurasi MPLS 

Multi protocol label switching dalam jaringan ini dikonfigurasi 

pada ketiga router. Konfigurasi dilakukan untuk mendistribusikan 

setiap label informasi yang terdapat pada router. Proses 

pendistribusian label ini dikonfigurasi pada masing-masing interface 

pada router yang terkoneksi dengan router lainnya. Informasi label 

yang didistribusikan dari satu router ke router lainnya adalah 

loopback address yang dalam penelitian ini dikonfigurasi dengan 

nama lobridge. 

 

Gambar 4.23 Konfigurasi MPLS pada R1 

Konfigurasi MPLS router 1 dilakukan dengan mengaktifkan 

MPLS LDP dengan cara mengatur perintah enabled=yes. Selain itu, 

mengkonfigurasi loopback address agar berfungsi sebagai lsr-id dan 

transport-address untuk mengirikmkan label distribution ke semua 

router MPLS.  

Setelah itu, mengkonfigurasi interface yang akan dilalui 

MPLS di dalam mengirimkan paket MPLS dengan interface yang 

terhubung dengan router MPLS lain. 
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Gambar 4.24 Konfigurasi MPLS pada R2 

Konfigurasi MPLS router 2 dilakukan dengan mengaktifkan 

MPLS LDP dengan cara mengatur perintah enabled=yes. Selain itu, 

mengkonfigurasi loopback address agar berfungsi sebagai lsr-id dan 

transport-address untuk mengirimkan label distribution ke semua 

router MPLS.  

Setelah itu, mengkonfigurasi interface yang akan dilalui 

MPLS di dalam mengirimkan paket MPLS dengan interface yang 

terhubung dengan router MPLS lain. 

 

 

Gambar 4.25 Konfigurasi MPLS pada R3 

Konfigurasi MPLS router 1 dilakukan dengan mengaktifkan 

MPLS LDP dengan cara mengatur perintah enabled=yes. Selain itu, 

mengkonfigurasi loopback address agar berfungsi sebagai lsr-id dan 
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transport-address untuk mengirimkan label distribution ke semua 

router MPLS.  

Setelah itu, mengkonfigurasi interface yang akan dilalui 

MPLS di dalam mengirimkan paket MPLS dengan interface yang 

terhubung dengan router MPLS lain. 

Setelah konfigurasi label MPLS dilakukan pada ketiga router, 

hasilnya dapat diverifikasi dengan melihat neighor label router. 

 

Gambar 4.26 Verifikasi MPLS Label Neighbor R1 

Verifikasi terhadap neighbor MPLS untuk memastikan router 

MPLS lain mengirimkan label distribution pada router 1, dapat 

dilihat seperti gambar 4.26. Dimana, router 2 telah mengirimkan 

label distributionnya melalui loopback address. 

 

Gambar 4.27 Verifikasi MPLS Label Neighbor R2 

Verifikasi terhadap neighbor MPLS untuk memastikan router 

MPLS lain mengirimkan label distribution pada router 2, dapat 

dilihat seperti gambar 4.27. Dimana, router 1 dan 3 telah 

mengirimkan label distributionnya melalui loopback address. 
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Gambar 4.28 Verifikasi MPLS Label Neighbor R3 

Verifikasi terhadap neighbor MPLS untuk memastikan router 

MPLS lain mengirimkan label distribution pada router 3, dapat 

dilihat seperti gambar 4.26. Dimana, router 2 telah mengirimkan 

label distributionnya melalui loopback address. 

 

4.1.2 Konfigurasi Host 

4.1.2.1 Konfigurasi IPv6 address 

Kedua PC yang digunakan untuk melakukan streaming video, 

agar dapat saling terhubung, maka dikonfigurasi dengan IPv6 

address dan  konfigurasi gateway yang merupakan IPv6 address dari 

router yang terhubung. Dalam hal ini, gateway PC1 adalah IPv6 

address router 1 yang terhubung dengannya. Begitu pula untuk 

gateway PC2 adalah IPv6 address router 3 yang terhubung 

dengannya. 

 

 

Gambar 4.29 Konfigurasi Interface IPv6 Address pada PC1 

 

Pada PC1 interface Local Area Connection yang terhubung 

dengan router 1 diidentifikasikan dengan interface 11. IPv6 address 



72 
 

yang dikonfigurasikan sesuai tabel pengalamatan 4.1 adalah 

2002:a97d:d1:1::2. 

 

Gambar 4.30 Konfigurasi Gateway IPv6 pada PC1 

 

Gateway IPv6 yang dikonfigurasi pada PC1 sama seperti 

konfigurasi sebelumnya pada router. Yaitu konfigurasi IPv6 network 

address terhubung dan 2002::/16. 

 

Gambar 4.31 Verifikasi Neighbor IPv6 pada PC1 
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Verifikasi neighbor IPv6 dilakukan agar dapat mengetahui 

bahwa PC1 ini telah terkoneksi dengan perangkat lain, dalam hal ini 

router, yang terhubung. Perintah ini menunjukkan dynamic address 

dari router yang terhubung dengannya. 

 

Gambar 4.32 Verifikasi Ping PC1 

 

Selanjutnya, untuk lebih menguji apakah konektivitas yang 

telah dibangun antara PC1 dan router serta PC2 telah berjalan, dapat 

menggunakan perintah ping. PC1 mengirim request ke R1, R3, dan 

PC2. Jika sudah terkoneksi, maka ketiga perangkat yang dituju akan 

memberikan balasan reply. 
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Gambar 4.33 Konfigurasi Interface IPv6 Address pada PC2 

 

Pada PC2 interface Local Area Connection yang terhubung 

dengan router 3 diidentifikasikan dengan interface 4. IPv6 address 

yang dikonfigurasikan sesuai tabel pengalamatan 4.1 adalah 

2002:a97d:591:1::2. 

 

 

Gambar 4.34 Konfigurasi Gateway IPv6 pada PC2 

 

Gateway IPv6 yang dikonfigurasi pada PC2 sama seperti 

konfigurasi sebelumnya pada PC1. Yaitu konfigurasi IPv6 network 

address  terhubung dan 2002::/16. 

 

Gambar 4.35 Verifikasi Neighbor IPv6 pada PC2 
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Verifikasi neighbor IPv6 dilakukan agar dapat mengetahui 

bahwa PC2 ini telah terkoneksi dengan perangkat lain, dalam hal ini 

router, yang terhubung. Perintah ini menunjukkan dynamic address 

dari router yang terhubung dengannya. 

 

Gambar 4.36 Verifikasi Ping PC2 

 

Selanjutnya, untuk lebih menguji apakah konektivitas yang 

telah dibangun antara PC2 dan router serta PC1 telah berjalan, dapat 

menggunakan perintah ping. PC2 mengirim request ke R1, R3, dan 

PC1. Jika sudah terkoneksi, maka ketiga perangkat yang dituju akan 

memberikan balasan reply. 
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4.1.2.2 Konfigurasi vlc untuk streaming video pada PC1 

Setelah konektivitas antar host dibangun, maka proses 

streaming video dapat dilakukan. Pada pembahasan penelitian ini, 

media yang akan digunakan untuk proses streaming adalah VLC 

Media Player 1.1.9. Untuk proses streaming, berikut dijelaskan 

langkah-langkah yang dikonfigurasi pada PC1 dan PC2. 

Pada PC1, konfigurasi VLC untuk streaming video adalah 

sebagai berikut.  

 

Gambar 4.37 Konfigurasi Streaming Video pada PC1 

Untuk memulai proses streaming adalah dengan menjalankan 

aplikasi VLC Media Player 1.1.9. Kemudian pada menu Media 

terdapat pilihan menu Streaming. Tampilan yang muncul seperti 
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terlihat pada gambar 4.37. User dapat menginputkan video 

kemudian Stream. 

 

Gambar 4.38 Stream Output Streaming Video  pada PC1 

Tampilan Stream Output menunjukkan sumber video yang 

diambil tersebut. Kemudian terdapat pilihan Next untuk melanjutkan 

ke konfigurasi berikut. 
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Gambar 4.39 Destination Stream Output pada Streaming Video PC1 

 

Pada bagian destination terdapat beberapa pilihan protokol 

yang dapat digunakan untuk proses streaming video. Dalam 

pembahasan ini, protokol yang digunakan adalah RTP/MPEG 

Transport Stream. Terdapat pilihan Display locally agar video dapat 

ditampilkan secara lokal. 
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Gambar 4.40 Menentukkan IPv6 Address pada Streaming Video PC1 

 

Pada Gambar 4.40 menunjukkan destination output stream. 

Pada bagian address, user menginputkan address yang dituju untuk 

proses streaming. Dalam hal ini, address yang diinputkan adalah 

IPv6 address yang dikonfigurasi pada PC2. Khusus untuk address 

IPv6 dituliskan dengan format [ipv6 address]. Seperti pada gambar 

4.40 yaitu [2002:a97d:591:1::2]. Port yang diinputkan menggunakan 

port default RTP yaitu 5004. 

 

4.1.2.3 Konfigurasi vlc untuk streaming video pada PC2 

Konfigurasi untuk streaming video  juga dilakukan pada PC2 

sebagai host yang menerima video yang distreaming dari PC1. 

Seperti pada PC1, untuk dapat menampilkan video dapat 
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menjalankan aplikasi VLC Media Player 1.1.9 seperti yang 

digunakan pada PC1. Pada pilihan menu Media terdapat pilihan 

Open Network Stream. Pada tab Network, user menginputkan 

address miliknya yang juga telah disetting sebelumnya di PC1. 

Format penulisan address ini menggunakan address IPv6 yaitu 

<protokol>://@[ipv6 address]:port. Dalam penelitian ini address 

yang diinputkan dapat dilihat seperti gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Konfigurasi Address untuk Streaming Video pada PC2 

 

4.2 Pengujian dan Hasil 

Setelah dilakukan konfigurasi dan streaming untuk kedua 

video dengan kapasitas yang berbeda, selanjutnya dilakukan 
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pengujian terhadap proses transfer video yang diukur dengan 

menggunakan beberapa parameter, yaitu delay, jitter, throughput, 

dan packet loss. 

 

4.2.1 Hasil capture data pada wireshark 

Selama proses streaming video dilakukan, aplikasi wireshark 

dijalankan agar dapat menangkap setiap proses dan paket data yang 

lewat di jaringan. Data yang berhasil ditangkap oleh wireshark dapat 

dianalisis untuk menentukan dan membandingkan hasil yang 

diperoleh tentang masalah kecepatan transfer video dalam jaringan 

dengan konfigurasi routing static IPv6 dan jaringan dengan 

konfigurasi routing static IPv6 dan konfigurasi MPLS. 

 

4.2.1.1 Jaringan dengan konfigurasi routing static 

Hasil capture paket yang distreaming pada wireshark untuk 

jaringan dengan konfigurasi routing static pada setiap interface 

menjelaskan perubahan paket data yang dikirim dari interface awal 

hingga paket sampai ke tujuan. Perjalanan paket yang terjadi dalam 

jaringan dengan konfigurasi routing static dapat dijelaskan seperti 

gambar 4.42, dimana paket pertama dikirim dari interface PC1 

sebagai source. 
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Gambar 4.42 Capture Data pada Jaringan Static Routing PC1 

Pada gambar 4.42 menjelaskan proses pengcapturean data 

awal, yang menunjukkan paket dikirim. Masing-masing paket berisi 

frame, Ethernet, IPv6, UDP, dan data. Frame berisi waktu paket 

ditransmisikan dan berhasil ditangkap oleh wireshark serta ukuran 

masing-masing frame paket. Dalam frame terdapat beberapa 

protocol yaitu 

 Ethernet, yang mengidentifikasi nama interface dan mac-address 

yang menjadi sumber dan tujuan pengiriman data. 

 Internet Protocol Version 6, yang mengidentifikasi alamat 

sumber dan tujuan pengiriman paket dalam tipe IPv6.  

 User Datagram Protocol, yang mengidentifikasi sumber dan 

tujuan pengiriman berdasarkan port. Serta mengidentifikasi 

ukuran frame. 

 Data, mengidentifikasi data yang dikirim dalam bilangan 

hexadecimal, serta ukuran data dalam satuan bytes. 
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Capture frame untuk salah satu pengiriman paket video 1 

dapat dilihat pada gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Capture Frame PC1 

 

Paket yang dikirim dari PC1 akan memasuki router R1. Pada 

interface in, masing-masing paket yang masuk berisi frame yang 

merupakan waktu transmisi serta ukuran paket tersebut. Selain itu, 

terdapat beberapa protocol lain yaitu 

 Ethernet, mengidentifikasi alamat sumber dan tujuan 

berdasarkan mac-address. 

 Internet Protocol Version 4, mengidentifikasi alamat sumber dan 

tujuan berdasarkan alamat IPv4. 

 User datagram protocol, mengidentifikasi alamat sumber dan 

tujuan berdasarkan port. 

 Mikrotik Neighbor Discovery Protocol  
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Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.44 yang merupakan data 

yang dicapture untuk R1 pada interface in dimana paket pertama 

kali diterima di router ini. 

 

Gambar 4.44 Capture Data pada Jaringan Static Routing Interface In R1 

 

Gambar 4.45 menunjukkan hasil capture untuk Mikrotik 

Neighbor Discovery Protocol (MNDP) yang mengidentifikasi mac-

address, identity, version, IPv6 address, dan beberapa hal lainnya. 
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Gambar 4.45 Capture Frame Interface In R1 

 

Dari interface in di router 1, paket akan dikirim ke tujuan 

berikutnya dimana router mengidentifikasi tujuan tersebut 

berdasarkan informasi pada tabel routing hasil pertukaran informasi 

yang dilakukannya sebelumnya. 

Paket diidentifikasi berdasarkan informasi yang dibawanya 

pada protocol MNDP, kemudian R1 melakukan pengecekan pada 

tabel routing yang ada padanya, untuk menentukan paket dengan 

informasi tersebut harus dilewatkan kemana setelah keluar melalui 

interface out pada R1. 
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Gambar 4.46 Capture Data pada Jaringan Static Routing Interface Out R1 

 

R1 mengirimkan paket agar sampai ke tujuannya, dengan 

melakukan broadcast melalui address 255.255.255.255. Dengan 

proses ini, router-router di dalam jaringan akan mengirimkan 

informasinya, sehingga router 1 dapat mengecek jalur mana yang 

menjadi tujuan pengiriman paket berikutnya. 

Gambar 4.46 menunjukkan data yang dicapture pada 

interface out atau interface yang mengirimkan paket keluar dari R1 

ke tujuan berikutnya. Pada data tersebut, terlihat bahwa R1 tidak 

hanya menangkap paket pada interface miliknya, tetapi juga 

interface lain yang terhubung dengannya. Penangkapan paket dari 

interface lain yang diterima router ini akan menjadi tujuan paket 

dikirim berikutnya. 

Paket pada interface ini diidentifikasi berdasarkan beberapa 

hal seperti yang diidentifikasi oleh interface in sebelumnya. Hanya 

saja, pada interface ini IPv6 address tidak diidentifikasi. Karena 



87 
 

dalam jaringan antara interface out pada router 1 ini dikonfigurasi 

oleh jaringan tunneling 6to4, sehingga address yang teridentifikasi 

hanya IPv4 address. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4.47 Capture Frame Interface Out R1 

 

Setelah paket dikirim ke interface berikut, yaitu interface in 

router 2, paket akan kembali diidentifikasi berdasarkan informasi 

tujuannya. Sementara itu, broadcast tetap dilakukan oleh R2 agar 

proses pertukaran informasi untuk paket-paket selanjutnya dapat 

terus terjadi, seperti pada gambar 4.48. 
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Gambar 4.48 Capture Data pada Jaringan Static Routing Interface In R2 

 

Gambar 4.49 menunjukkan informasi paket pada interface in 

di router 2. Pengidentifikasian paket tetap dilakukan seperti pada 

interface in dan out pada R1 sebelumnya. 
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Gambar 4.49 Capture Frame Interface In R2 

 

Paket dikirim kembali setelah identifikasi di interface in  

router 2, agar sampai ke tujuannya keluar melalui interface out pada 

R2. Router 2 melakukan broadcast sama seperti yang dilakukan 

router sebelumnya agar dapat menemukan informasi yang akan 

menjadi tujuan pengiriman paket berikutnya, dapat dilihat pada 

gambar 4.50. 
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Gambar 4.50 Capture Data pada Jaringan Static Routing Interface Out R2 

 

Identifikasi paket yang dilakukan untuk keluar dari R2, dapat 

dicapture seperti yang terlihat pada gambar 4.51. 
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Gambar 4.51 Capture Frame Interface Out R2 

 

Setelah R2 memperoleh informasi dari proses broadcast, 

maka paket akan dikirim ke tujuan berikut. Dalam penelitian ini, 

router berikut yang menjadi tujuan selanjutnya adalah router 3. 
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Gambar 4.52 Capture Data pada Jaringan Static Routing Interface In R3 

 

Gambar 4.52 menunjukkan paket yang masuk dari R2. Seperti 

cara kerja pada router-router sebelumnya, R3 pun melakukan 

broadcast ke semua interface untuk menunjukkan tujuan berikut 

dari proses pengiriman paket. 

Paket yang masuk pada interface dan diidentifikasi 

berdasarkan mac-address, identity, version, dan lain-lain seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 4.53. 
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Gambar 4.53 Capture Frame Interface In R3 

 

Pada gambar 4.45 ditunjukkan pengcapturean untuk paket 

yang masuk. Pada interface ini juga dilakukan proses broadcast. 

Namun, data yang ditangkap hanya interface out atau interface yang 

mengirimkan paket keluar dari router 3 ini.   
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Gambar 4.54 Capture Data pada Jaringan Static Routing Interface Out R3 

 

Pada gambar 4.55 ditunjukkan pengcapturean data yang 

ditangkap pada gambar 4.54. Identifikasi paket dilakukan 

berdasarkan mac-address, identity,version, dan beberapa informasi 

lainnya seperti router sebelumnya. Kecuali, terdapat informasi 

identifikasi IPv6 address seperti yang terjadi pada interface in router 

1. Dimana setelah ini, paket akan dikirim ke tujuan berikut yang 

merupakan interface IPv6. 



95 
 

 

Gambar 4.55 Capture Frame Interface Out R3 

 

Gambar 4.56 menunjukkan interface PC2 yang menjadi 

tujuan paket tersebut dikirim. Terdapat beberapa protocol yang 

diidentifikasi dari proses pencapturean data pada PC2 yaitu 

 Ethernet, mengidentifikasi alamat sumber dan tujuan 

berdasarkan mac-address. 

 Internet Protocol Version 4, mengidentifikasi alamat sumber dan 

tujuan berdasarkan alamat IPv4. 

 User datagram protocol, mengidentifikasi alamat sumber dan 

tujuan berdasarkan port. 

 Data, mengidentifikasi data yang dikirim dalam bilangan 

hexadecimal, serta ukuran data dalam satuan bytes. 
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Gambar 4.56 Capture Data pada Jaringan Static Routing PC2 

 

Gambar 4.57 menunjukkan secara detail pengcapturean data 

yang ditangkap oleh wireshark. 

 

Gambar 4.57 Capture Frame PC2 
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4.2.1.2 Jaringan dengan konfigurasi routing static dan MPLS  

 

 

Gambar 4.58 Capture Data pada Jaringan MPLS PC1 

 

Gambar 4.59 menunjukkan pengcapturean interface PC1. 

Terdapat beberapa protocol yang diidentifikasi dari proses 

pencapturean paket pada PC1 yaitu 

 Ethernet, mengidentifikasi alamat sumber dan tujuan 

berdasarkan mac-address. 

 Internet Protocol Version 4, mengidentifikasi alamat sumber dan 

tujuan berdasarkan alamat IPv4. 

 User datagram protocol, mengidentifikasi alamat sumber dan 

tujuan berdasarkan port. 

 Data, mengidentifikasi data yang dikirim dalam bilangan 

hexadecimal, serta ukuran data dalam satuan bytes 
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Gambar 4.59 Capture Frame PC1 

Gambar 4.60 menunjukkan pengcapturean data pada jaringan 

MPLS yang ditransmisikan dari PC1 ke interface in R1. Data yang 

dicapture menunjukkan router 1 melakukan broadcast ke semua 

interface yang terhubung, agar router lain dapat melakukan 

pertukaran informasi untuk menentukkan tujuan paket dikirim 

selanjutnya.   

 

Gambar 4.60 Capture Data pada Jaringan MPLS Interface In R1 
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Gambar 4.61 menunjukkan identifikasi paket yang ditangkap 

berdasarkan mac-address, identity, version, IPv6 address, dan lain-

lain. 

 

Gambar 4.61 Capture Frame Interface In R1 

 

Router 1 telah dikonfigurasi dengan MPLS. Sehingga paket 

yang masuk, akan diproses dengan mengenkapsulasi label MPLS 

yaitu LDP (Label Distribution Protocol). Hal ini dapat dilihat pada 

gambar 4.62. Paket yang dikirim dilakukan secara multicast. 

Artinya, paket dikirim ke beberapa interface yang merupakan grup 
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multicast. Dalam penelitian ini pengiriman data secara broadcast 

atau multicast memiliki cara kerja yang sama, hal ini disebabkan 

topologi jaringan yang digunakan sangat sederhana. Hanya 

menggunakan satu jalur dalam pengiriman data. 

 

Gambar 4.62 Capture Data pada Jaringan MPLS Interface Out R1 

 

Gambar 4.63 menunjukkan identifikasi paket yang dicapture. 

Pada protocol LDP terdapat version, PDU length, lsr-id yang 

sebelumnya dikonfigurasi pada router, dan label space ID. 

Pertukaran informasi pada router MPLS dilakukan dengan 

mengirimkan hello message. Hello message ini berisi jenis, length, 

ID message, common hello  parameter TLV (TLV type, length, dan 

hold time), serta IPv4 address transport TLV (TLV type, length, dan 

IPv4 transport address). 
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Gambar 4.63 Capture Frame Interface Out R1 

Paket yang dikirim dari interface out, masuk ke interface in 

pada router 2 sebagai tujuan transmisi paket berikutnya.  

 

Gambar 4.64 Capture Data pada Jaringan MPLS Interface In R2 
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Gambar 4.65 menunjukkan identifikasi paket yang dicapture 

pada interface in R2. Pertukaran informasi pada router MPLS 

dilakukan secara multicast dengan mengirimkan hello message. 

Hello message ini berisi jenis, length, ID message, common hello  

parameter TLV (TLV type, length, dan hold time), serta IPv4 

address transport TLV (TLV type, length, dan IPv4 transport 

address). 

 

Gambar 4.65 Capture Frame Interface In R2 

 

Selanjutnya, paket yang masuk di router 2, akan dikirimkan 

keluar dari router 2 menuju interface lain yang menjadi tujuan 

berikutnya. Pada interface out, paket yang dicapture dapat 

ditunjukkan seperti gambar 4.66. Terlihat bahwa paket dikirimkan 

secara multicast. 
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Gambar 4.66 Capture Data pada Jaringan MPLS Interface Out R2 

 

Gambar 4.67 menunjukkan identifikasi paket yang dicapture 

pada interface out R2. Pertukaran informasi pada router MPLS 

dilakukan secara multicast dengan mengirimkan hello message. 

Hello message ini berisi jenis, length, ID message, common hello  

parameter TLV (TLV type, length, dan hold time), serta IPv4 

address transport TLV (TLV type, length, dan IPv4 transport 

address). 
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Gambar 4.67 Capture Frame Interface Out R2 

Selanjutnya, paket yang masuk di router 3 dicapture dan 

paket dikirim secara multicast seperti terlihat pada gambar 4.68. 

 

Gambar 4.68 Capture Data pada Jaringan MPLS Interface In R3 

 

Gambar 4.69 menunjukkan identifikasi paket yang dicapture 

pada interface in R3. Pertukaran informasi pada router MPLS 
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dilakukan secara multicast dengan mengirimkan hello message. 

Hello message ini berisi jenis, length, ID message, common hello  

parameter TLV (TLV type, length, dan hold time), serta IPv4 

address transport TLV (TLV type, length, dan IPv4 transport 

address). 

 

Gambar 4.69 Capture Frame Interface In R3 

 

Selanjutnya, paket dikirim keluar dari router 3 menuju tujuan 

selanjutnya secara multicast seperti ditunjukkan pada gambar 4.70. 
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Gambar 4.70 Capture Data pada Jaringan MPLS Interface Out R3 

 

Gambar 4.71 menunjukkan identifikasi paket yang ditangkap 

berdasarkan mac-address, identity, version, IPv6 address, dan lain-

lain. 
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Gambar 4.71 Capture Frame Interface Out R3 

 

Paket yang keluar dari R3 ditransmisikan menuju tujuannya 

yaitu PC2. Pengcapturean paket di PC2 dapat ditunjukkan seperti 

pada gambar 4.72. 
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Gambar 4.72 Capture Data pada Jaringan MPLS PC2 

 

Gambar 4.73 menunjukkan secara detail pengcapturean paket 

yang dilakukan di PC2. 

 

Gambar 4.73 Capture Frame PC2 
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4.2.2 Analisis hasil pengujian 

Dalam penelitian ini, proses pengujian dilakukan sebanyak 10 

kali. Dan dari masing-masing pengujian diambil 10 sample data 

yang dijadikan sebagai bahan analisis terhadap penentuan delay 

(waktu tunda yang terjadi selama paket dikirim), jitter (variasi 

delay), throughput (rata-rata bit informasi yang dikirim), dan packet 

loss (paket yang hilang selama proses streaming video). 

 

4.2.2.1 Analisis nilai delay 

Delay merupakan waktu yang diperlukan oleh data untuk 

mencapai tujuan. Dari pemahaman tersebut, dapat dihitung nilai 

delay dari masing-masing paket yang dicapture untuk setiap 

percobaan yang dilakukan dengan mendecode paket data UDP 

menjadi RTP (Real-time Transfer Protocol). RTP merupakan salah 

satu teknologi yang digunakan dalam media streaming. RTP juga 

menyediakan layanan pengiriman jaringan untuk pengiriman data 

secara real-time. RTP berjalan di atas protokol UDP (Kurose & 

Ross, 2008). Di sisi pengirim, dilakukan enkapsulasi media ke paket 

RTP, kemudian paket tersebut dienkapsulasi ke segmen UDP, untuk 

selanjutnya dilewatkan dengan paket IP. Sedangkan di sisi penerima, 

paket RTP diekstrak dari segmen UDP, kemudian dari paket RTP, 

media diekstrak agar selanjutnya dapat dijalankan pada media player 

untuk proses decoding. 

Pendecodean protocol dari UDP ke RTP dilakukan agar dapat 

mempermudah dalam menganalisis beberapa parameter seperti delay 

dan jitter. Untuk nilai delay dapat dianalisis dengan menentukan 
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nilai delta pada analisis stream 10 paket data yang diambil sebagai 

sample pada pencapturean untuk proses transmisi dalam jaringan. 

Nilai delta ini merupakan selisih antara waktu pengiriman paket dari 

sumber dengan waktu kedatangan paket ke tujuan. 

Dari 10 percobaan yang dilakukan pada proses streaming 

video baik untuk jaringan dengan konfigurasi routing static atau 

jaringan dengan konfigurasi routing static dan MPLS, dapat 

ditentukan nilai delay rata-rata yang diperoleh.  

 

Tabel 4.2 Nilai Delay Streaming Video 1 pada Jaringan Routing Static  

Percobaan N Delay 

(ms) 

1 10 86.02549 

2 10 86.23656 

3 10 86.03486 

4 10 87.62202 

5 10 89.33709 

6 10 86.24755 

7 10 86.00329 

8 10 93.73668 

9 10 86.09758 

10 10 86.09849 

 

Tabel 4.2 menunjukan nilai delay untuk streaming video 1 

pada jaringan routing static. ITU-T yang merupakan salah satu unit 

sektor International Telecommunication Union dalam standarisasi 

telekomunikasi, menentukan standar kualitas untuk nilai delay yang 

baik dalam suatu jaringan adalah < 150 ms, agar tidak terjadi 

overlap dalam komunikasi. Berdasarkan nilai delay pada Tabel 4.2, 

diperoleh nilai rata-rata pada jaringan routing static tanpa MPLS 

adalah sebesar 87.34 ms. Dari 10 percobaan yang dilakukan 
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diperoleh nilai delay tertinggi pada percobaan ke-8, dengan nilai 

93.74 ms dan delay terendah pada percobaan ke-7 dengan nilai 

86.00 ms. 

 

Tabel 4.3 Nilai Delay Streaming Video 1 pada Jaringan MPLS 

Percobaan N Delay 

(ms) 

1 10 86.67999 

2 10 93.62281 

3 10 86.51857 

4 10 93.7752 

5 10 93.99959 

6 10 89.33709 

7 10 86.62142 

8 10 93.9547 

9 10 93.27726 

10 10 93.66864 

 

Pada jaringan dengan konfigurasi routing static dengan MPLS, 

nilai delay dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 4.3. Dari nilai yang 

ditampilkan untuk 10 kali percobaan, dapat dihitung nilai rata-rata 

delaynya yaitu sebesar 91.15 ms. Nilai delay tertinggi terdapat pada 

percobaan ke-5 yaitu 93.99 ms dan nilai delay terendah pada 

percobaan ke-3 yaitu 86.52 ms. 

Dari kedua tabel yang ditampilkan, yaitu Tabel 4.2 dan 4.3, 

dapat ditunjukkan perbandingan nilai delay antara jaringan routing 

static tanpa MPLS dan jaringan routing static dengan MPLS untuk 

streaming video 1 melalui Gambar 4.74. 
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Gambar 4.74 Perbandingan Nilai Delay pada Streaming Video 1 

 

Pada streaming video 1 nilai rata-rata delay yang terjadi pada 

jaringan yang hanya dikonfigurasi routing static bernilai 87.34 ms. 

Sedangkan pada jaringan yang dikonfigurasi MPLS bernilai rata-rata 

91.15 ms. Selisihnya adalah sebesar 3.81 ms dimana jaringan MPLS 

memiliki nilai delay yang lebih tinggi jika dibandingkan jaringan 

tanpa konfigurasi MPLS. Pada proses streaming video 2, nilai delay 

yang dapat diperoleh dapat ditunjukkan pada Tabel 4.4 dan 4.5. 

Tabel 4.4 Nilai Delay Streaming Video 2 Jaringan Routing Static 

Percobaan N Delay 

(ms) 

1 10 86.20829 

2 10 86.14506 

3 10 86.09303 

4 10 92.85183 

5 10 86.07909 

6 10 86.16816 

7 10 86.15896 

8 10 93.58273 

9 10 86.04092 

10 10 86.08879 
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Dari Tabel 4.4 diperoleh nilai delay untuk 10 kali percobaan 

streaming video 2 pada jaringan routing static. Dari hasil tersebut, 

dapat dihitung nilai rata-rata delaynya yaitu sebesar 87.54 ms. Nilai 

delay tertinggi terdapat pada percobaan ke-8 yaitu sebesar 93.58 ms 

dan nilai terendah pada percobaan ke-9 yaitu sebesar 86.04 ms. 

Tabel 4.5 Nilai Delay Streaming Video 2 Jaringan MPLS 

Percobaan N Delay 

(ms) 

1 10 93.70368 

2 10 86.2032 

3 10 87.43845 

4 10 93.80825 

5 10 86.25739 

6 10 93.93037 

7 10 86.20464 

8 10 93.77907 

9 10 93.97767 

10 10 93.97108 

Untuk nilai delay pada jaringan routing static dengan MPLS 

dapat diperoleh nilai seperti pada Tabel 4.5. Dari hasil tersebut, 

dihitung nilai rata-rata delay yaitu sebesar 90.93 ms. Nilai delay 

tertinggi terdapat pada percobaan ke-9 yaitu 93.98 dan nilai delay 

terendah pada percobaan ke-2 yaitu 86.20. 

Dari Tabel 4.4 dan 4.5, dapat ditunjukkan perbandingan nilai 

delay antara jaringan routing static tanpa MPLS dan jaringan 

routing static dengan MPLS melalui Gambar 4.75. 
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Gambar 4.75 Perbandingan Nilai Delay pada Streaming Video 2 

Dari Tabel 4.4 dan 4.5 dapat diketahui rata-rata nilai delay 

untuk jaringan dengan konfigurasi routing static adalah 87.54 ms 

dan untuk jaringan dengan konfigurasi MPLS adalah 90.93 ms. 

Berdasarkan Gambar 4.75 dapat disimpulkan bahwa nilai delay 

dengan menggunakan MPLS lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

delay tanpa penggunaan MPLS. Perbedaan yang terjadi adalah 

sebesar 3.39 ms. 

Dari hasil analisis kedua video yang distreaming, konfigurasi 

MPLS pada penerapan tunneling 6to4 untuk konektivitas antara 

jaringan IPv6 dan IPv4, menyebabkan pertambahan delay jika 

dibandingkan dengan konfigurasi jaringan tanpa MPLS.  

Karena berdasarkan sistem kerja MPLS dalam hal 

pengiriman paket membutuhkan waktu pemrosesan lebih tinggi 

dibandingkan sistem kerja pada routing yang mengirim data 

berdasarkan informasi pada tabel routing.  Sedangkan pada jaringan 

MPLS, pengiriman paket dilakukan berdasarkan informasi label 

yang dilekatkan pada paket IP. Label dibuat pada edge router yang 

terkoneksi dengan jaringan MPLS dan jaringan luar. Label dibuat 
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pada ingress router yaitu edge router yang menerima paket yang 

datang kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan destination IP 

address pada header IP, yang kemudian diberi label untuk 

diteruskan berdasarkan tujuan paket. Sampai di tujuan berikut, label 

akan diganti dengan label baru yang mengarahkan paket ke tujuan 

berikutnya, hingga paket tiba di edge router lain (egress router) 

yang kemudian label yang ada dihapus. 

Hasil yang telah ditampilkan untuk nilai delay, menunjukkan 

proses pelabelan dan penghapusan label pada jaringan MPLS. Proses 

inilah yang menyebabkan pertambahan delay. Namun, setelah proses 

pelabelan untuk setiap paket dilakukan, maka nilai delay yang 

dihasilkan akan semakin rendah. Dikarenakan setelah proses 

klasifikasi dan pelabelan tersebut, paket yang datang hanya dilihat 

berdasarkan label tanpa dicek lagi untuk menentukkan tujuan paket 

tersebut. Dan begitu pun nilai delay yang terjadi sangat tinggi ketika 

paket sampai di router terakhir di jaringan MPLS, karena pada router 

tersebut terjadi penghapusan label sebelum akhirnya paket tiba di 

tujuannya. 

Selain proses pelabelan, terdapat hal lain yang 

mempengaruhi waktu delay. Pada proses pengcapturean ini, terlihat 

perbedaan yang cukup tinggi pada beberapa nilai delay dalam grafik. 

Hal ini disebabkan oleh proses Neighbor Discovery yang terjadi 

pada perangkat dalam jaringan yang saling melakukan pertukaran 

informasi dengan perangkat lainnya. Hal ini ditandai dengan 

tercapturenya proses router solicitation dan router advertisement 

pada proses awal yang terjadi dalam beberapa percobaan streaming 

video seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.76 yang merupakan 
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capture delay percobaan 1 pada streaming video 1 yang memiliki 

nilai rendah. 

 

Gambar 4.76 Capture Delay Tanpa Neighbor Discovery 

Terdapat pula proses pencapturean untuk nilai delay pada 

percobaan 2 yang memiliki proses neighbor discovery. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar 4.77. 

 

Gambar 4.77 Capture Delay Neighbor Discovery 
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Nilai delay yang dihasilkan oleh kedua video yang berukuran 

berbeda memiliki perbandingan sebesar 0.42, dimana nilai delay 

untuk video pertama lebih tinggi dibanding video kedua yang 

memiliki ukuran lebih besar. Hal ini disebabkan karena proses 

Neighbor Discovery yang terjadi pada saat streaming video dalam 

rentang waktu singkat lebih sering dilakukan dibanding pada saat 

melakukan streaming video dengan ukuran yang lebih besar 

 

4.2.2.2 Analisis nilai jitter 

Nilai jitter yang diperoleh dari analisis terhadap paket data 

pada setiap percobaan diperoleh dengan menggunakan persamaan 

2.1. Sehingga untuk 10 kali percobaan yang dilakukan dalam proses 

streaming video 1 pada jaringan yang dikonfigurasi oleh routing 

static dan jaringan yang dikonfigurasi routing static dan MPLS, 

diambil masing-masing 10 sample paket data yang ditransmisikan 

dan ditampilkan pada Tabel 4.6 dan 4.7. Nilai jitter terendah 

terdapat pada percobaan ke-7 yaitu sebesar 5.375205625 ms, dan 

nilai tertinggi terdapat pada percobaan ke-8 sebesar 5.8585425 ms. 

Tabel 4.6 Nilai Jitter Streaming Video 1 Jaringan Routing Static 

Percobaan N Jitter 

(ms) 

1 10 5.376593125 

2 10 5.389785 

3 10 5.37717875 

4 10 5.47637625 

5 10 5.583568125 

6 10 5.390471875 

7 10 5.375205625 

8 10 5.8585425 

9 10 5.38109875 

10 10 5.381155625 
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Nilai jitter terendah pada jaringan MPLS terdapat pada 

percobaan ke-3 dan nilai tertinggi pada percobaan ke-5. Masing-

masingnya bernilai 5.407410625 ms dan 5.874974375 ms. 

Tabel 4.7 Nilai Jitter Streaming Video 1 Jaringan MPLS 

Percobaan N Jitter 

(ms) 

1 10 5.417499375 

2 10 5.851425625 

3 10 5.407410625 

4 10 5.86095 

5 10 5.874974375 

6 10 5.583568125 

7 10 5.41383875 

8 10 5.87216875 

9 10 5.82982875 

10 10 5.85429 

 

Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 menunjukkan nilai jitter yang 

diperoleh untuk pengcapturean 10 paket video yang di streaming 

dari 10 kali percobaan yang dilakukan, baik untuk jaringan routing 

static maupun jaringan routing static dan MPLS. Rata-rata nilai 

jitter dari 10 percobaan tersebut sebesar 5.458998 ms untuk jitter 

pada jaringan tanpa MPLS. Sedangkan jaringan dengan konfigurasi 

MPLS, nilai rata-rata jitter adalah sebesar 5.696595 ms. 

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai jitter 

lebih tinggi didapat pada jaringan dengan konfigurasi MPLS. 

Dengan perbandingan sebesar 0.237597 ms. Untuk lebih memahami 

perbandingan nilai jitter antara jaringan dengan konfigurasi tanpa 

MPLS dan jaringan dengan konfigurasi MPLS, dapat ditunjukkan 

grafik pada Gambar 4.78. 
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Gambar 4.78 Perbandingan Nilai Jitter pada Streaming Video 1 

 

Setelah nilai jitter untuk proses streaming video 1 diperoleh, 

selanjutnya dianalisis nilai paket data yang dikirim untuk proses 

streaming video untuk video 2. Tabel 4.8 dan 4.9, menunjukkan nilai 

jitter untuk streaming video 2. 

Tabel 4.8 Nilai Jitter Streaming Video 2 Jaringan Routing Static 

Percobaan N Jitter 

(ms) 

1 10 5.388018125 

2 10 5.38406625 

3 10 5.380814375 

4 10 5.803239375 

5 10 5.379943125 

6 10 5.38551 

7 10 5.384935 

8 10 5.848920625 

9 10 5.3775575 

10 10 5.380549375 
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Tabel 4.9 Nilai Jitter Streaming Video 2 Jaringan MPLS 

Percobaan N Jitter 

(ms) 

1 10 5.85648 

2 10 5.3877 

3 10 5.464903125 

4 10 5.863015625 

5 10 5.391086875 

6 10 5.870648125 

7 10 5.38779 

8 10 5.861191875 

9 10 5.873604375 

10 10 5.8731925 
 

Dari Tabel 4.8 dan 4.9, berdasarkan nilai jitter yang telah 

diperoleh dari hasil percobaan streaming untuk video 2, dapat 

dihitung nilai rata-rata jitter yaitu 5.471355 ms untuk jaringan 

dengan konfigurasi tanpa MPLS dan 5.682961 ms untuk jaringan 

dengan konfigurasi MPLS. Pada proses streaming video untuk video 

2 ini diperoleh bahwa nilai jitter pada jaringan dengan konfigurasi 

MPLS memiliki nilai jitter lebih tinggi dibanding dengan jaringan 

tanpa konfigurasi MPLS. Perbandingan dari nilai rata-rata tersebut 

adalah sebesar 0.211606 ms. Gambar 4.79 menampilkan grafik 

perbandingan untuk nilai jitter pada streaming video 2. 
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Gambar 4.79 Perbandingan Nilai Jitter untuk Streaming Video 2 

 

Dari hasil yang diperoleh untuk nilai jitter dapat disimpulkan 

bahwa pada streaming video 1, nilai jitter yang dihasilkan lebih 

bagus pada jaringan tanpa MPLS. Karena nilai jitter yang dihasilkan 

lebih rendah dibandingkan dengan jaringan MPLS. Hal ini 

mempengaruhi kualitas gambar dan suara yang dihasilkan oleh 

penerima. Karena semakin rendah nilai jitter, maka kualitas yang 

diterima semakin baik. Hal ini disebabkan karena jitter yang 

merupakan variasi dari nilai delay. Perubahan yang terjadi pada nilai 

delay berpengaruh pada nilai jitter.  
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4.2.2.3 Analisis nilai throughput 

Throughput adalah suatu besaran yang mengukur laju bit 

informasi atau data sebenarnya dari laju bit jaringan. Dalam hal ini 

throughput merupakan jumlah paket streaming video yang berhasil 

dikirim dan sampai dengan sukses di tujuannya dibagi lama waktu 

pengiriman. Satuan throughput dinyatakan dalam MBit/sec. 

Pada wireshark, nilai throughput diperoleh dengan melihat 

summary pada setiap percobaan yang dilakukan. Pada summary 

tersebut, akan ditampilkan jumlah paket yang dikirim serta jumlah 

paket yang sukses dikirim yang kemudian berhasil ditampilkan. 

Pada percobaan streaming video untuk video 1 dapat ditunjukkan 

nilai throughputnya pada Tabel 4.10 dan 4.11 berikut. Nilai 

throughput terendah pada jaringan tanpa MPLS terdapat pada 

percobaan ke-8 adalah sebesar 0.93 Mbit/sec. Sedangkan nilai 

tertinggi terdapat pada percobaan ke 7 yaitu 0.99 Mbit/sec.  

 

Tabel 4.10 Nilai Throughput Streaming Video 1 Jaringan Routing Static 

Percobaan Throughput 

(MBit/sec) 

1 0.997 

2 0.974 

3 0.995 

4 0.952 

5 0.948 

6 0.969 

7 0.998 

8 0.938 

9 0.991 

10 0.986 
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Untuk jaringan MPLS, nilai terendah terdapat pada percobaan 

ke-5 yaitu sebesar 0.95 Mbit/sec, dan nilai tertinggi pada percobaan 

ke-3 yaitu 1.01 Mbit/sec. 

Tabel 4.11 Nilai Throughput Streaming Video 1 Jaringan MPLS 

Percobaan Throughput 

(MBit/sec) 

1 1.001 

2 0.984 

3 1.012 

4 0.975 

5 0.955 

6 1.000 

7 1.004 

8 0.956 

9 0.988 

10 0.976 

 

Dari kedua Tabel 4.10 dan 4.11, dapat ditentukan nilai rata-

rata throughput yang diperoleh untuk masing-masing proses 

streaming video pada jaringan tanpa MPLS dan jaringan dengan 

konfigurasi MPLS yaitu 0.97 MBit/sec dan 0.98 MBit/sec. 

Perbandingan nilai rata-rata throughput tersebut adalah sebesar 0.01 

MBit/sec. Perbedaan tersebut dapat ditampilkan pada grafik 

perbandingan pada Gambar 4.80 berikut. 
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Gambar 4.80 Perbandingan Nilai Throughput Streaming Video 1 

Pada proses streaming video untuk video 2, dapat dianalisis 

nilai throughput seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.12 dan 4.13. 

Pada jaringan tanpa MPLS, nilai terendah terdapat pada percobaan 

ke-8 yaitu 0.95 Mbit/sec, sedangkan nilai tertinggi pada percobaan 

ke-9 yaitu 0.98 Mbit/sec.  

Tabel 4.12 Nilai Throughput Streaming Video 2 Jaringan Routing Static 

Percobaan Throughput 

(MBit/sec) 

1 0.960 

2 0.982 

3 0.990 

4 0.959 

5 0.997 

6 0.978 

7 0.979 

8 0.952 

9 0.998 

10 0.992 
 

Untuk jaringan MPLS, nilai terendah terdapat pada percobaan 

ke-9 yaitu 0.98 Mbit/sec dan nilai tertinggi pada percobaan ke-2 

yaitu 1.01 Mbit/sec. 
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Tabel 4.13 Nilai Throughput Streaming Video 2 Jaringan MPLS 

Percobaan Throughput 

(MBit/sec) 

1 1.007 

2 1.010 

3 1.009 

4 1.002 

5 1.009 

6 1.001 

7 1.010 

8 1.006 

9 0.986 

10 0.989 

 

Dari Tabel 4.12 dan 4.13, dapat dilihat nilai throughput yang 

dihasilkan dari proses streaming video untuk video 2. Kemudian 

dapat ditentukan nilai rata-rata yang diperoleh dari masing-masing 

tabel dengan konfigurasi jaringan tanpa MPLS dan jaringan dengan 

MPLS. Nilai yang diperoleh masing-masing yaitu 0.98 MBit/sec dan 

1 MBit/sec. Perbandingan yang diperoleh untuk kedua nilai tersebut 

adalah sebesar 0.02 MBit/sec.  

Nilai throughput yang dihasilkan dari streaming kedua video 

adalah sebesar 0.01 Mbit/sec dengan nilai tertinggi diperoleh dari 

streaming video kedua yang memiliki ukuran lebih besar. Hal ini 

disebabkan karena secara keseluruhan jumlah paket pada video 

kedua lebih tinggi dibanding pada video 1, sehingga proses transmisi 

lebih tinggi terjadi pada streaming video 1. Gambar 4.81 

menunjukkan secara jelas perbedaan yang dihasilkan untuk nilai 

throughput antara jaringan dengan konfigurasi tanpa MPLS dan 

jaringan dengan konfigurasi MPLS. 
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Gambar 4.81 Perbandingan Nilai Throughput Streaming Video 2 

 

Throughput dalam penelitian ini memiliki nilai yang berbeda, 

dimana jaringan MPLS memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding 

jaringan tanpa MPLS. Hal itu disebabkan karena terjadi penambahan 

label pada paket data, sehingga throughput yang dihasilkan pada 

jaringan MPLS memiliki nilai yang tinggi dengan perbandingan 

yang dihasilkan sangat kecil.  

Nilai throughput dipengaruhi juga oleh nilai delay. Semakin 

tinggi nilai delay suatu percobaan, semakin tinggi pula jumlah paket 

yang mengalami kegagalan dalam pengiriman data ke tujuannya. 

Hal ini, menyebabkan penurunan pada jumlah paket yang berhasil 

sampai ke tujuan. Sehingga, throughput yang dihasilkan pun lebih 

rendah. Rata-rata throughput yang dihasilkan lebih tinggi pada 

jaringan MPLS, namun ada beberapa nilai throughput pada jaringan 

tanpa MPLS yang lebih tinggi dari jaringan MPLS. Hal ini 

dipengaruhi oleh delay yang menyebabkan jumlah paket yang 

dikirim tidak berhasil sampai di tujuan. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa throughput yang dihasilkan pada jaringan MPLS dan jaringan 

tanpa MPLS hampir sama. 

 

4.2.2.4 Analisis nilai packet loss 

Packet loss merupakan paket yang hilang selama proses 

streaming video. Dalam analisis paket pada wireshark, nilai packet 

loss ditentukan dengan melihat statistic endpoint terhadap nilai 

paket yang diterima dan ditransmisikan antara endpoint penerima 

dan endpoint pengirim. Satuan untuk nilai packet loss dinyatakan 

dalam persen (%). Berikut ini ditunjukkan nilai packet loss yang 

diperoleh untuk percobaan streaming video pada jaringan tanpa 

MPLS dan jaringan dengan MPLS untuk video 1. 

Pada jaringan tanpa MPLS, nilai packet loss terendah terdapat 

pada percobaan ke-1 dan ke-7 yaitu sebesar 0%, yang menunjukkan 

tidak terdapat packet loss pada kedua percobaan tersebut. Sedangkan 

nilai tertinggi terdapat pada percobaan ke-8 yaitu 0.38%.  

Tabel 4.14 Nilai Packet Loss Streaming Video 1 Jaringan Routing Static 

Percobaan Packet Loss 

(%) 

1 0 

2 0.18 

3 0.03 

4 0.19 

5 0.35 

6 0.18 

7 0 

8 0.38 

9 0.05 

10 0.15 

Untuk jaringan MPLS, nilai terendah sebesar 0% terdapat pada 

percobaan ke-3, dan nilai tertinggi pada percobaan ke-5 yaitu 0.21%. 
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Tabel 4.15 Nilai Packet Loss Streaming Video 1 Jaringan MPLS 

Percobaan Packet Loss 

(%) 

1 0.03 

2 0.08 

3 0 

4 0.1 

5 0.21 

6 0.08 

7 0.03 

8 0.11 

9 0.08 

10 0.08 
 

Dari Tabel 4.14 dan tabel 4.15, dapat dihitung nilai rata-rata 

untuk packet loss yang diperoleh. Pada streaming video 1 ini, nilai 

packet loss untuk masing-masing jaringan routing static dan 

jaringan MPLS, didapat hasilnya yaitu 0.15% dan 0.08%. 

Perbandingan yang dihasilkan adalah sebesar 0.07%, dimana nilai 

packet loss tinggi terdapat pada jaringan dengan konfigurasi tanpa 

MPLS. 

Perbedaan packet loss yang terjadi antara video 1 dan 2 

adalah sebesar 0.02%, dengan nilai lebih tinggi terdapat pada video 

ke-2. Hal ini disebabkan karena tingginya throughput yang 

dihasilkan pada video kedua, serta delay yang memberikan pengaruh 

dalam proses pengiriman, menyebabkan nilai packet loss yang 

dihasilkan menjadi lebih tinggi. Gambar 4.82 menunjukkan grafik 

perbandingan yang diperoleh untuk nilai packet loss antara jaringan 

tanpa MPLS dan jaringan dengan konfigurasi MPLS untuk 

streaming video 1. 
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Gambar 4.82 Perbandingan Nilai Packet Loss untuk Streaming Video 1 

 

Pada streaming video untuk video 2, diperoleh nilai packet 

loss yang dapat ditunjukkan pada Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 berikut. 

Pada jaringan tanpa MPLS, nilai packet loss terendah terdapat pada 

percobaan ke-1 dan ke-7 yaitu sebesar 0%, yang menunjukkan tidak 

terdapat packet loss pada kedua percobaan tersebut. Sedangkan nilai 

tertinggi terdapat pada percobaan ke-8 yaitu 0.38%. 

Tabel 4.16 Nilai Packet Loss Streaming Video 2 Jaringan Routing Static 

Percobaan Packet Loss 

(%) 

1 0.19 

2 0.12 

3 0.10 

4 0.24 

5 0.06 

6 0.15 

7 0.14 

8 0.28 

9 0.04 

10 0.08 
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Untuk jaringan MPLS, nilai terendah sebesar 0% terdapat 

pada percobaan ke-3, dan nilai tertinggi pada percobaan ke-5 yaitu 

0.21%. 

Tabel 4.17 Nilai Packet Loss Streaming Video 2 Jaringan MPLS 

Percobaan Packet Loss 

(%) 

1 0.04 

2 0.01 

3 0.03 

4 0.05 

5 0.03 

6 0.06 

7 0.02 

8 0.04 

9 0.18 

10 0.08 
 

Tabel 4.16 dan 4.17 menunjukkan nilai packet loss yang 

diperoleh dari percobaan yang dilakukan untuk proses streaming 

video 2 pada jaringan routing static dan jaringan MPLS. Dari nilai 

yang ditunjukkan tersebut, dapat ditentukan nilai rata-rata dari 

masing-masing jaringan yaitu 0.14% dan 0.05%. 

Dari hasil tersebut, dapat dihitung perbedaan yang terjadi 

antara kedua nilai rata-rata packet loss, yaitu sebesar 0.09%. Dimana 

nilai packet loss paling tinggi diperoleh pada jaringan dengan 

konfigurasi tanpa MPLS.  

Perbedaan packet loss yang terjadi antara video 1 dan 2 adalah 

sebesar 0.02%, dengan nilai lebih tinggi terdapat pada video ke-2. 

Hal ini disebabkan karena tingginya throughput yang dihasilkan 

pada video kedua, serta delay yang memberikan pengaruh dalam 

proses pengiriman, menyebabkan nilai packet loss yang dihasilkan 

menjadi lebih tinggi. Gambar 4.83 menunjukkan grafik 
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perbandingan yang terjadi antara nilai packet loss yang dihasilkan 

pada kedua jaringan. 

 

 

Gambar 4.83 Perbandingan Nilai Packet Loss untuk Streaming Video 2 

 

Dari hasil yang diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

jaringan dengan konfigurasi routing static tanpa MPLS memiliki 

nilai packet loss yang tinggi dibanding jaringan dengan konfigurasi 

MPLS.  

Hal ini disebabkan karena adanya antrian pada paket yang 

dikirim. Paket yang terlalu lama berada dalam antrian dapat hilang 

dan tidak sampai ke tujuan. Perbedaan jumlah packet loss yang 

terjadi antara jaringan MPLS dan jaringan tanpa MPLS, dimana 

jaringan MPLS memiliki nilai packet loss lebih rendah, disebabkan 

karena MPLS memudahkan dan mempercepat proses pengiriman 

paket berdasarkan label yang dienkapsulasi pada paket. Sehingga hal 

tersebut dapat meminimalisasi waktu antrian, dan jumlah packet loss 

menjadi lebih rendah. 
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Rata-rata proses yang terjadi pada proses streaming video 1 

dan 2 untuk jaringan baik tanpa MPLS dan jaringan MPLS 

menunjukkan keterkaitan antar parameter. Nilai delay yang 

dihasilkan mempengaruhi nilai jitter, throughput, dan packet loss. 

Jika delay meningkat, maka nilai jitter dan packet loss pun akan 

meningkat. Sedangkan throughput menjadi lebih rendah. Hal ini 

disebabkan karena delay yang terjadi pada proses streaming 

menyebabkan antrian yang mempengaruhi eksistensi paket yang 

dikirim, sehingga menyebabkan paket hilang selama proses 

transmisi dan ini berarti paket tidak mencapai tujuannya. Hal 

tersebut mempengaruhi throughput. Semakin tinggi delay, semakin 

berkurang jumlah paket yang sampai ke tujuannya. Sedangkan 

packet loss menunjukkan peningkatan pada grafik. Hal ini juga 

terjadi sebaliknya. 

Namun, tidak semua parameter menunjukkan keterkaitan nilai 

dengan parameter lain. Beberapa nilai bahkan tidak sesuai dengan 

analisis untuk hasil percobaan. Percobaan 2 dan 6 pada jaringan 

tanpa MPLS untuk streaming video 1, serta percobaan 1,2,3,6, dan 7 

pada jaringan tanpa MPLS untuk streaming video 2, menunjukkan 

nilai packet loss yang tinggi. Sedangkan nilai delay dan jitternya 

rendah serta nilai throughput tinggi. Hal ini disebabkan karena 

terdapat paket yang gagal mencapai tujuannya dengan status 

"Destination unreachable" seperti pada gambar 4.84. 
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Gambar 4.84 Destination Unreachable Percobaan 2 Streaming Video 1 tanpa 

MPLS 

Selain hal tersebut, terdapat hal lain yang mempengaruhi 

percobaan 9 pada proses streaming video 2 di jaringan MPLS, 

dimana nilai delay, jitter, throughput, dan packet loss yang 

dihasilkan memiliki nilai yang tinggi. Dari hasil pengamatan 

kemudian dianalisis bahwa terdapat sebuah protocol yang dicapture 

di router 3, yaitu NBNS (NetBios Name Server) yang memiliki 

fungsi sama seperti DNS (Domain Name Server). Protocol ini hanya 

disupport oleh jaringan IPv4 saja. Jaringan IPv6 tidak mensupport 

layanan ini, sehingga ketika paket NBNS ini masuk ke jaringan 

IPv6, maka paket tersebut tidak akan terbaca sehingga dihitung 

sebagai paket yang hilang. Pencapturean paket NBNS ini dapat 

dilihat seperti pada gambar 4.85. 
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Gambar 4.84 Paket NBNS Percobaan 9 di R3 Jaringan MPLS  


