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lntisari 

Pada tulisan ini akan direalisasikan sistem Interkokesi TPv6 dan IPv4 dengan 

menggunakan Mikrotik RouterOS. Dengan sistem ini paket 1Pv6 dapat dilewatkan di jaringan 

1Pv4. Ada beberapa metode yang digunakan untuk melewatkan paket IPv6 di jaringan 1Pv4 

yaitu dengan tunnel IPIP, EoiP dan OVPN. Kemudian akan dilakukan percobaan protokol

protokol routi11g yaitu RIPng,OSPFv3 dan BGP4 didalam jaringan 1Pv6. 

Pada metode tmmeling, digunakan tiga PCRouter sebagai gateway dan dua komputer 

personal dengan menggunakan sistem operasi Windows Xp SP2 sebagai komputer cliem. 

Pada peracangan protokol-protokol routing digunakan empat PCRouter yang terhubung 

secara Fullmesh dengan empat unit komputer personal dengan menggunakan sistem operasi 

Windows Xp SP.:2 sebagai clieJ/1. PC 'Rottler yang digunakan yaitu Mikrotik RouterOS versi 

3.0. Mikrotik RouterOS versi 3.0 mengunakan linux kernel2.6.19. 

Dari hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa paket 1Pv6 dapat melewati jaringan 

1Pv4 begitu juga sebaliknya dengan menggunakan metode tunneling 1Pv6 dapat berjaJan dl 

dalam protokol-protokol rollliug RJPng. OSPF'I'3 dan BGP-1+ dengan efektif 

1. Pendahuluan 

IPv6 adalah standar Internet Protokol generasi baru yang mulai dibentuk sejak tahun 1994. 

lPv6 memiliki kombinasi alamat sebanyak 2 12
il cukup untuk memberikan setiap orang di dunia 

ini dengan sebuah alamat IP yang unik Dalam lPvb, alamat 128-htl akan dibagi ke dalam 8 bJok 

berukuran 16-hit, yang dapat dikonversikan ke dalam bitangan heksadesimal ben1kuran 4-d(s;it. 
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Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik dua. Berbeda 

dengan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32-hit (jumlah total alamat yang dapat dicapainya 

mencapai 4,294,967,296 alamat), alamat IPv6 memiliki panjang 128-hit. IPv4, meskipun total 

alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat, karena ada 

beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. 

I o'x alamat. Total ala mat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang 

tidak akan habis (hingga beberapa masa ke depan). 1Pv6 mempunyai format alamat dan header 

yang berbeda dengan 1Pv4. Sehingga secara langsung IPv4 tidak bisa interkoneksi dengan 1Pv6. 

Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah pada implementasi lPv6 pada jaringan internet IPv4 

yang telah ada. Sebagai solusi masalah implementasi 1Pv6 ini diperlukan suatu mekanisme 

transisi IPv6. Tujuan pembuatan mekanisme transisi ini adalah supaya paket 1Pv6 dapat 

dilewatkan pada jaringan 1Pv4 yang telah ada ataupun sebaliknya. Pada makalah ini akan 

membahas dan mengimplementasikan mekanisme tunneling berfungsi melewatkan paket 1Pv6 

melalui jaringan 1Pv4 yang telah ada, tanpa merubah infrastruktur jaringan IPv4. 

Tunneling merupakan metode untuk transfer data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan 

memanfaatkan jaringan internet secara terselubung. Disebut tunnel atau saluran karena aplikasi 

yang memanfaatkannya hanya melihat dua eud point atau ujung, sehingga paket yang lewat pada 

tunnel hanya akan melakukan satu kali lompatan atau hop. Data yang akan ditransfer dapat 

berupa frame (atau paket) dari protokol yang lain. 

Protokol tmmeliug tidak mengirimkan Fame sebagaimana yang dihasilkan oleh node 

asalnya begitu saja melainkan mernbungkusnya (meng-enkapsulasi) dalam header tambahan. 

Header tambahan tersebut berisi informasi routiug sehingga data (/h:u11e) yang dikirim dapat 

melewati jaringan internet. Jalur yang dilewati data dalam internet disebut 1111111el. Saat data tiba 

pada jaringan tujuan, proses yang terjadi selanjutnya adalah dekapsulasi, kemudian data original 

akan dikirim ke penerima terakhir. Tm111elillg mencah1p keseluruhan proses mulai dari 

enkapsulasi, transmisi dan dekapsulasi. 
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2. Dasar Teori 

Ada beberapa mekasnisme transisi yang dapat dilak1.1kan untuk melewatkan paket 1Pv6 

ke .iaringan IPv4 tanpa mentbah infastruktur jaringan IPv6. Yaitu ada teknik Dual Stack, 

tunneling dan translasi Pada implementasi ini akan membahas mekanisme tunneling. 

Mekamsme Au/omattc 11111111!1/11}( oertungs• mekwatkall pakct LPvo mctaJuJ Janngan ll'v-+ 

yang telah ada, tanpa men1bah infrastmktur jaringan lPv4. Mekanisme Automatic twmeliug 

mempunyai prinsip kerja mengenkapsulasi paket 1Pv6 dengan header IPv4, kemudian paket 

tersebut langsung dikirimkan ke jaringan 1Pv4 

Fungsi enkapsulasi paket 1Pv6 dengan header 1Pv4 adalah agar paket dapat diroutingkan 

uleh rower 1Pv4 Namun dengan penambahan header IPv4 ini tentunya paket akan bcrtambah 

besar sesuai panjang header 1Pv4 yaitu 20 hyte Pertambahan panjang paket ini akan berakibat 

bertambah pula waktu delay pengiriman paket. Masalah utama implementasi mekanisme transisi 

[Pv6 adalah pet1ambahan waktu deluy proses yang diakibatkan pertambahan panjang paket 

____ ....,..,.. ..... _______ 
~OUI' .. ,.,. 
JJ.:.,.t :Z 

r-· 
St.."'llU~: :X Snu o· . ).: 

l)c-,..1 "o' [k,t :Y ---
I I .,, ... , '"'11 d I - I F' . ., ... ,.,,,."l ... 

") Oo l.ft!ll1·11 II ' t. 
f'~u·ket 

·r::,-.c~• ">"'-UI.lted IP"4 1 
l'l'3c ~t:l 

---------.... -....-~ ~ 
I 

---

~' 
'SOLW: X 

Det<t :Y 

- I Pa,·lo:od I .. 
~r~ fp.,.-(, I Pv4 De .. '" ~LII:.-lh~t. p 

Gambar 1. Enkapsulasi Paket pada Proses Tunneling. 

I p..,-J 
1 .. - ... dco· 

I P..·6 
H.:-,.l .. C'I 

Mekanisme transisi 1Pv6 memasukkan teknik untuk host dan router secara dinamik 

mentm1m.>l paket 1Pv6 melalui infrastmktur ro11tiug 1Pv4 Node 1Pv6 yang menggunakan teknik 

ini diberikan alamat unicast IPv6 spesial yang membawa alamat 1Pv4 dalam low order 32-bit. 

Tipe alamat ini diistilahkan "lPv4-compatihle IPv6 Addre .... ·.•/'. 
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3. lmplementasi 

Pada percohaan ini akan menggunakan mikrotik RouterOs versi 3.xx sehagai Router yang 

berfungsi sebagai Jembatan yang akan melewatkan IPv6 di jaringan IPv4. Topologi jaringan 

yang digunakan adalah sebagai berikut 

r r··., 
*' ''\ 

,. Jaringan 
1Pv4 

Gambar 2. Topologi Jaringan. 

Misalkan dengan konfigurasi seperti gambar diatas dengan kondisi sebagai berikut : 

• PCRouter 1 dengan alokasi IPv4 ada1ah 202.120.120.1 

Alokasi prefix 1Pv6 adalah: 2002:ca78:7801::/48 

Alokasi aJamat IPv6 adalah · 2002:ca78:7801:: 1/48 

• PC 1 adalah host IPv6 dengan alokasi IPv6 2002:ca78:780 I ::2/48 

• PCRouter 2 dengan alokasi IPv4 adalah 202.81.812 

Alokasi prefix IPv6 adalah: 2002:ca51:5J02::/48 

Alokasi ala mat IPv6 adalah : 2002:ca51:51 02::1/48 

• PC2 adalah host IPv6 dengan alokasi ala mat IPv6 2002 caS l 5102 2/48 

Pada Interkoneksi koneksi dengan metode 6to4, yang pertama dilakukan 

mengkonfigurasi IP dan Gateway pada PC Router} dan PC' Rmtter1 

Pada PC Router} hams dialokasikan dengan menggunakan alamat IPv6 global supaya 

dapat di routekan pada jaringan 1Pv6 dan Internet. Format alamat IPv6 untuk gatew(~V tunue/ dan 
.I 

IPv4 adalah sebag~i berikut : 

2002 prefix glohul 

ca 78 7801 AI am at IPv4 dalam hex a ( 202 120 120 I = ca 78 780 I ) 
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Yang terhubung ke jaringan fPv4 pada Router adalah interface etheO dan yang 

terhubuna ke PC J adalah ethe 1 .Setelah itu perlu konfigurasi alamat IPv4 yaitu 102.120.120.1 :::> 

pada Routerl. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan intel:f'ace untuk fmmeling yang 

digunakan untuk membangun jembatan menembus jaringan 1Pv4 Ak1ivasinya dengan 

menggunakan penntah . 

illfel:face 6ro-l add mf1F l-180 uame =ipng-tmmellocal-address=, 201.110.120.1 

Dalam implementasi gatelFay Immel address IPv4 pada ethO yang digunakan adalah 

202.10 120 1 maka format address yang dimuncul pada intel:face sttO pada P<' Rower 1 adalah :: 

102.120.120.1. Sehingga akan muncul tampilan di atas. Alamat ::202.120.120.1 adalah 

merupakan alamat IPv6 kompatibel IPv4 Yang hiasanya alamat TPv6 comJwfih(l/ /P1·-/ ini 

digunakan untuk illle~f'ace --illfetface 1111111el 6m·er-l. Selanjutnya konfigurasi alamat IPv6 pada 

intelface ethe 1. Ala mat 1Pv6 untuk ethe 1 hams menggunakan prefix yang tadi telah hitung yaitu 

• 2002:ca78:780 l: 1/48 .Perintah yang digunakan : 

lipv6 address add address= 2001:ca78: 71501::1 -18 

Langkah yang terakhir untuk konfigurasi gatewa.v tune// PCRomerl ini adalah dengan 

mengkonfigurasi entri tabel routiflt,'llya ,inti tabel routingnya yaitu semua alamat yang bertujuan 

ke PCRouter2 atau dengan prejlx 2002:ca5l :5102::/48 di lewatkan ke inle1:/ace ttume/,,·ifO, yaitu 

dengan perintah: 

ipv6 rollfe add dst-address"' 1002:ca51:5101:: -18 gateway=::101.Hl.81. Upng-tmmel 

Pada PCRouter1 dialokasikan dengan menggunakan alamat IPv6 global supaya dapat 

di routekan pada jaringan 1Pv6 dan lnternet.Format alamat IPv6 untukgatew~v Immel dalah 

sebagm berikut : 

2002 : prefix g/ohal 

caS J 5102 : Alamat 1Pv4 dalam hexa (202.81.81.2 = ca51 5102 ) 

Yang terhubung ke jaringan IPv4 pada Romer ada1ah inte1:/ace ethO dan yang terhubung 

ke f)CJ adalah ethel .Setelah itu konfigurasi alamat IPv4 yaitu 101.RJ.81.1 pada Rou1al. 

Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan illferj'ace untuk tmweling yang digunakan untuk 

membangun jembatan menembus jaringan 1Pv4.Aktivasinya dengan menggunakan perintah . 

ilffetface nto-1 add mfll"""I-1/W name= tpng-fU/IIIel/ocal-addre.•;sc-' 201.81.81.1 
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Dalam implementasi gateway tmuud address JPv-1 pada e1heO yang digunakan adalah 

202.81.81.1 maka format addre ·.v yan dimuncul pada interface silO pada PCRouter 2 adaJab :: 

201.111.81.1 Sehingga akan muncul t mpilan diatas .Alamat ::202.8L.8J. l adalah merupakan 

alamat 1Pv6 kom atibel IPv4. Yang biasanya alamat 1Pv6 '0111J1allbe/1Pv-l ini digunakan untuk 

interfac:e -inte~tace tunnel 6m•er-l. Selanjutnya kon:figurasi ala mat fPv6 pad a i/11 '!:face ethe 1. 

IP un uk ·rhe 1 m n 1 11 n t i t l ih1 n y 1 

1 :: J I .Perintah yang digunakan : 

iJv6addre.· ·addaddr .. =2 02:ca51: ~10-:: J -1 

Lan kah t ralchir untu lconfigura i ._ " "'" II 

mengkonfigurasi rmtri tabel routingnya ,inti table routingnya aitu semua alamat yang bertujuan 

ke PCRouter_ atau en an prefix 2 02·ca78 ·780l: :/48 di lewatkan ke inter/a e h11111el silO, yajtu 

dengan perintab: 

/ipv6 route add dst-address=2002:ca78:7801 ::/48 gateway=::202.120.120.l,ipng-tunnel 

Pada Cllel/1 Router 1 berada dibawah layanan ga1eway Immel Romer !, harus membuat 

alamat prefix, ini sama dengan alamat prefix dari gateway. Yaitu 200 :ca78:780 l: ./48 , maka 

dapat mengalokasikan alamat untuk clielll Rollferl yaitu : 2002:ca78:7801::2/48 .Pada taha 
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4. Ana lis is 

Pengiriman Datagram IP pada jaringan IPv4 dan IPv6 dengan IPIP tmmel( 6to4 ). 

Hasil pengamatan: 

>. 
. t ~ •. & c.~.'" . 

( . xv 
~ !~ l: • 

. \) Jb 
( l\.1 qh I 1 > 'M ~,(lf 

Gambar 5: Paket lP PC l 

Gambar 5 memperlihatkan paket IP yang di-capture di PCI. Paket IP tersebut dikirim 

dari PC! ke PC2 menggunakan ICMP (Internet Message Control protocol). ICMP adalah 

protokol Layer 3 yang dienkapsulasi dengan header IP yang juga di Layer 3. Terlihat bahwa 

alamat PC! atau pengirim (source) adalah 2002:ca78:780l::2 dan alamat PC2 atau tujuan 

(destination) adalah 2002:ca51 :5102::2 

Pada Laver 2 header IP dan paket ICMP k d. d' ~1- 1 · · " • · emu tan tetll'..apsu as1 lag1 dengan header 

Ethernet l'ersi 2 sebelmn dikirim ke router Ri Almuat Ethemet PC 1 ata · · (. ) · u pengmm so11rce 

adalah 00:26:55:b~:38:97 dan alamat tujuan (desti11ation) adalah OO:e0:4c:3b:b4:ad. Yang 

menjadi tujuan dart.kame Ethemet adalah interface EthemetO dari Rl (yang terhubung ke PC 1 ). 
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C,iii 

Info 

2002:ca51:5102::2 2002:ca78:7801::2 

+ Frame 2 (114 bytes on 
:+. E'thernet II, src: Hos·cnet_03:5c:Bb 2b:03:~c:8b), Dst: Jetwayln_ac:03:59 lOO:lO:l8:ac 
l+i Internet: Prm:ocol, src: 202.120.120.1 (202.120.120.1), Ds-t: 202.81.81.2 (202.81.81.2) 
~ Int:ernet: Protocol vers;on 6 
+. Internet com:rol Message Pro1:oco1 v6 

0 1 ac 
00 64 00 00 40 00 40 29 
51 02 60 00 00 00 00 28 
00 00 00 00 00 oo 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 
~~ ,~ ~1 ~, ~, ~A £C ~· 

c 4 
de a3 ca 78 78 01 ca 51 
3a 7f 20 02 ca 78 78 01 
00 02 20 02 ca 51 51 02 
00 02 80 00 36 f4 00 00 
t::.""~' &.o __ ':,~~ k-. f:..":>,_&:.~_.&..-{ ~" 

Reol:ekRTLS!69teliO Family GIQabii Etl'lernet N.. !'ad<.et<i 294 Di<piaved: 2 Mari<.ed: 0 

.... Y .. +, ... E. 

.d •• ~.(!)) •.• xx •. Q. 
Q.. · .... ( : ••• xx. 

•••• QQ.. 
• 6 •.. 
.; t .. , .... "" 

Gambar 6 :Paket IP di PC Router. 

Setelah meiakukan dekapsuiasi terhadap .fimue yang masuk. router Rl kemudian 

memeriksa IP address tujuan paket. Berdasarkan tabel roulmg yang sudah dimasukkan secara 

manual, router R 1 kemudian menemskan paket ke illfel:face Ethemet 1. Sebelum dikirim ke 

rower R2, paket JP kemudian dienkapsulasi dengan header £/hemet. Gambar 6 memperlihatkan 

ala mat pengirim f wmrce} adalah 00 Ob 2b.03 5c8b. Jni merupakan alamat imcrj(Jce Ethernet/ 

dari router Ri. Sedangkan yang menjadi tujuanfi'ame sekarang adalah Ethemetl dari router IC 

dengan alamat 00:30 18:ac 03:59 
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No. • Tim& Source Destination Protocol Info 

!·~· i .. : ·- r-r- ... ,~·:~_:·:~'f 1.k'::_· o"''h!'it'·•' •:.·. r 

78 9.140644 2002:ca5l.:5102::2 fe80::214:2aff:fe05:9 ICMf>\16 Ne1ghb~~ adven'lse: 
71l-J~ •. ~4~7M .· . '2~l.:~~f'l~ft!)+:;~ 2QO):<;a51f6102 ;:2 ~QfP\'6 $!9>P r,!liqu~t 
so 9.140806 2002:ca51:5102::2 2002:ca78:780l::2 ICMPv6 Echo reply 

11614.140265 fe80::224:e8ff:fed1:e 2002:ca51:5102: :1 ICMPv6 Neighbor so11c1Tat 
1171.1 l4.J88~. 7002: ·51J2: ·1 fe80· ;?:?4:e8ff·fpdi. TCMPv( t<cdghhc;r 1rlver· 
161 19.140452 fe80::214:2aff:fe05:9 feB0::224:eBff:fedl:e ICMPV6 Neighbor so11citat 
162 19.140496 fe80::224:e8ff:fedl:e fe80: :214:2aff:feoo:9 ICMPv6 Neighbor advertise 

) 

:{ Frame 79 (94 b)-1:es on w1 re, 94 bytes captured) 
. ., Etherne-t II, src: E11tegro_05 :9b: Ol (00:14: 2a: 05: 9b: 01), Ds't: oo :24: e8: dl: ed: 65 (00:24: e8 :t 
~ Int~rnet Protocol version 6 
+ Internet control Message F'ro'tocol v6 

0000 
0010 
0020 
0030 
0040 
1"'11"\l:;f"\ 

. $ . • . 
t • • • '. 

. . . . . . . . .1. 
' ! . 1 ' ! 

Gambar 7: Paket IP di PC2. 

Router 2 menerima .kame yang dikirim dari Rl, lalu melakukan dekapulasi untuk 

memeriksa IP address dari paket IP. Dari IP header, router R2 mengetahui tujuan paket tersebut, 

yaitu dikirim ke PC2 . Router R2 kemudian membungkus (mengenkapsulasi) paket W dengan 

Etheruet header. Sekarang, alamat pengirim adalah 00: l4:2a:05:9b:Ol (EtheruetO) dan alamat 

tujuan adalah 00:24:e8:dl:ed:65 (PC2} seperti yang diperlihatkan pada Gambar 7 di atas. Pada 

pengiriman paket IP yang tidak menggunakan tum1eling. IP header maupun paket J('!vfP tidak 

mengalami perubahan atau manipulasi. Rower hanya berfimgsi sebagai stasiun rela_1· saja. 

JMPLEUENTASIJJVTERKONEKSIIPv6 DAN 1Pv4 DENOAN MENliGlJNAKAN 
MIKROTJK ROUTER OS VERSI 3.15 

Laurens A Semel/, Hartallfo Kusuma W. Haudoko 

5. Kesimpulan 
1203U411 

Berclasarkan perancangan, realisasi sistem dan pengujian alat secara keseluruhan 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

I. Alat yang dirancang dan direalisasikan dapat digunakan sebagai tahap awal 

mengaphkastkan ll'v6 d1 Jarmgan yang mas1il menggunakau J n -1 ~~D~;Ium ~emu a 

infrasruktur jaringan semua migrasi ke ll)r6 

2. Perancangan sistem yang dibuat mampu menunjukkan bahwa interkoneksi 1Pv6 dan Jp,·-1 

dapat berkomunikasi melalui enkasulasi pada paket header 

3. Mikrotik RouterOS mampu menjalankan implementasi interkoneksi IP1·6 dan IPr-1 

dengan baik. 
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