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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Tujuan 

Skripsi ini bertujuan untuk menyusun pedoman praktikum untuk mata 

kuliah Jaringan Komputer dengan mengimplementasikan teknologi IPv6 yang 

diimplementasikan pada jaringan komputer, serta langkah-langkah yang 

diperlukan untuk merancang dan membangun jaringan komputer. 

 

1.2. Latar Belakang 

Dewasa ini, salah satu teknologi yang diterapkan pada suatu jaringan 

adalah IPv4 atau Internet Protocol Version 4, dimana angka 4 menunjuk pada 

nomor versi Internet Protocol (IP). Salah satu penerapan dari teknologi IPv4 pada 

suatu jaringan yaitu menjadi standar yang mengatur proses komunikasi. Namun 

dengan semakin cepatnya perkembangan internet secara eksponensial, maka 

mengakibatkan munculnya beberapa hal yang mempengaruhi implementasi dari 

IPv4, yaitu seperti adanya keterbatas ruang alamat yang ditawarkan IPv4 pada 

jaringan di seluruh dunia, tuntutan atas konfigurasi yang lebih sederhana, tuntutan 

keamanan pada tingkat Internet Protocol (IP), dan lain sebagainya. 

Untuk menanggulangi berbagai macam keterbatasan pada penerapan IPv4, 

maka pada tahun 1994, sebuah organisasi internasional, yaitu Internet 

Engineering Task Force (IETF) mulai mengembangkan berbagai standar dan suite 

protocol IPv6 sebagai penerus IPv4 [15]. IPv6 Working Group yang merupakan 

bagian dari IETF diresmikan sebagai grup kerja yang fokus untuk 

mengembangkan IPv6 dan memulainya dengan proyek bernama WIDE, hingga 

akhirnya atas berbagai usaha bersama dari berbagai partisipan, seperti 6Bone, 

Next Generation Transition Working Group, 6ren, IPv6 Forum telah 

menghasilkan teknologi IPv6. Pada proses pengembangan dan penerapan IPv6 ini 

pun mendorong berkembangnya berbagai protocol baru pada Open Systems 

Interconnection Reference (OSI) dan Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP) sebagai penunjang IPv6 [2]. Adanya beberapa fitur dari IPv6 
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terlihat dalam Tabel 1.1, serta adanya perbandingan beberapa fitur antara IPv4 

dan IPv6 dalam Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.1. Daftar Beberapa Fitur pada IPv6 [2] 

No Fitur 

1 Format header baru 

2 Ruang Pengisian address yang banyak 

3 Konfigurasi stateless dan stateful address 

4 Membutuhkan dukungan Ipsec header 

5 
Dukungan yang lebih baik untuk memprioritaskan saat pengiriman dalam 

jaringan 

6 Protokol baru untuk interaksi antar node yang berdekatan 

7 Kemampuan dukungan eksistensi 

 

Tabel 1.2. Daftar Perbandingan Beberapa Fitur Antara IPv4 dan IPv6 [1] 

No IPv4 IPv6 

1 
Alamat sumber dan tujuan memiliki 

panjang merupakan 32 bit (4 byte) 

Alamat sumber dan tujuan 

memiliki panjang 128 bit (16 byte) 

2 Dukungan opsional untuk IPsec header 
membutuhkan dukungan IPsec 

header 

3 

Tidak adanya indentifikasi pembagian 

prioritas dalam pengiriman aliran data 

oleh router yang masih menggunakan 

header IPv4 

Adanya indentifikasi pembagian 

prioritas dalam pengiriman aliran 

data oleh router yang 

menggunakan header IPv6 berupa 

penggunaan flow label field 

4 

Fitur fragmentasi terjadi dengan 

mengirimkan host dan router, 

kemampuan router menurun 

Fitur fragmentasi terjadi hanya 

dengan mengirimkan host 

5 

Tidak memiliki kebutuhan link layer 

packet size dan harus dapat disusun 

kembali menjadi paket 576 byte 

Link layer harus mendukung paket 

1.280 byte dan harus dapat disusun 

kembali menjadi paket 1.500 byte 



 

3 

 

6 Header termasuk checksum Header tidak termasuk checksum 

7 Header termasuk options 
Semua opsional data dipindahkan 

pada ekistensi header IPv6 

8 

ARP menggunakan ARP Request frame 

untuk memisahkan alamat IPv4 ke 

alamat link layer 

ARP request frame digantikan 

dengan multicast neighbor 

solicitation message 

9 

IGMP (Internet Group Management 

Protocol) digunakan untuk mengelola 

local subnet group membership 

IGMP digantikan dengan MLD 

(Muticast Listener Discovery) 

message 

 

Dengan sejumlah kelebihan yang ada pada IPv6 telah disosialisasikan 

yang dimulai dari lingkungan penyedia layanan akses internet, yaitu ISP (Internet 

Service Provider). Para pengguna tentu memerlukan pengalamatan di dalam 

jaringan komputer untuk komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung, 

sehingga diperlukannya proses migrasi dari IPv4 ke IPv6. Terdapat berbagai 

teknik yang dapat digunakan untuk melakukan proses migrasi dari IPv4 ke IPv6, 

antara lain IPinIP, GRE (Generic Routing Encapsulation), 6to4, Teredo, ISATAP 

(Intra Site Automatic Tunnel Addressing Protocol), MPLS (MultiProtocol Label 

Switching), dan lain sebagainya [3]. 

Pada pelaksanaan migrasi IPv4 ke IPv6, proses yang sering diamati dan 

diterapkan oleh para pengguna jaringan, yaitu: 

A. Transisi Dual Stack 

Dalam sebuah jaringan dual stack, host dan router mengimplementasikan 

protokol IPv4 dan IPv6. Gambar 1.1. menunjukkan bagaimana tumpukan 

jaringan ganda dapat mendukung layanan IPv4 dan IPv6 selama proses 

transisi. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Metode Dual Stack [12] 
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B. Transisi Tunneling 

Tunneling memungkinkan jaringan IPv6 yang terpisah untuk berkomunikasi 

melalui jaringan IPv4. Cara kerja dari salah satu jenis metode tunneling yang 

mana paket data dengan protokol IPv6 dienkapsulasi oleh router, kemudian 

paket data dikirim melalui jaringan IPv4 dan diterjemahkan oleh router pada 

jaringan IPv6 penerima. Gambar 1.2. menunjukkan proses tunneling IPv6 

data dalam sebuah jaringan IPv4. 

Gambar 1.2. Metode Tunneling [12] 

C. Transisi Translation 

Pada jaringan translation, perangkat IPv4 dan IPv6 dapat saling 

berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama. Hal ini dimungkinkan dengan 

adanya proses translasi paket IPv6 menjadi paket IPv4. Meskipun metode ini 

dapat diterapkan antar perangkat yang berbeda protokol, namun akan 

mengakibatkan bootlenecks saat pengiriman data [12]. 

 

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka skripsi ini dibuat dengan 

tujuan untuk menyusun pedoman praktikum mengenai implementasi teknologi 

IPv6. 

 

1.3. Spesifikasi 

Berdasarkan Surat Tugas nomor 03/I.3/FTEK/I/2015, tertanggal 19 

Januari 2015, maka skripsi ini dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut ini. 

1. Materi-materi yang diberikan terbagi menjadi tujuh pedoman untuk topik 

praktikum dan satu pedoman untuk tugas rancang. 

a. Pedoman 0 

Judul : Pengantar Jaringan Komputer. 

b. Pedoman 1 
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Judul : Perancangan Dasar dan Pembuatan Jaringan Komputer. 

c. Pedoman 2 

Judul : Pengenalan dan Perancangan Simulasi Jaringan Komputer 

Menggunakan Software Cisco Packet Tracer – Part 1 : Router. 

d. Pedoman 3 

Judul : Pengenalan dan Perancangan Simulasi Jaringan Komputer 

Menggunakan Software Cisco Packet Tracer – Part 1 : Switch. 

e. Pedoman 4 

Judul : Transisi IPv4 dan IPv6 : Dua Stack. 

f. Pedoman 5 

Judul : Transisi IPv4 dan IPv6 : Tunneling. 

g. Pedoman 6 

Judul : Transisi IPv4 dan IPv6 : Translation64. 

h. Pedoman 7 

Judul : Tugas Rancang. 

2. Format Pedoman mencakup hal – hal sebagai berikut : 

a. Judul 

b. Tujuan 

c. Peralatan 

d. Dasar Teori 

e. Langkah Praktikum 

f. Tugas 

g. Daftar Pustaka 

3. Pedoman praktikum menggunakan program GNS3, Wireshark, dan Cisco 

Packet Tracer. 

4. Keluaran berupa pedoman praktikum untuk matakuliah Jaringan Komputer. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

A. BAB I Pendahuluan. 

Berisikan mengenai pembahasan latar belakang permasalahan, tujuan, 

spesifikasi, dan sistematika penulisan, 



 

6 

 

B. BAB II Dasar Teori. 

Menjelaskan mengenai dasar teori IPv6 yang meliputi sejarah , format, jenis 

alamat, perbedaan antara IPv4 dan IPv6, dan proses transisi IPv4 ke IPv6. 

C. BAB III Perancangan. 

Membahas mengenai pedoman – pedoman yang telah dibuat sesuai spesifikasi 

yang telah dijelaskan pada poin 1.3. 

D. BAB IV Pengujian dan Analisis. 

Membahas mengenai hasil pengujian dari proses transisi IPv4 ke IPv6 dengan 

menggunakan metode dual stack, tunneling, dan translation. 

E. BAB V Kesimpulan dan Saran. 

Berisikan kesimpulan mengenai hal – hal penting selama dan ditutup dengan 

saran – saran selanjutnya. 


