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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Sejarah IPv6 

Pada tahun 1991, IETF mengumumkan bahwa protokol IPv4 yang 

digunakan pada masa itu semakin berkurang. Hal ini dikarenakan semakin 

banyaknya penggunaan protokol IPv4 dan terbatasnya IP yang dapat digunakan, 

sehingga pada tahun 1994, IETF mulai mengembangkan berbagai standard suite 

protocol IPv6 yang kelak akan menjadi penerus IPv4 [16].  

Sejak 1994, lebih dari 30 IPV6 RFC (Request for Comments) telah 

diterbitkan yang memuat informasi publikasi oleh IETF mengenai pengembangan 

dan standar dari IPv6 [14]. Dengan semakin bertambahnya berbagai pihak yang 

turut serta untuk mengembangkan IPv6, hingga pada tahun 2004, IPv6 secara luas 

tersedia untuk industri dan didukung oleh banyak perangkat jaringan. Pada 

Gambar 2.1 memperlihatkan grafik yang menunjukkan semakin bertambahnya 

pengguna internet yang melakukan akses ke Google menggunakan protokol IPv6 

dari tahun 2009 hingga 2014. 

Gambar 2.1. Statistik Grafik secara Global dari User yang Melakukan Akses 

ke Google Menggunakan IPv6 pada Musim Semi 2014 [2] 
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IPv4 yang terbatas jumlahnya pun mulai tergantikan dengan adanya IPv6, 

meskipun dengan semakin banyak kebutuhan akan address space, maka akan 

semakin banyaknya bit yang diperlukan, sehingga akan membuat semakin 

panjangnya IP address. Hal ini terlihat dari panjangnya address dari IPv6 yang 

sebanyak 128 bit, lebih banyak daripada address IPv4 yang hanya 32 bit. Dengan 

adanya penambahan bit, tentu akan membutuhkan arsitektur yang baru, sehingga 

munculnya berbagai alas an yang membuat IPv6 tidak dapat langsung diterapkan. 

Pada proses penerapan dari IPv6 pada jaringan pun terdapat berbagai 

macam metode yang dapat digunakan agar komputer dengan protokol IPv4 dapat 

terhubung dengan komputer yang berprotokol IPv6, seperti halnya metode dual 

stack, tunneling, dan translation [13]. Adanya berbagai metode yang telah 

memberikan kemudahan bagi user ataupun perusahaan untuk menerapkan 

teknologi IPv6 pada jaringan yang ada, meskipun belum secara menyeluruh sebab 

masih dihubungkan dengan protokol IPv4, namun dimasa mendatang, 

implementasi dari IPv6 akan diterapkan secara menyeluruh. 

 

2.2. Format Alamat IPv6 

IPv6 memiliki format pengalamatan 16 bit heksadesimal yang dipisahkan 

dengan tanda baca ‘:’ dengan panjang keseluruhan sebanya 128 bit. Terdapat tiga 

format penulisan alamat IPv6 [5] adalah sebagai berikut: 

1. Preferred 

Bentuk formal atau sesuai dengan standar format IPv6. 

Heksadesimal : F10A:B000:000:1201:9812:7341:2312:0AC1 

Desimal  : 192.168.77.1 

2. Compressed 

Bentuk kompresi atau penyingkat banyak digunakan untuk kasus 

pengalamatan IP yang beberapa segmennya menggunakan sejumlah bilangan 

‘0’. 

1024:0176:0251:0:0:0:0:5  1024:176:0251::5 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000    ::. 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001  0:0:0:0:0:0:0:1        

0:0:0:0:0:0:0:1  ::1 



9 

 

3. Mixed 

Bentuk gabungan format alamat IPv4 dan IPv6 atau biasa disebut sebagai IP 

compitable IPv6 address. 

Format alamat IPv6: x:x:x:x:x:x:d.d.d.d atau 0:0:0:0:0:FFFF:27.23.113.1 

 

 

 

2.3. Jenis Alamat IPv6 

Pada jenis alamat IPv6 berbeda dengan jenis alamat IPv4, meskipun 

beberapa hal hampir sama yang mana merupakan pengembangan dari IPv4. Jenis 

– jenis alamat IPv6 terbagi menjadi tiga bagian [5], yaitu sebagai berikut. 

A. Unicast 

Unicast merupakan jenis alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi 

suatu interface dari IPv6 node. Jikalau ada suatu paket data yang dikirimkan 

dengan alamat unicast, maka hanya akan diterima oleh interface yang 

menggunakan alamat tersebut. 

B. Anycast 

Anycast merupakan jenis alamat IP yang ditujukan untuk identifikasi 

sekumpulan interface (biasanya untuk sekumpulan node). Jikalau ada suatu 

paket data yang dikirimkan dengan alamat anycast, maka hanya akan diterima 

oleh interface terdekat saja dari sekian banyaknya interface yang 

menggunakan alamat tersebut. 

C. Multicast 

Multicast merupakan jenis alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi 

sekumpulan interface, sehingga paket data yang dikirimkan pada suatu 

jaringan akan diterima oleh semua interface yang menggunakan alamat 

tersebut. 

  

2.4. Perbedaan Antara IPv4 dan IPv6 

Nama lain dari IPv6 disebut sebagai IPng yang berarti IP Next Generation. 

Penyebutan ini tentu hal ini bukannya tidak berdasar, melainkan IPv6 memang 

memiliki berbagai fitur yang lebih daripada IPv4. Paket data IPv6 mencakup tiga 

Heksa desimal : 16 bit Desimal : 8 bit 
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bagian, yaitu IPv6 header, extension header, dan upper layer protocol data unit 

[1]. Header IPv6 berukuran 40 byte dan memiliki struktur header yang berbeda 

dari header IPv4. Hal ini terlihat pada Gambar 2.2 yang menunjukkan perbedaan 

header antara IPv4 dan IPv6. Kemudian pada extension header merupakan header 

yang letaknya terpisah dari header IPv6 dan berfungsi sebagai ekstensi tambahan 

yang dibutuhkan saat proses pengiriman paket data, seperti routing header, 

fragmentation header, security header, dan lain sebagainnya. Pada header IPv4 

terdapat fitur yang sama dengan extension header di IPv6, namun letaknya 

tergabung dalam struktur header IPv4. Dengan adanya pemisahan antara 

extension header dan header utama (header IPv6), maka akan memberikan 

peningkatan kinerja dari router saat proses pengiriman data berlangsung [1]. 

Gambar 2.2. Perbandingan Header Antara IPv4 dan IPv6 [12] 

 

Beberapa fitur dari IPv6 [2], yaitu sebagai berikut. 

A. Bertambahnya bit dan alamat IPv6 yang dapat digunakan 

Dengan bertambahnya jumlah bit dari 32 bit menjadi 128 bit, tentu 

memberikan banyak alamat IPv6 yang dapat digunakan yang totalnya 

sebanyak 2128 alamat. 

B. Adanya fitur SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)  

SLAAC merupakan fitur terbaru dari IPv6 yang hampir sama dengan DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) pada IPv4, dimana protokol ini 

memungkinkan suatu node yang terhubung dalam suatu jaringan IPv6 untuk 

dapat terkonfigurasi secara otomatis tanpa memerlukan suatu server seperti 

halnya penerapan dari DHCP server, serta memberikan kemudahan untuk 

melakukan akses pada perangkat mobile, seperti smartphone yang dapat 

berpindah di berbagai jaringan. 
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C. Adanya penyederhanaan format header 

Pada header IPv6 memiliki struktur yang lebih sederhana daripada header 

IPv4. Pada IPv4, ukuran header antara 20 – 40 byte yang tergantung pada 

alokasi tambahan di bagian option IPv4, sedangkan header IPv6 berukuran 

tetap (tidak berubah) yaitu sebanyak 40 byte. Pada bagian source dan 

destination address masing – masing berukuran 16 byte, sedangkan untuk 

bagian general header information hanya membutuhkan 8 byte. Dengan 

begitu, dapat dikatakan bahwa IPv6 lebih sederhana daripada IPv4, sehingga 

memungkinkan terjadinya proses secara cepat dan efisien. 

D. Bertambahnya dukungan untuk pengaturan dan ekstensi 

Pada header IPv4 telah terintegrasi bagian option, sedangkan pada IPv6 

penggunaan bagian option bernama extension header, yang mana akan 

disertakan jika memang diperlukan. 

 

Terlihat bahwa IPv4 memiliki ukuran header antara 20 – 40 byte dan 

berukuran relatif lebih kecil daripada IPv6, namun saat proses pengiriman paket 

data pada IPv6 dengan header berukuran tetap yaitu sebesar 40 byte menunjukkan 

bahwa IPv6 memiliki kinerja yang lebih baik, karena adanya perubahan struktur 

header yang lebih sederhana daripada struktur header IPv4. Pada Gambar 2.3 

menunjukkan adanya penyederhanaan 14 bagian header dari IPv4 menjadi 

delapan bagian header di IPv6.  
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Gambar 2.3. Perbandingan Header Antara IPv4 dan IPv6 [12] 

 

2.5. Proses Transisi IPv4 ke IPv6 

Ada banyak metode yang memungkinkan agar komputer dengan protokol 

IPv6 dapat terhubung dengan komputer yang berprotokol IPv4 yaitu sebagai 

berikut. 

A. Dual Stack 

Dalam sebuah jaringan dual stack, host dan router mengimplementasikan 

protokol IPv4 dan IPv6, sehingga dengan kata lain bahwa pada metode ini 

memungkinkan untuk dukungan kedua protokol. Jikalau antar node dengan 

protokol IPv6 akan melakukan transfer paket data, maka proses akan berjalan 

secara normal, dan begitu pula yang terjadi saat proses pengiriman paket data 

dengan protokol IPv4 [3]. Beberapa keuntungan dari adanya penerapan 

metode ini yaitu jaringan dapat mendukung kedua protokol secara langsung, 
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memberikan kemudahan bagi user tanpa perlu melakukan desain ulang 

jaringan, dan lain sebagainya. Gambar 2.3 menunjukkan bagaimana tumpukan 

jaringan ganda dapat mendukung layanan IPv4 dan IPv6 selama proses 

transisi. 

 

 

Gambar 2.4. Ilustrasi Penerapan Metode Dual Stack [12] 

 

B. Tunneling 

Tunneling memungkinkan jaringan IPv6 yang terpisah untuk berkomunikasi 

melalui jaringan IPv4, dimana hal ini terjadi dengan adanya proses 

enkapsulasi. Jikalau ada proses transfer paket data dari antar IPv6 node 

dengan infrastruktur IPv4, maka header paket data dari node sumber akan 

dienkapsulasi dengan header IPv4 untuk melewati infrastruktur dengan 

protokol IPv4, kemudian saat akan diteruskan menuju node tujuan, maka 

header paket tersebut akan disesuaikan dengan protokol yang digunakan oleh 

node tersebut [12]. Adanya metode transisi ini memberikan kemudahan bagi 

user dalam mengimplementasikan IPv6 pada jaringan IPv4 dengan kebutuhan 

resource yang lebih kecil. Konektivitas antar node yang saling terhubung 

meskipun adanya perbedaan protokol pun dapat terjadi karena adanya 

penggunaan interface tunnel. Interface ini dapat diatur pada perangkat router 

yang mendukung, sehingga seolah – olah terdapat jalur virtual yang 

menghubungkan antar node IPv6 utnuk dapat saling terhubung. Pada Gambar 

2.4 memperlihatkan proses enkapsulasi header paket data IPv6 menjadi 

header IPv4, sedangkan pada Gambar 2.5 memperlihatkan proses enkapsulasi 

header paket data IPv4 menjadi header IPv6. Total ukuran dari paket data 
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IPv6 yang telah terenkapsulasi akan bertambah seiring dengan 

ditambahkannya header IPv4, dan hal ini juga terjadi saat proses enkapsulasi 

header IPv6 pada paket data IPv4. Adanya proses enkapsulasi dan dekapsulasi 

header tambahan pada paket data memberikan pengaruh pada jeda waktu yang 

lebih lama untuk pengiriman paket data pada jaringan tunneling. Gambar 2.6 

menunjukkan proses tunneling paket data IPv6 dalam sebuah jaringan IPv4. 

 

 

Gambar 2.5. Perubahan Header IPv6 Saat Proses Enkapsulasi ke IPv4 [3] 

 

 

Gambar 2.6. Perubahan Header IPv4 Saat Proses Enkapsulasi ke IPv6 [3] 

 

 

Gambar 2.7. Ilustrasi Penerapan Metode Tunneling [12] 
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C. Translation 

Translation merupakan salah satu dari berbagai metode transisi dari IPv4 ke 

IPv6, namun karena kompleksnya metode ini, sehingga metode seperti dual 

stack dan tunneling lebih popular untuk digunakan. Jikalau pada metode 

tunneling, secara umunya paket data IPv6 tidak akan diubah, hanya ada proses 

enkapsulasi sederhana pada bagian header yang kemudian akan dilakukan 

proses dienkapsulasi. Namun, pada metode translation adanya modifikasi 

paket data yang disebut sebagai proses translasi. Proses translasi IPv4 ke IPv6 

dan sebaliknya memiliki prinsip yang sama seperti NAT (Network Address 

Translation) IPv4. Jika pada NAT IPv4 memungkinkan adanya proses 

translasi suatu paket data yang menggunakan IP private address untuk dapat 

diakses keluar dari jaringan lokal yang dirubah menjadi IP public, dan 

sebaliknya [3]. Namun pada prinsip NAT64, perangkat yang berperan sebagai 

gateway NAT64/DNS (Domain Name Server) 64 akan merubah paket data 

IPv6 ke IPv4 sesuai dengan pemetaan translasi alamat tujuan IPv4. Hal ini 

terjadi dengan membuang header IPv6 dan diganti dengan header IPv4, dan 

sebaliknya untuk proses translasi IPv4 ke IPv6 [3]. Proses translasi ini 

mengacu pada aturan yang disebut sebagai stateless IP/ICMP translation 

algorithm pada dokumen RFC 6145. Meskipun metode ini dapat diterapkan 

antar perangkat yang berbeda protokol, namun akan mengakibatkan 

bootlenecks saat pengiriman data [12]. Pada Gambar 2.8 menunjukkan 

ilustrasi dari jaringan translation. 

 

. 

Gambar 2.8. Ilustrasi Penerapan Metode Translation [1] 

 


