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1. Pendahuluan 

 

IPv6 adalah protokol internet yang dikembangkan untuk menggantikan 

IPv4. Alasan utama dikembangkannya IPv6 adalah untuk meningkatkan ruang 

alamat internet sehingga mampu mengakomodasi perkembangan jumlah 

pengguna internet yang sangat cepat[1]. IPv6 merupakan protokol internet yang 

dikembangkan pada tahun 1994 oleh Internet Engineering Task Force (IETF). 

Ruang alamat IPv6 ini menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang berarti 

mampu mengalokasikan alamat IP sekitar 2
96

 kali lebih banyak bila dibandingkan 

IPv4. Penyebaran IPv6 dalam menggantikan IPv4 memakan waktu yang sangat 

lama sehingga pada masa ini akan tercipta kondisi dimana IPv4 dan IPv6 berjalan 

bersamaan[2]. Sampai saat ini, jaringan komputer masih menggunakan IPv4, 

sehingga implementasi jaringan IPv6 dilakukan secara bertahap dan diusahakan 

tidak akan mengganggu jaringan IPv4 yang sudah ada saat ini[3]. IPv6 dirancang 

sedemikian rupa agar memiliki kinerja yang lebih handal bila dibandingkan 

dengan IPv4, selain itu diharapkan IPv6 juga mampu memberikan fitur lain yang 

lebih baik yang akan dikembangkan lagi[4]. Perubahan terbesar pada IPv6 ini 

terdapat pada header, serta peningkatan jumlah alamat IP dari 32 bit menjadi 128 

bit. Transisi IPv4 ke IPv6 merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, walaupun 

IPv4 tetap digunakan. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna internet semakin 

lama semakin bertambah[5]. Pada umumnya penerapan IP saat ini di dalam 

organisasi, instansi-instansi dan perusahaan cenderung menggunakan IPv4 

dibandingkan dengan IPv6. Sementara dalam perkembangan teknologi IPv6 yang 

menjadi IP generasi setelah IPv4, yang sudah berkembang dengan menjawab 

kekurangan yang ada sebelumnya pada sistem IPv4[6]. 

Penerapan IPv6 menjadi wacana yang penting di dalam teknologi jaringan 

komputer karena masalah keterbatasan jumlah IP public pada IPv4, hal tersebut 

yang menjadi alasan utama terciptanya IPv6. IPv4 memiliki kapasitas IP public 

sebanyak 2
32

 atau 4 milyar, dan persediaan IPv4 yang dimiliki IANA (badan 

internasional yang mengatur alokasi IP) semakin menipis. Instansi-instansi 

pendidikan seperti FTI-UKSW yang masih menggunakan IPv4 pada jaringan 

komputernya akan lebih baik mempersiapkan pengimplementasian IPv6 dalam 

jaringan komputernya untuk mengantisipasi pada saat website dan ISP (Internet 

Service Provider) menggunakan IPv6, agar tidak terjadi permasalahan koneksi 

dari IPv4 ke IPv6. Pada saat ini permasalahan IPv4 yang sering dihadapi FTI-

UKSW adalah masalah manajemen jaringan yang menggunakan static IPv4, 

sehingga sering terjadinya IP konflik dari pihak client, hal tersebut dapat diatasi 

dengan IPv4 DHCP atau mengimplementasikan IPv6 yang memiliki keunggulan 

pada automatic configuration. Qos (Quality of Service)  merupakan kualitas 

layanan dari sebuah jaringan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan 

pelayanan yang lebih baik kepada lalulintas jaringan. Karena melalui QoS dapat 

terlihat kualitas sebuah jaringan komputer dapat dikatakan baik atau buruk. 

Parameter-parameter yang digunakan untuk komparasi pada penelitian ini adalah 

delay, throughput, dan packet loss. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

komparasi QoS IPv4 dan IPv6. Sehingga dapat memberikan gambaran hasil 

komparasi QoS IPv4 dan IPv6 untuk mengetahui kualitas jaringan komputer yang 
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menggunakan IPv4 dan jaringan komputer yang menggunakan IPv6 

menggunakan parameter delay, throughput dan packet loss. 

 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian Sebelumnya 

Pembahasan mengenai IP telah cukup banyak dilakukan, salah satunya yang 

berjudul “Analisa Kinerja Interkoneksi IPv4 dan IPv6 Menggunakan Mekanisme 

NAT-PT”, dilakukan sebuah penelitian dan analisis tentang interkoneksi dan 

koneksi IPv4 dan IPv6. Dalam penelitian ini juga menganalisa perbandingan QoS 

(Quality Of Service) koneksi dan interkoneksi IPv4 dan IPv6. Koneksi dan 

interkoneksi pada IPv4 dan IPv6 dapat diuji menggunakan beberapa cara. Salah 

satu contohnya adalah menggunakan mekasime NAT-PT (Network Address 

Translation-Protocol Translation). Mekanisme ini bekerja dengan cara 

menerjemahkan alamat dan paket-paket IP dari IPv4 ke IPv6 dan juga sebaliknya. 

NAT (Network Address Translation) mengacu pada penerjemahan dari alamat 

IPv4 ke IPv6, sedangkan PT (Protocol Translation) menyediakan penerjemahan 

paket IPv4 menjadi paket yang secara semantik sama dengan paket IPv6 dan 

sebaliknya[2]. 

DSTM juga digunakan pada metode penelitian sebelumnya untuk 

menganalisa hasil kinerja IPv4 dan IPv6[1]. Pada penelitian ini juga menjelaskan 

mengenai alasan mengapa IPv6 perlu diterapkan, hal tersebut disebabkan oleh 

keterbatasan addressing space yang ditawarkan IPv4. DSTM merupakan salah 

satu solusi mekanisme transisi tunneling (IPv4-over-IPv6) dengan membungkus 

paket IPv4 ke dalam bentuk IPv6, kemudian di sisi host IPv6 paket dibuka 

kembali. DSTM merupakan solusi yang ditujukan untuk jaringan yang di 

dominasi IPv6. Mekanisme ini juga memungkinkan komunikasi antara host yang 

didominasi IPv6 dengan host dalam jaringan lain yang di dominasi IPv4 secara 

efektif dan tanpa modifikasi secara besar-besaran. 

Internet Protocol (IP) dikembangkan pertama kali oleh Defense Advanced 

Research Project Agency (DARPA) pada tahun 1970 sebagai awal dari usaha 

untuk mengembangkan protokol yang dapat melakukan interkoneksi berbagai 

jaringan yang terpisah[7]. Internet Protocol Version 4 (IPv4) merupakan sebuah 

jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol jaringan TCP/IP 

yang menggunakan protokol IP versi 4 yang panjangnya 32 bit, dan secara 

otomatis dapat mengalamati 4 miliar host komputer diseluruh dunia[6]. Saat ini 

IPv4 digunakan sebagai standar pengalamatan di Internet maupun jaringan 

intranet. IPv4 pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1980, rancangan akhir 

protokol ini termuat dalam RFC 791 yang dikeluarkan oleh IETF, dan pada awal 

kemunculannya protokol ini hanya disebut sebagai Internet Protocol[5]. IP yang 

masih umum digunakan yaitu IPv4, yang terdiri dari 4 oktet bilangan decimal 

yang terdiri dari 8 bit bilangan biner tiap oktetnya. Contoh suatu alamat IPv4 

adalah 192.168.2.1. Namun seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan 

internet saat ini, menyebabkan peningkatan terhadap jumlah pengguna internet di 

dunia. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya jumlah IPv4 yang hanya 
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berkapasistas 2
32

 atau sekitar 4.294.967.296. jumlah ini tidak sebanding dengan 

jumlah penduduk di dunia yang menggunakan internet atau akan segera 

menggunakan internet dari seluruh penjuru dunia. Dari permasalahan kapasitas 

alamat IPv4 yang tidak sebanding dengan pengguna internet, kemudian 

dikembangkan IP address baru yaitu IPv6 atau yang lebih kenal dengan IPng (IP 

next generation). 

IPv6 adalah protokol internet yang didesain sebagai pengganti dari IPv4 

yang hanya memiliki kapasitas pengalamatan sebesar 4 miliar. IPv6 memiliki 

kapasitas pengalamatan yang jauh lebih besar yaitu sebesar 128 bit atau 2
128

, yang 

memungkinkan internet terus berkembang dan menyediakan kemampuan routing 

baru yang tidak terdapat pada IPv4. IPv6 memiliki tipe alamat anycast yang 

digunakan untuk pemilihan route secara efisien[8]. IPv6 juga hadir dengan 

berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh IPv4 seperti range pengalamatan 

yang sangat besar, konfigurasi pengalamatan secara stateless dan statefull, 

mobilitas, keamanan, ukuran header yang lebih besar, dan fragmentasi. Selain itu 

juga dilakukan perubahan secara penulisan IP address. Jika pada IPv4 32 bit 

dibagi menjadi masing-masing 8 bit yang dipisahkan dengan tanda “.” dan ditulis 

dengan angka desimal, maka pada IPv6 128 bit dipisahkan menjadi masing-

masing 16 bit yang dipisahkan dengan tanda “:” dan ditulis dengan angka 

hexadesimal. Perbandingan IPv4 dan IPv6, sebagai protokol pengalamatan 

internet generasi baru, IPv6 tentu hadir dengan berbagai kelebihan bila 

dibandingkan dengan IPv4. Dalam IPv4, sebuah alamat dalam notasi dotted-

decimal format dapat direpresentasikan dengan menggunakan angka prefix, tapi 

tidak digunakan untuk subnet mask, karena memang  IPv6 tidak mendukung 

subnet mask. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP, dimana bit-bit memiliki 

nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau 

subnet identifier. Prefix dalam IPv6 direpresentasikan dengan cara  yang sama 

seperti IPv4, yaitu [alamat]/[angka panjang prefix]. Panjang prefix menentukan 

jumlah bit terbersar paling kiri yang membuat prefix subnet. 

Pada penelitian ini dilakukan konfigurasi jaringan menggunakan IPv6 

berdasarkan topologi jaringan komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 

Kristen Satya Wacana (FTI-UKSW) menggunakan router CISCO 2801. 

Kemudian melakukan monitoring dan membandingkan QoS IPv4 dan IPv6 

menggunakan parameter delay, throughput, dan packet loss sesuai dengan 

perancangan jaringan yang dibuat menggunakan software Wireshark. Perbedaan 

antara IPv4 dan IPv6 terlihat pada tabel 1[6]. 
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Tabel 1. Perbandingan IPv4 dan IPv6[6] 

Perbandingan 

IP 
IPv4 IPv6 

Fitur 

Jumlah alamat sebanyak 32 bit. 

Sehingga jumlah alamat yang 

didukung terbatas 

4.294.967.296 atau diatas 4 

miliar alamat IP. 

Jumlah alamat sebanyak 128 

bit untuk mendukung 3.4 x 

10^38 alamat IP yang unik. 

Jumlah yang lebih dari cukup 

untuk menyelesaikan masalah 

keterbatasan jumlah alamat 

pada IPv4 secara permanen. 

Routing 

Performa routing menurun 

seiring dengan membesarnya 

ukuran tabel routing. 

Penyebabnya pemeriksaan 

header MTU di setiap router 

dan hop switch. 

Dengan proses routing yang 

jauh lebih efisien dari 

pendahulunya, IPv6 memiliki 

kemampuan untuk mengelola 

tabel routing yang besar. 

Mobilitas 

Dukungan terhadap mobilitas 

yang terbatas oleh roaming 

saat beralih dari satu jaringan 

ke jaringan lain. 

Memenuhi kebutuhan 

mobilitas tinggi melalui 

roaming dari satu jaringan ke 

jaringan lain dengan tetap 

terjaganya kelangsungan 

sambungan. 

Keamanan 

Meski umum digunakan dalam 

mengamankan jaringan IPv4, 

header IPsec merupakan fitur 

tambahan pada standar IPv4. 

IPsec dikembangkan sejalan 

dengan IPv6. Header IPsec 

menjadi fitur wajib dalam 

standar implementasi IPv6. 

Ukuran 

Header 

Ukuran header dasar 20 oktet 

ditambah ukuran header 

options yang dapat bervariasi. 

Ukuran header tetap oktet. 

Sejumlah header pada IPv4 

seperti Identification, Flags, 

Fragment Offset, Header 

Checksum dan Padding telah 

dimodifikasi. 

Fragmentasi 

Dilakukan setiap hop yang 

memperlambat performa 

router. Proses menjadi lebih 

lama lagi apabila ukuran paket 

data melampaui Maximum 

Transmission Unit (MTU) 

paket dipecah-pecah sebelum 

disatukan kembali di tempat 

tujuan. 

Hanya dilakukan oleh host 

yang mengirimkan paket data. 

Disamping itu, terdapat fitur 

MTU discovery yang 

menentukan fragmentasi yang 

lebih tepat menyesuaikan 

dengan nilai MTU terkecil 

yang terdapat dalam sebuah 

jaringan. 

Konfigurasi 

Ketika sebuah host terhubung 

ke sebuah jaringan, konfigurasi 

dilakukan secara manual. 

Memiliki fitur stateless auto 

configuration di mana ketika 

sebuah host terhubung ke 

sebua jaringan, konfigurasi 

dilakukan secara otomatis 
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3. Metode Pengembangan Sistem 

 

 
Gambar 1.  Network Development Life Cycle[8] 

 

Dalam percangan jaringan komputer menggunakan IPv6 static routing 

menggunakan pendekatan NDLC (Network Development Life Cycle) yang 

didalamnya terdapat beberapa tahap yaitu analysis, design, simulation 

prototyping, implementation, monitoring dan management[8]. Tahap pertama 

dalam metode NDLC adalah tahap analysis. Tahap analysis adalah tahap untuk 

melakukan penyusunan rencana kerja agar penelitian dapat terorganisir dengan 

baik. Ada beberapa tahapan penelitian dari tahap analysis, yaitu wawancara 

dengan koordinator sarana dan prasarana FTI-UKSW untuk mendapatkan data 

dan topologi jaringan yang digunakan untuk jaringan komputer FTI-UKSW yaitu 

berupa perangkat yang digunakan dan jumlah client di masing-masing Lab 

komputer yang dimiliki FTI-UKSW. Setelah melakukan analisis, didapatkan data 

berupa desain topologi jaringan komputer FTI-UKSW melalui wawancara. Pada 

tahap design ini dibuat gambar topologi jaringan komputer yang digunakan FTI-

UKSW sekarang ini dan menganalisis kebutuhan sistem yang digunakan untuk 

melakukan penelitian. Desain dari topologi jaringan komputer yang digunakan 

FTI-UKSW dari hasil wawancara dengan koordinator sarana dan prasarana FTI-

UKSW seperti pada  gambar berikut : 
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Gambar 2. Topologi Jaringan Komputer FTI-UKSW 
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Dalam tahap simulation prototyping, dibutuhkan sebuah untuk membuat 

simulasi dari topology jaringan yang dibuat. Hal ini digunakan untuk melihat 

desain dari jaringan yang akan dibangun. Dalam penerapannya, tools yang 

digunakan dalam membuat simulasi dari topology jaringan menggunakan 

Microsoft Visio 2007. Selanjutnya tahap implementasi diterapkan semua yang 

telah direncanakan dan didesain sebelumnya. Implementasi merupakan tahapan 

yang menentukan berhasil atau gagalnya perancangan yang akan dibangun. Tahap 

implementasi ini meliputi konfigurasi router, instalasi OS client, konfigurasi IP 

address client dan instalasi software monitoring. 

Setelah tahap implementasi, tahap selanjutnya adalah tahap monitoring. 

Monitoring. Pada tahap ini dilakukan beberapa percobaan untuk memastikan 

perangkat yang digunakan bekerja dengan baik. Percobaan yang dilakukan antara 

lain memastikan semua jaringan komputer terhubung dengan baik menggunakan 

IPv4 kemudian dilanjutkan dengan implementasi IPv6 pada jaringan komputer. 

Cara yang dilakukan untuk mengetahui jaringan komputer terhubung dengan baik 

adalah dengan melakukan ping, share folder antarhost dan pengiriman data/paket. 

Kemudian dilakukan monitoring menggunakan software Wireshark pada aliran 

paket data untuk mengetahui seberapa besar delay, packet loss, dan throughput. 

Setelah melakukan monitoring pada jaringan komputer, tahap selanjutnya 

adalah tahap management. Tahap monitoring atau pengaturan yang menjadi 

perhatian khusus adalah masalah policy (kebijakan). Kebijakan ini dibuat 

berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan menggunakan topologi  jaringan 

komputer FTI-UKSW. Jaringan komputer FTI-UKSW dapat dipetakan menjadi 

tiga buah jaringan karena letaknya yang berjauhan dan kurang efisien bila 

dihubungkan menggunakan kabel. Masing-masing jaringan tersebut memiliki 

komputer sebagai admin atau server yang berperan dalam pengaturan jaringan, 

lalu lintas data, dan juga pengaturan security atau keamanan dari data-data yang 

dimiliki oleh masing-masing Lab komputer FTI-UKSW, kemudian juga memiliki 

admin utama yang berperan mengatur pembagian bandwidth untuk keperluan 

internet masing-masing jaringan komputer. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Setelah tahapan perancangan sistem, maka selanjutnya adalah implementasi 

sistem yang dibangun. Pada perancangan sistem ini meliputi beberapa tahap, 

antara lain : Perancangan Topologi Jaringan, Analisis QoS, dan Perbandingan 

Hasil Analisis QoS. Tahap perancangan topologi jaringan komputer pada 

penelitian ini meliputi, konfigurasi router, instalasi OS client, konfigurasi IP 

address client dan instalasi software monitoring. Metode pengalamatan yang 

digunakan dalam jaringan menggunakan IPv6 ini yaitu unicast-routing yang 

digunakan untuk komunikasi satu lawan satu dan juga menggunakan Link Local 

Address yaitu alamat yang dipakai di dalam satu link saja. Link yang dimaksud 

adalah jaringan lokal yang tersambung pada satu level. Alamat ini dibuat secara 

otomatis oleh host yang belum mendapatkan alamat global yang dimulai dengan 

FE80. Link Local Address digunakan pada pemberian alamat IPv6 secara otomatis 

dan efisien. Router yang digunakan dalam penelitian ini adalah router CISCO 

2801 yang telah support menggunakan IPv6 unicast-routing. 
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Gambar 3. Tahap Perancangan Topologi Jaringan 

 

Pada penelitian ini menggunakan router dan switch sebagai perangkat 

jaringan. Pada tahap selanjutnya yaitu penginstalan OS yang digunakan oleh 

client. OS yang di gunakan client adalah Windows 7. Pada client hanya 

mengkonfigurasi IP address dan default gateway sesuai dengan IP address yang 

ditentukan yang dibuat pada topologi jaringan. Kemudian tahap selanjutnya 

memonitoring trafik jaringan untuk analisis komparasi QoS antara IPv4 dan IPv6 

menggunakan software Wireshark. 

Topologi jaringan komputer FTI-UKSW dapat dipetakan menjadi 3 buah 

jaringan komputer yang dipisahkan menurut tata letak dari pembuatan topologi 

jaringan. Pemetaan topologi jaringan komputer yang pertama adalah jaringan 

komputer Kantor Fakultas terdiri atas jaringan komputer Kantor Fakultas baru, 

Kantor Fakultas lama, LK, CTC1, dan CTC 2. Pemetaan topologi jaringan 

komputer yang kedua adalah jaringan komputer Lab RX terdiri dari jaringan 

komputer Lab RX 201, Lab RX 301, dan Lab RX 302. Pemetaan topologi 

jaringan komputer yang ketiga adalah jaringan komputer di Lab E terdiri dari 

jaringan komputer Lab E250 dan Lab E201. Topologi yang akan digunakan 

penelitian adalah jaringan komputer di LAB CTC 1 dan LAB CTC 2. 

Pada tahap Analisis QoS akan dilakukan analisis dari topologi jaringan 

komputer dibuat dan melakukan perbandingan analisis terhadap perbedaan antara 

IPv6 dan IPv4. Parameter-parameter yang digunakan dalam analisis QoS adalah 

throughput, delay, dan packet loss. Untuk mendapat nilai dari parameter-

parameter tersebut menggunakan wireshark untuk mengamati trafik pada jaringan. 

Percobaan dilakukan menggunakan cara share folder pada sebuah host dan host 

lain yang akan mengambil data tersebut, kemudian melakukan monitoring 

menggunakan wireshark untuk mengetahui nilai QoS yang akan dianalisa. 

Penelitian dilakukan menggunakan topologi jaringan komputer yang ada 

pada Lab CTC 1 dan Lab. CTC 2 yang menggunakan  topologi jaringan komputer 

pertama pada pemetaan jaringan FTI-UKSW yaitu jaringan komputer Lab CTC 1 

dan Lab CTC 2. Pada penelitian host yang akan melakukan share folder adalah 
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host yang ada pada Lab CTC 1 dan yang mengakses adalah host yang terletak di 

Lab CTC 2. Penelitian dilakukan sebanyak dua kali menggunakan protokol yang 

berbeda, yaitu menggunakan IPv4 dan IPv6. IPv4 yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan IP address yang sudah ditentukan. Untuk lebih 

jelasnya topologi serta pembagian IPv4 pada jaringan komputer yang akan 

dilakukan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4 dan IPv6 yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan IP address yang sudah ditentukan. Untuk lebih 

jelasnya topologi serta pembagian IPv6 pada jaringan komputer yang akan 

dilakukan percobaan dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 4. Topologi Jaringan 1 dan pembagian IPv4 Penelitian 

 

 
Gambar 5. Topologi Jaringan 1 dan Pembagian IPv6 Pada Penelitian 

 

Delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu bit data mulai dikirim hingga 

sampai ke tujuan. Pada percobaan ini, nilai delay didapatkan dari nilai transfer 

time dan bytes yang terbaca software Wireshark. 

Persamaan untuk mencari delay[3] : 

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑚𝑠 =
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑚𝑠 

jumlah paket
    [3] 
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Tabel 2. Kategori Degradasi Delay[4] 

Kategori Degradasi Besar Delay 

Excellent <150 ms 

Good 150 – 300 ms 

Poor 300 – 450 ms 

Unacceptable >450 ms 

Throughput adalah kecepatan rata-rata dari data yang berhasil dikirimkan 

melalui suatu media komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Nilai throughput 

dipengaruhi oleh nilai transfer time, semakin besar transfer time maka throughput 

akan semakin kecil sehingga performa jaringan komputer semakin buruk. 

Persamaan untuk mencari nilai throughput[3] : 

 

𝑇𝑟𝑜𝑢𝑔𝑝𝑢𝑡 =
Paket yang diterima

Waktu (s)
  [3] 

 

Packet loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi 

yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang, dapat terjadi karena collision 

dan congestion pada jaringan, hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena 

retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan secara keseluruhan. Cara untuk 

mengetahui packet loss yang terjadi pada protokol TCP yaitu dengan 

menggunakan filter tcp.analysis.lost_segment yang berfungsi untuk menampilkan 

packet loss yang terjadi.  

 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠 =
Paket data dikirim − paket data diterima

paket data dikirim
× 100%   [3] 

 

 
Tabel 3. Kategori Degradasi Packet Loss[4] 

Kategori Degradasi Packet Loss 

Sangat bagus 0 % 

Bagus 3  % 

Sedang 15 % 

Jelek 25 % 

 

 

Perbandingan Hasil Analisis QoS 

 
Tabel 4. Nilai Delay, Throughput, dan Packet Loss pada penelitian 

Ukuran File 

(MB) 

Delay (ms) Throughput (Mbps) Packet Loss (%) 

IPv4 IPv6 IPv4 IPv6 IPv4 IPv6 

16 0,15 0,11 7,951 10,376 0 0 

32 0,064 0,061 19,527 19,559 0 0 

64 0,039 0,037 30,898 33,597 0 0 

128 0,031 0,030 38,919 39,097 0 0 

256 0.016 0,013 71,406 72,473 0 0 

 



10 
 

Relasi atau hubungan sebab akibat dari parameter-parameter QoS seperti 

delay, throughput dan packet loss pada penelitian ini adalah, jaringan komputer 

dapat dikatakan memiliki kualitas yang lebih baik apabila memliki nilai delay dan 

packet loss yang kecil, dan memiliki nilai throughput yang besar. Dari penelitian 

yang telah dilakukan akan dilakukan perbandingan hasil analisis tersebut untuk 

memperoleh sebuah kesimpulan. Data analisis yang digunakan berdasarkan data 

pada tabel hasil penelitian. Hasil analisis tersebut dapat digambarkan dalam 

bentuk grafik. 

 

 
 

Gambar 6. Grafik Perbandingan Delay Penelitian 

 

 

 
Gambar 7. Grafik Perbandingan Throughput penelitian 

Grafik perbandingan besar delay yang dihasilkan pada penelitian terlihat 

pada gambar 6. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa delay IPv6 memiliki rata-rata delay yang lebih kecil dibanding IPv4 pada 

penelitian. Hal tersebut disebabkan karena pada IPv4 terjadi pengecekan header di 

setiap router. Berbeda dengan IPv6, pengecekan header pada IPv6 hanya 

dilakukan oleh host pengirim dan router tidak melakukan pengecekan, karena 

pada IPv6 header checksum telah dihapus untuk meningkatkan performa router. 

Sehingga IPv6 memiliki delay yang lebih unggul dibandingkan dengan IPv4. 

Grafik perbandingan besar throughput yang dihasilkan pada penelitian dapat 
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dilihat pada pada Gambar 7. Berdasarkan hasil analisi besarnya throughput juga 

dipengaruhi oleh besarnya ukuran file yang dikirimkan. Semakin besar file yang 

dikirimkan, maka semakin besar pula throughput yang dihasilkan dan secara rata-

rata IPv4 memiliki throughput yang lebih kecil dibandingkan dengan IPv6. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparasi QoS IPv4 dan IPv6, 

terlihat IPv6 memliki rata-rata delay yang lebih kecil yaitu sekitar 16.33% pada 

pemetaan topologi 1. Pada nilai throughput juga dapat dilihat IPv6 memiliki rata-

rata nilai throughput yang lebih besar dibandingkan dengan IPv4, yaitu sekitar 

3,655%  pada pemetaan topologi 1. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan 

kesimpulan bahwa IPv6 lebih unggul dari IPv4 dalam komparasi QoS seperti pada 

nilai delay dan throughput. Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa IPv6 lebih unggul dibandingkan dengan IPv4 dalam perbandingan nilai 

QoS menggunakan parameter delay dan throughput.  

Delay IPv6 lebih kecil dibandingkan dengan IPv4, karena fragmentasi dan 

pengecekan header IPv4 terjadi disetiap router dan hal tersebut yang 

memperlambat performa router. Proses akan lebih lama lagi jika ukuran paket 

melebihi MTU, MTU untuk Ethernet adalah 1500 bit. Berbeda dengan header 

IPv6 yang telah dimodifikasi, seperti penghapusan header checksum untuk 

meningkatkan kecepatan aliran data, router tidak tidak lagi harus mengecek dan 

memperbaharui checksum sehingga pemrosesan data menjadi lebih cepat. 

Fragmentasi IPv6 diproses di sisi host pengirim sehingga router tidak 

memerlukan sumber daya yang tinggi. Keunggulan IPv6 dari segi QoS akan 

semakin meningkat apabila topologi jaringan ditambahkan satu atau lebih dari 

satu router, hal tersebut dikarenakan proses penerjemahan dan pengecekan header 

dari IPv4 yang dilakukan di setiap hop yang menyebabkan performa IPv4 semakin 

menurun di setiap hop atau router, hal tersebut yang menyebabkan keunggulan 

IPv6 dari segi routing selain auto configuration yaitu mampu mengelola tabel 

routing yang besar. 
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