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1.1  Latar Belakang  

Perangkat jaringan komputer seperti Router dan Switch pada umumnya 

sudah memiliki Management Interface, yang memungkinkan seorang operator 

jaringan bisa mengkonfigurasi dan mengelolanya. Command Line Interface 

(CLI) dan Graphical User Interface (GUI) merupakan contoh Management 

Interface [1]. Beberapa contoh Management Interface tersebut merupakan 

bagian dari Sistem Operasi yang disediakan oleh vendor penyedia perangkat 

Router dan Switch dimana Sistem Operasi dan fitur-fiturnya sudah langsung 

embedded pada perangkat bersangkutan. Dengan demikian tidak 

memungkinkan, apabila seseorang ingin bereksperimen dengan beberapa teknik 

tertentu, seperti teknik Load Balancing baru atau Routing Protocol baru. Selain 

itu, setiap konfigurasinya berbeda berdasarkan vendor penyedia sehingga hal 

tersebut menjadi masalah yang harus dihadapi oleh operator jaringan. 

Pemisahan data-plane dan control-plane pada perangkat jaringan 

komputer seperti Router dan Switch memungkinkan untuk melakukan 

pemrograman perangkat tersebut sesuai dengan yang diinginkan secara 

terpusat. Pemisahan inilah yang mendasari terbentuknya paradigma baru dalam 

jaringan komputer yang disebut Software Defined Networking (SDN) [2].  
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Dengan cara ini pengguna Software Defined Networking (SDN) dapat 

membangun sendiri sebuah aplikasi maupun gabungan dari beberapa aplikasi 

yang akan dijalankan pada platform controller. Pada Platform Controller itu 

tersedia Application Programming Interfaces (APIs) sehingga memudahkan 

dalam mengimplementasikan fitur dan layanan dalam jaringan komputer. Dengan 

menggunakan SDN, diharapkan biaya untuk pengadaan, instalasi, dan perawatan 

jaringan komputer bisa dikurangi. Juga, ketergantungan terhadap vendor tertentu 

bisa diminimalisir, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam hal 

modifikasi kode sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan fungsi skalabilitas 

[17]. 

Melihat tingkat aktivitas dari pengguna internet yang tinggi, tentu saja hal 

ini akan berdampak pada penyedia informasi. Kinerja web & database server 

sebagai penyedia layanan konten selalu diharapkan dapat memenuhi semua 

kebutuhan dari pengguna.  Penerapan Link Aggregation sangat diperlukan untuk 

meningkatkan throughput dan menyediakan fault tolerance apabila ada Link 

yang bermasalah.  Load Balancing merupakan suatu teknik untuk membagi 

beban traffic yang diterima kepada beberapa Server dengan tujuan agar Server 

tidak mengalami overload dan tetap menyediakan layanan dengan baik [3].  

Pada penelitian ini menggunakan beberapa link Ethernet sehingga lebih 

tepatnya disebut dengan Load sharing. Salah satu metode Load Sharing yang 

populer digunakan yaitu Round Robin. Metode Round Robin ini merupakan 

metode Load Sharing statis, metode yang paling populer karena mudah untuk 

diaplikasikan. Karena bersifat balance maka algoritma penjadwalan ini kurang 

begitu bagus diterapkan pada dunia nyata, karena setiap Server memiliki 
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performa yang berbeda. Metode baru yang mampu menutupi kelemahan ini 

adalah Weighted Round Robin. Algoritma penjadwalan pada Weighted Round 

Robin ini hampir sama dengan Round Robin, hanya saja yang membedakan 

pada metode ini yaitu prioritas. 

Beberapa jenis paket data yang dikirim ke Server bisa berupa Internet 

Control Message Protocol (ICMP), Transport Control Protocol (TCP) atau 

User Datagram Protocol (UDP). Tidak akan ditemukan masalah pada saat 

proses Load Sharing paket data bertipe TCP dan ICMP, tetapi akan bermasalah 

pada saat proses Load Sharing paket data bertipe UDP. Karena sifat protokol 

UDP yang connectionless dan tidak memiliki sequence, maka bisa 

menyebabkan paket data tidak sesuai yang diinginkan pada saat sampai tujuan. 

UDP umumnya digunakan untuk protokol ringan yang tidak transaksional 

seperti Domain Name System (DNS). Sebagaimana diketahui bahwa DNS 

tersebut digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, dan 

juga untuk Real-Time Transport Protocol yang digunakan untuk mengirim 

audio dan video melalui jaringan IP.  Hal ini bisa dipahami karena dalam 

pengiriman audio dan video itu membutuhkan protokol yang ringan, cepat, dan 

real-time. 

Load Sharing juga bisa diterapkan pada Link Aggregation untuk 

mendapatkan utilisasi tinggi pada setiap link yang terhubung pada server. Oleh 

karena itu, penulis melakukan penelitian untuk membuat Link Aggregation 

dengan Load Sharing dengan metode Weighted Round Robin yang 

memperhatikan Transport Layer pada Software Defined Networking. 
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1.2  Rumusan Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana membuat aplikasi 

Link Aggregation dengan Load Sharing bermetode Weighted Round Robin pada 

Software Defined Networking yang memfokuskan pada paket UDP untuk 

mengurangi jitter dan paket received out of order. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi Link Aggregation 

dengan Load Sharing bermetode Weighted Round Robin pada Software Defined 

Networking memfokuskan pada paket UDP untuk mengurangi jitter dan paket 

received out of order. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang Software Defined 

Networking, Link Aggregation, dan Load Balancing. 

2. Penulis mendapatkan pengetahuan lebih mengenai bagaimana suatu Switch 

bekerja dan bagaimana suatu paket data diproses. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

pada perusahaan untuk mampu meningkatkan utilisasi dari Switch yang 

melakukan Link Aggregation dan mengurangi biaya instalasi. 

4. Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dengan topik berkaitan. 
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1.5  Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi  teknik  Load Sharing  ini  hanya  menggunakan  metode 

Weighted Round Robin. 

2. Implementasi teknik Link Aggregation ini menggunakan protokol Link 

Aggregation Control Protocol (LACP) untuk Ethernet yang sesuai standar 

IEEE 802.3ad. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan Ryu Controller. 

4. Paket data yang digunakan adalah paket data Internet Control Message 

Protocol (ICMP), Transport Control Protocol (TCP), dan User Datagram 

Protocol (UDP). 

5. Penelitian ini menggunakan protokol OpenFlow versi 1.3. 

6. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak Oracle VM VirtualBox dan 

emulator mininet. 

7. Sistem Operasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Linux Ubuntu 

14.04. 

8. Bahasa   pemrograman   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini  adalah 

PYTHON 2.7. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang 

membagi pembahasan dalam lima bagian utama, sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TEORI PENUNJANG 

Dalam bab ini, teori-teori yang digunakan untuk memahami 

permasalahan yang berkaitan dengan Software Defined Networking (SDN), Ryu 

Controller, Mininet, Link Aggregation, Weighted Round Robin, dan Transport 

Layer dikemukakan. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dan 

perancangan dari aplikasi yang dibangun yang meliputi perancangan topologi, 

analisis pemilihan link perancangan, perancangan aplikasi menggunakan ryu 

controller, dan perancangan jaringan dalam emulator mininet. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas cara kerja sistem beserta proses pengujian terhadap 

aplikasi yang telah dikembangkan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini kesimpulan mengenai hasil analisis dan implementasi kerja 

sistem disampaikan, dan beberapa saran juga disampaikan untuk 

pengembangan studi atau penelitian tentang aplikasi ini lebih lanjut. 
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