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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang proses analisis dan perancangan sistem 

yang digunakan dalam penelitian ini, dimulai dari perancangan topologi, kemudian 

perancangan aplikasi menggunakan Ryu Controller dalam SDN dan perancangan 

jaringan dalam emulator Mininet. 

 

3.1 Perancangan Topologi 

Pada penulisan karya ilmiah ini, jumlah Link ditentukan sebanyak empat 

unit Link, satu unit Server, satu unit Switch, dan satu unit Controller. Semua 

perangkat ini akan disimulasikan dalam emulator Mininet. Selanjutnya, analisa 

dilakukan terhadap paket data dengan protokol TCP dan UDP pada Link 

Aggregation dengan metode Load Sharing Weighted Round Robin. 

Topologi sistem yang akan dirancang tersebut digambarkan pada laman 

berikut, yaitu Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Rancangan Topologi Sistem 

 

Berikut adalah komponen dari topologi yang akan dikembangkan dalam 

lingkungan SDN: 

a. Server berperan sebagai pelayan dari semua Host dan akan memberikan 

balasan terhadap semua permintaan Host. Hal tersebut akan menghasilkan 

link logika bernama bond0 yang memiliki alamat IP yang ditetapkan yaitu 

10.0.0.1 dan alamat MAC yaitu 02:01:02:03:04:08. 
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b. Switch akan menjadi alat untuk menguhubungkan semua komponen dalam 

topologi ini dan akan menggunakan protokol OpenFlow untuk bisa 

menggunakan teknologi SDN. Proses Load Sharing pada Link Aggregasi 

akan terjadi di komponen ini untuk menentukan link mana yang akan 

digunakan untuk meneruskan data dari Host ke Server dan bagaimana paket 

dari Server akan dikembalikan sesuai dengan Host yang meminta. 

c. Controller berperan sebagai otak dan bertanggung jawab bagaimana 

jaringan bekerja. Dalam topologi ini Controller akan mengontrol ke Switch 

menggunakan protokol OpenFlow dan perangkat lunak Ryu untuk 

membangun aplikasi SDN. Komponen ini menggunakan protokol TCP 

untuk berkomunikasi dengan Switch. Alamat IP tetap untuk komponen ini 

yaitu 127.0.0.1 dan port 6633. 

d. Host yang merupakan klien bagi Server akan mengirim dan meminta paket 

ICMP, TCP, dan UDP melalui Switch. Komponen ini memiliki alamat IP 

dan MAC sesuai dengan Tabel 3.1 ini. 

e. Link adalah physical Ethernet dengan kecepatan 10Mbps sebanyak 8 buah. 

4 buah digunakan untuk menyambungkan antara switch dan server dengan 

delay 3ms untuk link 4, 2ms untuk link 3, 1ms untuk link 2, dan 0ms untuk 

link 1. 4 Sisanya akan terhubung dengan masing-masing host tanpa delay. 

Tabel 3.1  Tabel Alamat IP dan MAC untuk Host 

Nama Host Alamat IP Alamat MAC 

H1 10.0.0.2 00:00:00:00:00:22 

H2 10.0.0.3 00:00:00:00:00:23 

H3 10.0.0.4 00:00:00:00:00:24 

H4 10.0.0.5 00:00:00:00:00:25 

Sumber: Penulis 
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3.2 Analisis Pemilihan Link 

Pada proses pemilihan Link mempertimbangkan pembagiannya untuk 

proses paket data berprotokol UDP dan non-UDP. Berdasarkan topologi yang 

telah dijelaskan, ada satu unit Server yang terhubung dengan satu unit Switch 

yang dikendalikan oleh satu unit Controller. Semua perangkat tersebut akan 

disimulasikan dalam emulator Mininet. 

Metode yang digunakan untuk Load Sharing, baik paket data berupa UDP 

maupun non-UDP, yaitu Weighted Round Robin, yang mirip Round Robin tetapi 

memiliki prioritas yang ditentukan. Prioritas tertinggi akan diberikan kepada 

Link pertama yang menghubungkan port switch ethernet1 dengan port server 

ethernet1. Prioritas kedua akan diberikan kepada Link kedua yang 

menghubungkan port switch ethernet2 dengan port server ethernet2. Begitu 

seterusnya hingga Link ke-4.  

Pada Gambar 3.2 akan disampaikan gambaran bagaimana proses 

pengiriman setiap data yang masuk ke Switch. 
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Gambar 3.2  Flowchart Proses Pengiriman Data 

 

Setiap data yang masuk ke Switch akan di-parse untuk bisa didapatkan detil 

yang lebih jauh. Pada saat proses parsing setiap data akan diperiksa tipe 

protokol, alamat IP, dan MAC tujuan dan sumbernya. Layaknya tukang pos, 
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setelah diketahui tujuan dan sumbernya, apabila tujuan sebuah paket tersebut 

tidak menuju ke Server, maka paket akan dikirim langsung ke port tujuan sesuai 

dengan CAM table yang telah dipelajari oleh Switch. Sedangkan apabila tujuan 

dari suatu paket ke Server maka paket harus diproses lebih lanjut. 

Semua paket yang menuju Server akan diperiksa tipe protokolnya. Apabila 

protokol tersebut UDP maka sebelum dilakukan Load Sharing akan diperiksa 

sumber IP dan port dari paket tersebut. Jika paket data tersebut berprotokol 

UDP dan alamat sumber IP dan portnya belum pernah dikenali oleh Switch 

maka alamat sumber IP tersebut akan disimpan di Link bersangkutan setelah 

proses Load Sharing. Sedangkan apabila paket data tersebut berprotokol UDP 

dan alamat sumber IP dan portnya telah dikenali sebelumnya. Maka paket data 

tersebut langsung dikirimkan ke Link yang sama dengan alamat IP dan port 

sumber yang sebelumnya tanpa harus melalui proses Load Sharing. Tetapi jika 

dari awal paket data tersebut memang bertujuan ke Switch sedangkan memiliki 

tipe protokol yang non-UDP maka setiap paket data tersebut harus melalui 

proses Load Sharing sebelum dikirim ke Link tujuan. 

Proses Load Sharing dengan menggunakan metode Weighted Round Robin 

ini menggunakan smooth service. Pada skenario ini, prioritas tertinggi yaitu 

Link pertama, prioritas kedua yaitu Link kedua, priortas ketiga yaitu Link ketiga, 

dan prioritas terendah yaitu Link keempat. Maka dari itu, aturan bobotnya dari 

Link pertama yaitu 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, urutan penjadwalan sesuai dengan 
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smooth service, yaitu Link pertama mendapatkan paket data empat kali lebih 

banyak dan mendapat prioritas pertama kali dibandingkan dengan Link lainnya 

dalam 1 siklus. Link kedua mendapatkan paket data tiga kali lebih banyak dari 

dan mendapat prioritas kedua dipilih dibandingkan dengan Link lainnya dalam 

1 siklus. Begitu seterusnya hingga Link terakhir yang memiliki bobot terendah. 

Dengan skenario priortas seperti yang telah disebutkan, maka hasil dari smooth 

service tersebut adalah AABABCABCD. A adalah Link pertama, B adalah Link 

kedua, C adalah Link ketiga, dan D adalah Link keempat. 

 

3.3 Perancangan Aplikasi Menggunakan Ryu Controller  

Dalam perancangan Link Aggregation dengan metode Weighted Round 

Robin dalam SDN dengan menggunakan Ryu Controller harus memenuhi 

standar penulisan dan pendeklarasian setiap modul yang ditentukan. Pada 

Gambar 3.3 akan ditunjukkan tentang tahap-tahap logis yang dilakukan untuk 

mengimplementasikan Load Sharing dengan metode Weighted Round Robin 

dalam SDN dengan menggunakan Ryu Controller. Dalam hal ini Switch 

bertugas sebagai Load Balancer dalam melakukan pemetaan terhadap paket 

request yang masuk menuju Server melalui Link yang akan disatukan dengan 

metode Link Aggregation.  
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Gambar 3.3 

Flowchart Aplikasi Link Aggregation dengan Menggunakan Ryu Controller 
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Switch pada SDN mampu melakukan tugas-tugas [15]: 

a. Memperlajari alamat MAC dari Host yang terhubung melalui port fisik 

dan menyimpan di CAM table. 

b. Ketika menerima paket yang ditujukan ke Host yang telah dikenal, maka 

paket data langsung dikirim ke port yang dimaksudkan. 

c. Ketika menerima paket data yang ditujukan ke Host yang belum 

diketahui, maka akan dilakukan flooding. 

d. Mengubah alamat tujuan dari paket yang diterima atau mengirim paket ke 

port tertentu. 

e. Mengirim paket data yang diterima ke Controller. 

f. Mengirim paket data yang berasal dari Controller menuju port yang 

ditentukan. 

Hal yang pertama setelah melakukan inisialisasi Link Aggregation dan 

menyiapkan CAM table ialah menggunakan fungsi Packet-In untuk membuat 

Switch bisa mempelajari alamat MAC yang baru. Controller bisa menggunakan 

fungsi Packet-In untuk menerima paket dari Switch, selanjutnya Switch akan 

menganalisa paket yang diterima untuk mempelajari alamat MAC dari Host dan 

semua informasi mengenai port yang terhubung. 

Setelah mempelajarinya, Switch mengirim paket data yang diterima. 

Switch akan menginvestigasi apakah alamat MAC tujuan dikenali atau tidak. 

Bergantung pada hasil investigasi, Switch bisa melakukan proses berupa 

mengirim paket ke Link yang terhubung dengan fungsi Packet-Out atau 

menggunakan fungsi Packet-Out untuk melakukan flooding. 
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Dalam penelitian ini, Switch akan melakukan proses Load Sharing sebelum 

mengirim paket ke port yang terhubung dengan fungsi Packet-Out. Metode 

Load Sharing yang digunakan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Sebelum Switch mengirim paket ke port yang terhubung dengan fungsi Packet-

Out, paket data harus terlebih dahulu digabungkan dengan fungsi actions untuk 

menentukan tujuan paket data tersebut. 

Jika pada situasi ketika suatu Link aktif atau mati secara tiba-tiba yang 

sedang dalam kondisi Link Aggregation, maka Ryu Controller bisa mengirim 

suatu event berupa “EventSlaveStateChanged”. Event tersebut akan berisi 

bagaimana Ryu Controller mengatasi masalah tersebut pada kondisi Link 

Aggregation untuk menjamin kelangsungan komunikasi dan meningkatkan 

fault tolerance. Oleh karena itu, Dengan Gambar 3.4 ini, penulis memaparkan 

aplikasi untuk Ryu Controller. 

 

Gambar 3.4  Flowchart Event Handler 
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Event bisa terpicu ketika terjadi event yang bisa berupa request time out 

atau pun terdeteksi Link baru. Pada suatu ketika ada Link yang secara tiba-tiba 

berhenti berkomunikasi dan melewati batas waktu maka secara otomatis Switch 

akan menganggap telah terjadi event time out yang memicu Ryu Controller 

mengirim suatu event berupa “EventSlaveStateChanged”. Lalu Ryu Controller 

menghapus port yang dianggap mati tersebut dari active list kemudian 

memerintahkan Switch untuk tidak mengirim apapun melalui port tersebut. 

Apabila suatu ketika ada Link yang tiba-tiba berkomunikasi kembali, Switch 

akan memberitahu Controller bahwa ada Link yang mencoba berkomunikasi. 

Ryu Controller akan segera menambahkan port dimana Link yang sedang 

mencoba berkomunikasi itu ke active list kemudian memerintahkan Switch 

untuk bisa mengirim paket data melalui port tersebut. 

Supaya bisa menggunakan fungsi Link Aggregation, hal yang terpenting 

adalah menyatukan beberapa Physical Link menjadi sebuah Logical Link. Ada 

dua metode untuk bisa memulai fungsi Link Aggregation yaitu metode statis 

dimana setiap network device diinstruksikan secara manual dan metode dinamis 

dimana fungsi dimulai secara dinamis dengan protokol yang disebut Link 

Aggregation Control Protocol (LACP). 

Ketika menggunakan cara kedua yaitu dinamis, pasangan antarmuka 

(interface) dari network devices secara periodik bertukar LACP data units 

Rancang Bangun Mekanisme..., Cahyo Eko Samudera, FTI UMN, 2017



untuk secara terus menerus memeriksa komunikasi satu dengan lainnya 

apakah masih bisa berjalan atau tidak. Oleh karena itu, proses pengiriman dan 

penerimaan hanya dilakukan oleh antarmuka yang bersangkutan. Metode ini 

memiliki kelebihan, jika terjadi situasi dimana ada Link yang secara tiba-tiba 

bermasalah pada salah satu sisi, maka akan mampu dideteksi secara real-time 

pada interval satu detik. 

 

3.4 Perancangan Jaringan dalam Emulator Mininet 

Mininet merupakan Network Emulator. Mininet dapat menjalankan cukup 

banyak Host, Switch, Router, dan Link hanya dalam sebuah Linux kernel. 

Mininet menggunakan sistem virtualisasi yang cukup ringan sehingga 

membuat sebuah sistem terlihat seperti sebuah jaringan yang cukup lengkap, 

dijalankan dalam kernel, sistem, dan user code yang sama. 

Emulator ini mendukung parametrized topology, yaitu sebuah topologi 

yang fleksibel yang dapat dikonfigurasi berdasarkan parameter-parameter 

yang ingin diterapkan. Topologi ini dapat diciptakan hanya dengan beberapa 

baris dari kode program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. 

Kemudian, topologi yang telah kita ciptakan tadi dapat digunakan kembali 

untuk eksperimen-eksperimen lainnya.  
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Proses awal setelah selesai load module adalah melakukan inisialisasi 

controller. Pada proses ini controller akan diberi nama, tipe, IP address, jenis 

protokol TCP, dan port number. Langkah kedua menambahkan controller dan 

diikuti dengan menambahkan komponen yang berupa Host, Switch, dan Server. 

Komponen-komponen tersebut diatur parameter-parameter seperti IP address, 

MAC address, dan Link untuk menyambungkan antar komponen. Setelah semua 

siap, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses pembuatan topologi 

secara keseluruhan. Apabila proses selesai tanpa ada masalah, maka akan 

dilanjutkan dengan memulai controller dan komponen-komponen tersebut. 

Langkah terakhir, setelah topologi sukses dibuat dan semua komponen-

komponen berhasil dinyalakan tanpa masalah, yaitu memulai CLI sehingga user 

bisa memulai simulasi jaringan. Ketika telah usai melakukan simulasi jaringan, 

user bisa mengetikkan perintah “exit” pada CLI untuk mengakhiri simulasi. Lalu 

Mininet secara otomatis mematikan semua komponen, menghapus topologi, dan 

membersihkan diri untuk mencegah crash. 

Pada Gambar 3.5 akan dipaparkan bagaimana proses pembuatan topologi 

dari awal hingga simulasi berhenti. Semua proses yang penulis buat di Mininet 

ditulis dengan bahasa pemrograman Python. 
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Gambar 3.5   Flowchart Pembuatan Topologi di Mininet 
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