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RINGKASAN 

 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat produk simulasi yang real time tersambung 
secara logika pada jaringan campus network yang menerapkan routing protokol 
OSPF dan EIGRP. Penelitian akan dilakukan pada peraga Riverbed Modeler 
Academic Edition 17.5 yang melibatkan sekitar 10 router aktif.  
Campus network adalah jaringan komputer yang menghubungkan jaringan area 
lokal di seluruh wilayah geografis yang terbatas, seperti universitas/kampus, sebuah 
perusahaan, atau pangkalan militer. Tipe jaringan ini, walaupun tidak dianggap 
sebagai jaringan area luas, namun berbagai trafik yang diterapkan pada LAN dan 
WAN mampu diakomodasi di dalam jaringan ini. Selain itu, semua komponen, 
termasuk aktif, router, dan kabel, serta koneksi nirkabel poin, dimiliki dan dikelola 
oleh institusi bersangkutan. 
Kemampuan Packet Tracer dalam merancang topologi campus network serta 
penempatan perangkat peranti jaringan yang fleksibel sangat sesuai dengan 
keterbatasan sarana praktikum yang ada di program studi Pendidikan Informatika 
Fakultas Teknik UNJ. Routing protocol EIGRP maupun OSPF keduanya memiliki 
selisih nilai Quality of Service (QoS) yang tidak terlalu besar sehingga kedua 
routing protocol tersebut tepat digunakan dalam berbagai kondisi jaringan 
komputer, terutama untuk penelitian lingkup campus network. Variabel packet size 
(PDU) merupakan salah satu variabel yang menentukan QoS antara EIGRP maupun 
OSPF. Dengan menggunakan simulasi yang dihasilkan dapat memudahkan 
pemahaman peranan ukuran paket data yang melewati jaringan secara lebih mudah, 
sehingga perilaku jaringan komputer dapat dikendalikan. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mata kuliah Jaringan Komputer adalah salah satu mata kuliah wajib pada 

Program Studi Pendidikan Informatika (PI) pada Fakultas Teknik UNJ. Pada 

Program Studi PI, mata kuliah ini diberikan dengan bobot 3 SKS dengan 

pembelajaran teori dan praktik di laboratorium komputer secara langsung.  

Pada metode pembelajaran seperti ini seorang dosen juga merangkap sebagai 

instruktur praktikum. Sehingga dosen dapat lebih leluasa untuk memberikan materi 

teori dan materi praktikum kapan pun sesuai silabus. Disebabkan Jaringan 

Komputer juga berisi teori-teori yang sangat teknis, terkadang praktikum pun belum 

mampu menyampaikan materi secara menyeluruh, karena keterbatasan peralatan 

dan hal-hal teknis yang tidak dapat dijelaskan dengan peralatan, seperti router, 

switch, UTP/STP cable, menjelaskan konsep enkapsulasi data pada protokol 

referensi Open System Interconnection (OSI) dan Transfer Control 

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). 

Salah satu bagian penting Jaringan Komputer adalah koneksi jaringan antar 

peranti baik LAN maupun WAN. Konektifitas tersebut masing-masing terhubung 

lewat router dan routing protocol. Router mampu mengirim dan melewatkan paket 

hanya jika router sudah diprogram pada routing table-nya.  

Routing adalah proses transfer data melewati internetwork dari satu jaringan 

ke jaringan lainnya. Suatu router menerima dan mem-forward traffic sepanjang 

jalur yang sesuai/tepat menurut address tujuannya. Diperlukan banyak sekali 

pemahaman dan konfigurasi atas routing agar dapat meneruskan paket data dari 

sumber hingga tujuan dengan tanpa kesalahan. 

Melihat dimensi dan kedalaman materi tentang Jaringan Komputer, maka 

keterbatasan jam praktikum menjadikan perkuliahan Jaringan Komputer sangat 

tergantung dengan metode pengajaran dari dosen dan ketersediaan peralatan 

praktikum. Selain itu, metode pembelajaran juga akan berpengaruh dengan cara 

belajar dan semangat belajar mahasiswa. Metode pembelajaran alternatif sangat 
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dibutuhkan dosen untuk menyampaikan materi ataupun memberikan latihan 

terhadap mahasiswa. Metode pengajaran baru tersebut dapat memperdalam materi, 

pembelajaran lebih dinamis dan inovatif, sehingga mahasiswa lebih menguasai 

jaringan komputer sesuai target yang diinginkan. 

Router merupakan sebuah perangkat jaringan komputer yang digunakan 

untuk meneruskan paket-paket data dari sebuah jaringan ke jaringan yang lain, baik 

dalam lingkup jaringan LAN, WAN, atau jaringan penelitian (campus network). 

Router memiliki metode routing yang digunakan dalam implementasi jaringan yang 

dibuat. Metode routing yang telah ada saat ini seperti Routing Internet Protocol 

(RIP), Open Shortest Path First (OSPF) dan Enhanced Gateway Interior Protocol 

(EIGRP), namun routing protocol RIP kini sudah ditinggalkan. Routing protocol 

OSPF dan EIGRP merupakan routing protocol yang saat ini banyak diterapkan oleh 

para teknisi jaringan komputer pada jaringan komputer yang dibuat. Routing 

protocol OSPF dan EIGRP memiliki berbagai kelebihan yang keduannya saling 

bersaing dalam implementasi seorang admin, oleh sebab itu penulis ingin membuat 

sebuah penelitian untuk membandingkan routing protocol tersebut untuk 

menentukan routing protocol manakah yang paling baik kinerjanya. Penelitian ini 

dibuat dengan cara membangun simulasi menggunakan software Packet Tracer, di 

mana software ini membuat simulasi jaringan komputer seperti aslinya (real). 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk simulasi jaringan 

komputer berbasis Real Time Trafik dengan menggunakan routing protocol OSPF 

dan EIGRP. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah dan 

kontribusi bagi pengajaran dan pembelajaran Jaringan Komputer, agar lebih 

dinamis, inovatif dan mendalam. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka fokus 

permasalahan penelitian adalah: 

a. Apa kriteria campus network yang sesuai untuk diterapkan pada perkuliahan di 

program studi Pendidikan Informatika Fakultas Teknik UNJ? 
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b. Konfigurasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan simulasi real time 

trafik pada campus network dengan menggunakan routing protocol OSPF dan 

EIGRP? 

c. Faktor apa saja yang menentukan untuk membangun simulasi real time trafik 

jaringan campus network? 

d. Apakah ukuran paket data yang paling efektif mempengaruhi kinerja routing 

protocol yang dapat diterapkan pada jaringan campus network dengan 

menggunakan routing protocol OSPF dan EIGRP? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang ada, maka prioritas 

penelitian ini adalah membuat produk simulasi jaringan komputer berbasis real 

time trafik yang dapat mendukung perkuliahan yang berkaitan dengan jaringan 

komputer dan menentukan ukuran variabel paket data (PDU) yang paling optimal 

pada jaringan campus network. Simulasi akan diprioritaskan dengan menggunakan 

routing protocol OSPF dan EIGRP. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah sebagaimana telah diuraikan, maka 

usulan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Konfigurasi apa saja yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan simulasi real time traffic pada campus network 

dengan menggunakan routing protocol OSPF dan EIGRP yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan ukuran paket data yang paling optimal?” 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagi dosen, sebagai salah satu penelitian dasar untuk pengembangan penelitian 

dalam cakupan Jaringan Komputer. 

b. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan media belajar untuk mendalami kompleksitas 
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trafik real time pada Jaringan Komputer. 

c. Bagi umum, sebagai salah satu rujukan untuk memahami implementasi trafik 

real time pada Jaringan Komputer. 
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BAB II RENSTRA DAN ROAD MAP PENELITIAN 

 

Roadmap penelitian dosen mengacu kepada roadmap penelitian dan 

pengabdian masyarakat Program Studi (Prodi) Pendidikan Informatika. Rencana 

kegiatan penelitian pada Prodi Pendidikan Informatika disusun atas beberapa 

kompetensi yang berbeda, baik penelitian berbasis laboratorium maupun berbasis 

kelompok dosen. Berikut bidangbidang dari penelitian Prodi Pendidikan 

Informatika sesuai dengan laboratorium yang tersedia.  

1. Bidang sistem tertanam (Embedded System) dan robotika, 

2. Bidang komputer dan jaringan, 

3. Bidang pengolahan sinyal, dan 

4. Bidang sistem digital dan arsitektur komputer. 

Bidang penelitian yang dikembangkan oleh Prodi Pendidikan Informatika 

mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium. 

Pada Tabel 2.1 ditunjukkan penelitian yang dilakukan oleh setiap laboratorium. 

 

Tabel 2.1 Road map penelitian laboratorium 
Laboratorium Komputer dan 

Jaringan 
Laboratorium Embedded 

System dan Robotika 
Laboratorium Multimedia 

Networking Embedded System Media Pembelajaran 
Software Engineering Robotics Websites 

Computer and Network 
Security 

Internet of Things (IoT)/NES Video dan Animasi 

 Control and Artificial 
Intelligent 
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2.1 Road Map Penelitian Laboratorium Komputer dan Jaringan 

Program Sub 
Program 

Kegiatan 
Sebelumnya 

Rencana Kegiatan Output 
(Paten/Jurnal 
/Prototyping) 

Indikator 
Capaian 

Usulan Lab 
Riset 

Pelaksana 
Keterangan 

2017-2018 2019-2020 2021-2022 
 
 
 
 
 
 

Aplikasi dan 
pengembangan 
metode Sistem 
Tertanam 
Pervasive Sadar 
Konteks 
(Context-Aware 
Pervasive 
System) dan 
Internet of 
Things (IoT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compute 
r Network 
and Data 
Security 

 
 
 
 
 
 
• Pengemban 

gan 
kurikulum 
dan silabus 
untuk 
program S1 

 
• Modul 

Praktikum 
Perkuliahan 
S1 

Penyusunan 
roadmap 
penelitian 
laboratorium 
Komputer dan 
jaringan 

Pembuatan 
Simulasi dan 
animasi untuk 
memecahkan 
masalah 
keamanan data 
pada LAN(Local 
Area Network), 
komputer dan 
server 

Pengembangan 
Model jaringan 
komputer dan 
keamanan data 

• Artikel- 
Artikel 

• Prosiding 
• Paper 
• Jurnal 

internasional 

Jumlah 
publikasi 
nasional dan 
internasional 

Laboratorium 
Komputer dan 
Jaringan 

IEEE 
published, 
index 
scopus 

Sosialisasi 
roadmap 
pengembangan 
penelitian 
laboratorium 
Komputer dan 
Jaringan 

Pengembangan 
jaringan dan 
software 
keamanan data 
(Big data) 

Aktualisasi 
model jaringan 
komputer yang 
lengkap untuk 
kegiatan 
pendidikan dan 
pengajaran 

Prototyping 
skala lab 

• Jumlah 
penelitian 
dosen dan 
mahasiswa 

 
• Pelaksanaan 

praktikum, 

 

Pengadaan 
peralatan/peran 
gkat jaringan 

Pengadaan 
peralatan/perang 
kat untuk jaringan 
komputer 
(kerjasama 
dengan 

Aktualisasi 
model jaringan 
komputer untuk 
pelatihan industri 

Prototyping 
skala industri, 
Paten 

• Jumlah 
pelatihan 
industri 

 
• Kerjasama dan 

kolaborasi 
dengan PT- 

 

    perusahaan 
software dan 
hardware) 

  LN dan 
lembaga 
riset/donor 

  

  Penyusunan Pembuatan Penerapan • Artikel- Jumlah  IEEE 
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Program Sub 
Program 

Kegiatan 
Sebelumnya 

Rencana Kegiatan Output 
(Paten/Jurnal 
/Prototyping) 

Indikator 
Capaian 

Usulan Lab 
Riset 

Pelaksana 
Keterangan 

2017-2018 2019-2020 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software 
Engineer 
ing 

 
 
 
 
 
 
• Pengemban 

gan 
kurikulum 
dan silabus 
untuk 
program S1 

 
• Modul 

Praktikum 
Perkuliahan 
S1 

roadmap 
penelitian 
laboratorium 
Komputer dan 
jaringan 

rekayasa 
perangkat lunak 
dengan metode 
spesifikasi 

metode otomasi 
pengembangan 
program 

Artikel 
• Prosiding 
• Paper 
• Jurnal 

internasional 

publikasi 
nasional dan 
internasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium 
Komputer dan 
Jaringan 

published, 
index 
scopus 

Sosialisasi 
roadmap 
pengembangan 
penelitian 
laboratorium 
Komputer dan 
Jaringan 

Pengembangan 
bahasa 
spesifikasi dalam 
rekayasa 
perangkat lunak 

Penerapan 
metode 
pengembangan 
software dengan 
kualitas prima 
untuk kegiatan 
pendidikan dan 
pengajaran 

Prototyping 
skala lab 

Jumlah penelitian 
dosen dan 
mahasiswa 

 

Pengadaan Tool 
untuk 
pengembangan 
rekayasa 
perangkat lunak 

Pengadaan Tool 
untuk 
pengembangan 
rekayasa 
perangkat lunak 
(kerjasama 
dengan 
perusahaan 
software) 

Pengembangan 
dan penerapan 
metodologi 
perangkat lunak 
dengan kualitas 
prima untuk 
pelatihan 
industri 

Prototyping 
skala industri, 
Paten 

• Jumlah 
pelatihan 
industri 

 
• Kerjasama dan 

kolaborasi 
dengan PT- LN 
dan lembaga 
riset/donor 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1.  Campus Network 

Campus network adalah jaringan komputer yang menghubungkan jaringan 

lokal di seluruh wilayah geografis yang terbatas, seperti universitas/kampus, sebuah 

perusahaan, atau pangkalan militer. Jaringan ini dapat dianggap sebagai MAN yang 

khusus. Walaupun tidak dianggap sebagai jaringan area luas, campus network 

saling menghubungkan beragam jenis perangkat keras dan jaringan teknologi yang 

juga dapat digunakan dalam LAN/WAN. Selain itu, semua komponen termasuk 

router, dan kabel, serta koneksi nirkabel poin, dimiliki dan dikelola oleh institusi 

bersangkutan. 

 

3.2.   Trafik Real Time 

  Setiap jaringan memiliki perilaku masing-masing dan biasanya perilaku 

khas tersebut hampir selalu berulang. Untuk dapat mengenali perilaku normal dari 

suatu jaringan, diperlukan pengamatan selama selang waktu tertentu. Hasil 

pengamatan tersebut akan menjadi tolok ukur/baseline, yang selanjutnya dipakai 

untuk menentukan apakah kondisi pada saat tertentu normal atau tidak. Pemahaman 

ini menjadi dasar diberlakukannya manajemen jaringan komputer dan manajemen 

trafik jaringan komputer. Manajemen jaringan/trafik jaringan yang berhasil berarti 

mampu menggambarkan situasi yang terkini, mampu mengumpulkan data secara 

benar, dan menunjukkan potensi anomali yang terjadi. 

  Tujuan dari manajemen trafik jaringan adalah untuk dapat 

mengorganisasikan bandwidth dan mendapatkan informasi yang penting tentang 

jaringan termasuk protokol yang ada pada jaringan, pengalamatan, aliran data, 

statistik, dan yang lebih spesial adalah anomali pada jaringan. Dengan data-data ini 

maka seseorang yang memiliki pengetahuan yang minimal tentang jaringan dapat 

melakukan monitoring operasi jaringan, dengan mudah dapat mengidentifikasikan 

masalah yang terjadi pada jaringan dan dapat dengan mudah mengambil pilihan 
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tindakan serta menyelesaikan masalah sesuai dengan informasi yang didapat.  

  Pada tujuan yang sederhana, manajemen trafik yang baik akan 

menyebabkan kecepatan akses jaringan (secara akumulasi) menjadi lebih cepat 

dengan distribusi bandwidth yang adil bagi pengguna. Dengan demikian 

pergerakan data antar pengguna untuk melakukan kegiatan mereka menjadi lebih 

intensif. 

 

3.3.   Riverbed Modeler Academic Edition 17.5 

  OPNET® Technologies Inc. (http://www.opnet.com) is a leading company 

that develops and markets software for the simulation, modeling, and analysis of 

computer networks. IT Guru and Modeler are the most popular products for 

network simulation offered by OPNET. They are widely used in education for 

teaching basic and advanced topics in data communication and computer networks, 

as well as in industry and government for simulation, study, analysis, and 

performance prediction of various network systems. Accuracy of results, rich 

functionality, and simplicity of use are the main reasons why these software 

packages draw so many users from various areas and disciplines.  

  OPNET software is an excellent tool for simulating real-life networks, 

evaluating their performance, and identifying potential problems before they arise. 

That is why OPNET products, IT Guru and Modeler in particular, fnd widespread 

applications in the industry. They are also heavily used in government, particularly 

in the Defense Department for modeling defense applications and networks. 

OPNET software allows teachers to study and evaluate diverse networking systems 

with as simple or as complex topology as needed, illustrate various networking 

concepts, and show the students how the network performance changes under 

different conditions. It is No. wonder that more than 500 universities worldwide* 

currently use OPNET network simulation software in teaching and research. 

OPNET, IT Guru, OPNET Modeler, and ACE are registered trademarks of OPNET 

Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. 

  OPNET software has an easy-to-use graphical user interface, which can be 
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used to build various network confgurations and test their performance with simple 

dragand-drop actions and a few clicks of a mouse. OPNET software contains a huge 

library of models that simulate most of the existing hardware devices and 

cuttingedge communication protocols. Such abundance of simulation models 

makes it possible for you to easily simulate the most complex computer networks 

and to confgure protocols that implement the most up-to-date communication 

technologies. 

  OPNET’s IT Guru and Modeler are among the most popular network 

simulation software packages. Both these products allow you to study various 

computer networks using the built-in models of various communication devices, 

links, protocols, and commonly used networking technologies. However, unlike IT 

Guru, Modeler has additional functionality that allows you to create new simulation 

models and modify existing ones. 

  OPNET maintains a University Program, which provides free software 

licenses and discounted technical support to qualifed colleges and universities all 

over the world. Through the OPNET University program, the IT Guru Academic 

Edition software package, based on IT Guru commercial Version 9.1, can be 

downloaded free of charge. (Sethi & Hnatyshin, 2013) 

  1Riverbed® Modeler provides high-fidelity modeling, scalable simulation, 

and detailed analysis of a broad range of wired and wireless networks. This product 

enables organizations to optimize their investment in network R&D and to:  

§ Develop proprietary network protocols and technologies,  

§ Evaluate enhancements to standards-based protocols,  

§ Test and demonstrate technology designs in realistic scenarios before 

production, and  

§ Increase R&D productivity and accelerate time-to-market. 

 

Key Feature Highlights 

Riverbed Modeler features advanced capabilities for network modeling and 

 
1 https://www.riverbed.com/id/products/steelcentral/steelcentral-riverbed-modeler.html  
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simulation, including:  

§ Hundreds of wired/wireless protocol and vendor device models with source 

code, 

§ Intuitive, hierarchical modeling environment, 

§ Scalable wireless simulations incorporating terrain, mobility, and path-loss 

models, 

§ 32-bit and 64-bit fully parallel simulation kernel, 

§ Integrated GUI-based debugging and analysis, and 

§ Open interface for integrating external object files, libraries, and other 

simulators. 
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Gambar 3.1 Fitur utama pada Riverbed Modeler Academic Edition 17.5 

 

1.4 Campus Network 

  Campus Network adalah kumpulan dari Local Area Network (LAN) yang 

membentuk sebuah jaringan di ruang lingkup kampus. Jaringan ini akan 

menghubungkan setiap gedung yang ada di kampus seperti gedung-gedung 

perkuliahan. Campus Network menggunakan hierarchical network untuk 

mengoptimalkan jaringan yang ada di kampus tersebut. Model hierarchical 

network mempunyai 3 lapisan utama dalam pembentukan jaringan yaitu: core layer, 

distribution layer dan access layer. Core layer merupakan lapisan utama di mana 

pada lapisan ini adalah sumber internet ke seluruh kampus, pada lapisan ini terdapat 

server yang kemudian layanan akan didistribusikan oleh lapisan ke-2 yaitu 

distribution layer dan akan diteruskan ke end user di lapisan access layer. (Hartono, 

2005) 

  Campus Network menurut Maseleno (2003) merupakan jaringan kerja yang 

terdiri dari lebih satu komputer dan alat pendukung lainnya yang didesain untuk 

dapat berbagi sumber daya (hardware dan software), berkomunikasi karena adanya 

konektivitas, dan dapat mengakses informasi. Campus Network terbentuk atas 

interkoneksi beberapa jaringan lokal (LAN) dalam daerah kampus yang luas 

cakupannya. Secara spesifik Campus Network dibagun untuk menghubungkan 

beberapa gedung/bangunan yang terdapat dalam area kampus seperti gedung 

rektorat, gedung fakultas, gedung perkuliahan, gedung perpustakaan, di mana setiap 

gedung memiliki jaringan LAN dengan menggunakan perangkat dengan teknologi 

yang sama. Berdasarkan luas cakupannya, Campus Network lebih besar disbanding 

dengan LAN dan lebih kecil disbanding Wide Area Network (WAN). Campus 

Network dibangun dengan tujuan memberikan fasilitas kepada civitas akademika 

kampus untuk kemudahan dalam berbagai kegiatan secara efektif dan ekonomis. 

(Prihatmoko, 2016) (Hendrawan, 2005) 

 

1.5 Routing Protocol 
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  Routing adalah proses transfer data melewati internetwork dari satu jaringan 

LAN ke jaringan LAN lainnya. Sementara suatu Bridge menghubungkan segmen-

2 jaringan dan berbagi traffic seperlunya menurut address hardware. Suatu router 

menerima dan mem-forward traffic sepanjang jalur yang sesuai/tepat menurut 

address tujuannya. Konsequensinya, Bridges beroperasi pada layer Data Link 

(Layer 2) pada model OSI, makanya Bridge disebut piranti layer 2. Sementara 

Router bekerja pada layer Network/Layer 3 dan lazim disebut sebagai piranti layer 

3. 

  Di dalam IP network, routing dilakukan menurut table IP routing. Semua IP 

hosts menggunakan routing table untuk melewatkan/forward traffic yang diterima 

dari router lain atau hosts. 

 

Gambar 3.2 Routing 

 

1.6 IP Routing Protocol 

  IP routing protocol memberikan komunikasi antar router. IP routing 

protocol mempunyai satu tujuan utama – mengisi routing table dengan jalur (route) 

terbaik dan terkini yang bisa didapatkan. Walaupun kelihatannya sederhana, akan 

tetapi dalam proses dan opsinya sangat rumit. 

  Routing protocol mengisi table routing dengan informasi routing, misal RIP 
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atau IGRP. Routed protocol adalah protocol dengan karakteristic layer 3 network 

layer yang mendefinisikan logical addressing dan routing, misal IP dan IPX. Packet 

yang didefinisikan oleh porsi network layer dari protocol ini bisa di 

routed/dilewatkan. Routing type merujuk pada routing protocol seperti link-state 

atau distance-vector. 

  IP routing table mengisi routing table dengan lintasan yang valid dan bebas 

loop, di samping itu routing protocol juga menjaga terjadinya looping. 

Route/lintasan yang ditambahkan ke dalam tebel routing berisi. 

 

Tujuan Routing Protocol 

  Secara umum routing protocols mempunyai beberapa tujuan seperti 

dirangkum berikut ini: 

1. Secara dinamis mempelajari dan mengisi routing table dengan sebuah lintasan 

bagi semua subnet yang ada dalam jaringan 

2. Jika ada lebih dari satu lintasan untuk sebuah subnet, maka routing protocol 

menempatkan lintasan terbaik ke dalam routing table. 

3. Memberitahukan jikalau lintasan dalam routing table tidak lagi valid, dan 

menghapus lintasan tersebut dari routing table. 

4. Jika suatu lintasan di dalam routing table dihapus dan lintasan lain yang 

dipelajari dari router sekitarnya tersedia, maka akan ditambahkan ke routing 

table. 

5. Untuk menambahkan lintasan baru, atau mengganti lintasan dengan yang baru 

secepat mungkin. Waktu antara hilangnya route/lintasan dan usaha 

mendapatkan lintasan baru penggantinya disebut convergence time. 

6. Yang terakhir adalah mencegah terjadinya routing loops. 

  Pemahaman tentang routing protocol sangat penting untuk memahami 

konsep dan metode dalam administrasi router. Routing protocol bisa 

diklasifikasikan berdasarkan apakah mereka melewatkan traffic di dalam atau 

antara Autonomous System. 

1. Interior Gateway Protocol (IGP) – protocol yang melewatkan traffic didalam 

Autonomous System 
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2. Exterior Gateway Protocol (EGP) – protocol yang melewatkan traffic keluar 

atau antar Autonomous System 

3. Border Gateway Protocol (BGP) – adalah versi pengembangan dari EGP yang 

melewatkan traffic antar Autonomous System. 

 

Gambar 3.3 Autonomous System 

 

  Gambar 3.2 adalah sebuah Autonomous System yang terhubung ke internet 

melalui router ISP. Router yang ada di dalam Autonomous System menjalankan 

Interior Gateway Protocol (IGP) untuk mencari route di dalam Autonomous 

System. AS border router yang menghubungkan antara Autonomous System dan 

ISP menjalankan kedua Interior Gateway Protocol (IGP) agar bisa berkomunikasi 

dengan router di dalam Autonomous System, dan Exterior Gateway Protocol (EGP) 

agar bisa berkomunikasi dengan router diluar Autonomous System. Border router 

AS ini mengumpulkan informasi routing diluar Autonomous System. 

Berikut ini adalah IP routing protocol yang didukung oleh router Cisco: 

1. RIP (Routing Information Protocol) 

2. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 

3. IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) 
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4. OSPF (Open Shortest Path First OSPF) 

  RIP dan IGRP keduanya menggunakan metoda distance vector routing, 

walaupun IGRP menawarkan banyak pengembangan dari RIP. Routing protocol 

memiliki banyak metode dalam pengimplementasiannya di dunia jaringan 

komputer. Metode routing protocol yang sering digunakan oleh administrator 

jaringan komputer adalah RIP, IGRP, OSPF dan EIGRP, namun saat ini metode 

RIP dan IGRP mulai ditinggalkan oleh administrator jaringan komputer karena 

metode RIP dan IGRP kurang maksimal dalam penerapannya di dunia jaringan 

komputer. Para administrator jaringan komputer memilih beralih ke routing 

protocol OSPF dan EIGRP karena routing protocol tersebut merupakan teknologi 

routing protocol yang baru dan lebih maksimal dalam penerapannya di dunia 

jaringan komputer. Menurut simulasi dari penelitian yang sebelumnya, routing 

protocol EIGRP maupun OSPF keduanya memiliki selisih nilai Qulaity of Service 

(QoS) yang tidak terlalu besar sehingga kedua routing protocol tersebut dapat 

digunakan dalam berbagai kondisi jaringan komputer. 

 

 
Gambar 3.4 Prinsip distance vector 

 

Prinsip Distance Vector 

  Distance Vector routing mempunyai prinsip-prinsip berikut: 

1. Router mengirim update hanya kepada router tetangganya. 

2. Router mengirim semua routing table yang diketahuinya kepada router 

tetangganya. 



 

17 | Penelitian Unggulan Fakultas (kelompok) 

 

    KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS TEKNIK 
Gedung L Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 

Telepon : ( 62-21 ) 4751523, 47864808 Fax. 47864808 
Laman: http://ft.unj.ac.id  email: ft@unj.ac.id 

 
 

 

3. Table ini dikirim dengan interval waktu tertentu, di mana setiap router 

dikonfigurasi dengan interval update masing-masing. 

4. Router memodifikasi tabelnya berdasarkan informasi yang diterima dari router 

teangganya. 

  Karena router menggunakan metode distance vector routing dalam 

mengirim informasi table routing secara keseluruhan dengan interval waktu yang 

tertentu, mereka ini rentan terhadap suatu kondisi yang disebut routing loop (juga 

disebut sebagai kondisi count-to-infinity). Seperti halnya dengan bridging loop 

pada STP, routing loop terjadi jika dua router berbagi informasi yang berbeda. 

 

3.6 OSPF 

  OSPF adalah routing protocol jenis link state yang dengan cepat mendeteksi 

perubahan dan mejadikan routing kembali konvergen dalam waktu singkat dengan 

sedikit pertukaran data. OSPF menggunakan konsep area dengan routing domain 

OSPF. Area memisahkan network menjadi lebih kecil untuk mengurangi jumlah 

trafik protokol yang melalui network. Metric OSPF berdasarkan bandwith dari port. 

OSPF memilih jalur yang mempunyai bandwith paling besar. 

3.7 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 

  EIGRP merupakan routing protokol yang dibuat CISCO. EIGRP termasuk 

routing protocol dengan algoritma hybrid. EIGRP menggunakan beberapa 

terminologi, yaitu: 

1. Successor 

Istilah yang digunakan untuk jalur yang digunakan untuk meneruskan paket 

data. 

2. Feasible Successor 

Istilah yang digunakan untuk jalur yang akan digunakan untuk meneruskan data 

apabila successor mengalami kerusakan. 

3. Feasible Distance 

Istilah yang digunakan untuk jarak dari satu router ke router yang dituju. 

4. Advertised Distance 
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Istilah yang digunakan untuk jarak dari given neighbor ke router yang dituju. 

5. Neighbor Table 

Istilah yang digunakan untuk table yang berisi alamat dan interface untuk 

mengakses ke router sebelah. 

6. Topology Table 

Istilah yang digunakan untuk table yang berisi semua tujuan dari router 

sekitarnya. 

7. Reliable Transport Protocol 

EIGRP menjamin urutan pengiriman data. Perangkat EIGRP bertukar 

informasi hello packet untuk memastikan daerah sekitar. Pada bandwidth yang 

besar, router saling bertukar informasi setiap 5 detik, dan 60 detik pada 

bandwidth yang lebih rendah. 

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) adalah sebuah 

routing protocol jenis distance-vector milik cisco (cisco-proprietary). Artinya 

semua router anda harus router cisco untuk menggunakan EIGRP dijaringan anda. 

EIGRP memiliki jumlah hop maksimum sebanyak 255, denga nilai default 100. Ini 

membantu kekurangan pada RIP. 

EIGRP menggunakan formula berbasis bandwidth dan delay untuk 

menghitung metric yang sesuai dengan suatu rute. EIGRP melakukan konvergensi 

secara tepat ketika menghindari loop. EIGRP tidak melakukan perhitungan-

perhitungan rute seperti yang dilakukan oleh protocol link state. Hal ini menjadikan 

EIGRP tidak membutuhkan desain ekstra, sehingga hanya memerlukan lebih 

sedikit memori dan proses dibandingkan protocol link state. 

Konvergensi EIGRP lebih cepat dibandingkan dengan protocol distance 

vector. Hal ini terutama disebabkan karena EIGRP tidak memerlukan fitur 

loopavoidance yang pada kenyataannya menyebabkan konvergensi protocol 

distance vector melambat. Hanya dengan mengirim sebagian dari routing update 

(setelah seluruh informasi routing dipertukarkan). EIGRP mengurangi pembebanan 

di jaringan. Salah satu kelemahan utama EIGRP adalah protocol Cisco-propritary, 

sehingga jika diterapkan pada jaringan multivendor diperlukan suatu fungsi yang 

disebut route redistribution. Fungsi ini akan menangani proses pertukaran rute 
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router di antara dua protocol link state (OSPF dan EIGRP). EIGRP sering disebut 

juga hybriddistance- vector routing protocol, karena EIGRP ini terdapat dua tipe 

routing protocol yang digunakan, yaitu distance vector dan link state. Dalam 

perhitungan untuk menentukan jalur manakah yang terpendek, EIGRP 

menggunaklan algoritma DUAL (Diffusing Update Algorithm) dalam 

menentukannya. 

EIGRP akan mengirimkan hello packet untuk mengetahui apakah router-

router tetangganya masih hidup atau mati. Pengiriman hello packet tersebut bersifat 

simultan, dalam hello packet tersebut mempunyai hold time, bila dalam jangka 

waktu hold time router tetangga tidak membalas, maka router tersebut dianggap 

mati. Hello pac ket dikirim secara multicast ke IP address 224.0.0.10. 

Internal Route: Route-route yang berasal dari dalam suatu autonomous 

system dari router-router yang menggunakan routing protocol EIGRP, yang 

menjadi anggota dari autonomous system adalah yang mempunyai AND dari 

EIGRP yang sama dan mempunyai autonomous system yang sama juga. AND 

internal route adalah 90. 

External Route: Route-route yang muncul dari luar autonomous system, 

baik redistribution secara manual maupun otomatis. 

EIGRP memiliki beberapa type paket yaitu sebagai berikut: 

1. Hello: untuk maintenance, mencari neigbour router 

2. Acknowledgment: hello packet yang data fieldnya 0 

3. Uptade: paket yang digunakan untuk memberikan perubahan NT 

4. Query: paket yang dikirim oleh router untuk meminta informasi ke router lain 

mengenai suatu route/NT 

5. Reply: balasan dari query paket 

Kelebihan utama yang membedakan EIGRP dari protocol routing lainnya 

adalah EIGRP termasuk satu-satunya protocol routing yang menawarkan fitur 

backup route, di mana jika terjadi perubahan pada network, EIGRP tidak harus 

melakukan kalkulasi ulang untuk menentukan route terbaik karena bisa langsung 

menggunakan backup route. Kalkulasi ulang route terbaik dilakukan jika backup 

route juga mengalami kegagalan.  
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Berikut adalah fitur-fitur yang dimiliki EIGRP: 

1. Termasuk protokol routing distance vector tingkat lanjut (Advanced distance 

vector). 

2. Waktu convergence yang cepat. 

3. Mendukung VLSM dan subnet-subnet yang discontiguous (tidak 

bersebelahan/berurutan) 

4. Partial updates, Tidak seperti RIP yang selalu mengirimkan keseluruhan tabel 

routing dalam pesan Update, EIGRP menggunakan partial updates atau 

triggered update yang berarti hanya mengirimkan update jika terjadi perubahan 

pada network (mis: ada network yang down) 

5. Mendukung multiple protokol network 

6. Desain network yang flexible. 

7. Multicast dan unicast, EIGRP saling berkomunikasi dengan tetangga (neighbor) 

nya secara multicast (224.0.0.10) dan tidak membroadcastnya. 

8. Manual summarization, EIGRP dapat melakukan summarization dimana saja. 

9. Menjamin 100% topologi routing yang bebas looping. 

10. Mudah dikonfigurasi untuk WAN dan LAN. 

11. Load balancing via jalur dengan cost equal dan unequal, yang berarti EIGRP 

dapat menggunakan 2 link atau lebih ke suatu network destination dengan 

koneksi bandwidth (cost metric) yang berbeda, dan melakukan load sharing 

pada link-link tersebut dengan beban yang sesuai yang dimiliki oleh link 

masing-masing, dengan begini pemakaian bandwidth pada setiap link menjadi 

lebih efektif, karena link dengan bandwidth yang lebih kecil tetap digunakan 

dan dengan beban yang sepadan juga. 

 

3.8 Protocol Data Unit (PDU) 

Satuan paket data yang dipertukarkan pada lapisan aplikasi dalam protokol 

SMS Manager disebut Protocol Data Unit (PDU). Dalam protokol tersebut terdapat 

beberapa macam format PDU dimana penggunaan masing -masing PDU tersebut 

harus sesuai dengan fungsinya, sebagai contoh untuk mengirim sebuah pesan, harus 
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digunakan PDU dengan format submit_sm, deliver_sm, atau data_sm. 

Umumnya cara pengiriman paket data dari satu titik ke titik lain, salah satu 

titik harus bertindak sebagai server dan titik lainnya sebagai client, Inisiatif dan 

pembentukan sebuah session (jenis permintaan atau perintah) dilakukan oleh client. 

Jenis session yang dipilih sepenuhnya diserahkan kepada client (otorisasi diterima 

atau tidak tetap dipegang oleh server), terdapat tiga buah session yang dapat dipilih 

yaitu: 

1. Receiver (RX), bila client ingin dapat menerima paket data. 

2. Transmitter (TX), bila client ingin dapat mengirimkan paket data. 

3. Transceiver (TRX), bila client ingin dapat mengirim dan menerima paket 

data.  

Protocol Data Unit atau biasa disingkat dengan PDU adalah format message 

(pesan) dalam bentuk heksadesimal, berupa pasangan-pasangan karakter ASCII 

(American Standard Code for Information Interchange). Protocol Data Unit adalah 

dibalik tampilan menu message pada ponsel yang bertugas mengodekan data ke 

SMS Center atau dari SMS Center, sehingga isi SMS dapat dibaca oleh pengguna. 

Beberapa jenis handphone sudah mendukung mode teks. Hal ini berarti dalam 

handphone tersebut sudah dilengkapi dengan peripheral yang dapat mengonversi 

data septet menjadi ASCII sehingga kita bisa langsung membacanya.  

Dalam pengiriman dan penerimaan pesan SMS, terdapat dua mode yaitu 

mode teks dan mode Protocol Data Unit (PDU). Mode teks adalah format pesan 

dalam bentuk teks asli yang dituliskan pada saat akan mengirimkan pesan. 

Sesungguhnya mode teks ini adalah hasil pengodean dari mode PDU. Sedangkan 

mode PDU adalah format pesan dalam bentuk oktet heksadesimal dan oktet 

semidesimal dengan panjang mencapai 160 (7 bit) atau 140 (8 bit) karakter. Di 

Indonesia, tidak semua operator GSM maupun terminal mendukung mode teks, 

sehingga mode yang digunakan adalah mode PDU. Pada pengiriman pesan terdapat 

dua jenis mobile, yaitu Mobile Terminated (handphone penerima) dan Mobile 

Originated (handphone pengirim).  

Tetapi baik mode teks atau mode PDU, dasar komunikasinya tetap 

menggunakan PDU. Dengan kata lain saat kita mengirimkan SMS maka data yang 
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dikirimkan handphone ke SMSC masih dalam bentuk PDU. Dari SMSC ke 

handphone penerima juga dalam bentuk PDU. Data PDU selanjutnya dikonversi ke 

ASCII oleh handphone. 

Secara umum format PDU dalam protocol SMS Manager ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 3.5 Format Umum PDU 

 

Penjelasan dari gambar diatas ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 3.1 Format PDU 

 SMPP PDU Filed Size 
(Octets) Type Description 

PD
U

 H
ea

de
r Command_length 4 Integer 

Overall size of PDU 
Including header and 

body 
Command_id 4 Integer Identifies the PDU 

Command_status 4 Integer 
Use to carry and error 

code 

Sequence_number 4 Integer 
Use to uniquely 

identified PDU session 

Bo
dy

 Standard Parameters Var. Mixed 

The body part of PDU 
TLV Parameter Var. Mixed 

 

Enam belas oktet pertama disebut PDU header, merupakan bagian yang bersifat 

mandatori atau harus selalu ada di dalam setiap PDU. Sisanya disebut PDU Body, 

merupakan bagian yang bersifat opsional (tergantung jenis PDU). Body PDU terdiri 

dari parameter standar dan parameter tambahan yang disebut parameter 

TagLength_Value (TLV), berikut penjelasan masing-masing bagian tersebut: 

1. Command_Length 

Command_Length menyatakan panjang yang sesungguhya dari PDU meliputi 
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PDU Header dan PDU Body, termasuk di dalamnya oktet dari command_length 

sendiri. Posisinya terletak pada awal atau field pertama dari setiap PDU. 

2. Command_id 

Command_id merupakan parameter yang mendindikasikan jenis operasi dari 

protokol SMS Manager yang sedang dilakukan. Parameter ini dikodekan dalam 

4 oktet dengan tipe data integer. Nilai parameter ini berkisar antara 0x00000000 

hingga 0x00000001FF untuk paramete r yang termasuk kategori request, 

kategori respons nilainya berkisar antara 0x80000000 hingga 0x800001FF, 

contoh beberapa command_id ditunjukkan oleh Tabel 2.  

 

Tabel 3.2 Contoh command_id 

Command_id Nilai 
Bind_receiver 0x00000001 
Bind_transmitter 0x00000002 
Query_sm 0x00000003 
Submit_sm 0x00000004 
Deliver_sm 0x00000005 
Unbind 0x00000006 
Replace_sm 0x00000007 
Cancel_sm 0x00000008 
Bind_transceiver 0x00000009 
Outbind 0x0000000B 
Data_sm 0x00000103 
Broadcast_sm 0x00000111 
Bind_receiver_resp 0x80000001 
Query_sm_resp 0x80000003 
Submit_sm_resp 0x80000004 
Deliver_sm_resp 0x80000005 
Unbind_resp 0x80000006 
Data_sm_resp 0x80000103 
Broadcast_sm_resp 0x80000111 
Query_broadcast_sm_resp 0x80000112 

 

3. Command_status 

Command_satus merupakan paramater yang menunjukkan status operasi dalam 

protokol dan hanya relevan untuk PDU -PDU kategori respons. Untuk PDU-

PDU kategori request, parameter ini diabaikan. 

4. Sequence_number 

Sequence_number merupakan parameter yang digunakan untuk menandai 
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sebuah PDU secara unik agar dapat dibedakan dengan PDU lain. 

5. Parameter Standard 

Parameter standar merupakan parameter yang terdapat pada PDU Body pada 

PDU-PDU tertentu (PDU yang non-header only, yaitu PDU submission dan 

delivery). Formatnya sendiri bervariasi tergantung PDU -nya dan merupakan 

kombinasi data dengan tipe integer. 

6. Parameter TLV 

Tag-Length-Value, merupakan parameter dalam protokol yang dapat 

dibongkar-pasang sesuai dengan kebutuhan. Satu -satunya syarat hanyalah 

parameter ini, bila disertakan, harus diletakkan setelah paramater standar. 

 

Kelebihan menggunakan mode PDU ini adalah encoding dapat dilakukan 

sendiri oleh pengguna yang tentunya harus pula didukung oleh hardware dan 

operator GSM, selain itu juga dapat melakukan kompresi data, menambahkan nada 

dering dan gambar pada pesan yang akan dikirim.  
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BAB IV METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

5. Dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran sebelum 

praktikum. 

6. Dapat membantu mahasiswa dalam memahami cara penggunaaan peralatan 

praktik. 

7. Dapat mengembangakan media pembelajaran praktikum sebagai multimedia 

interaktif pembelajaran berbasis Android. 

8. Dapat mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran praktikum sebagai 

multimedia interaktif pembelajaran berbasis android. 

 

8.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pembuatan multimedia interaktif berlangsung di Laboratorium 

Komputer Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Waktu penelitian 

akan dilaksanakan pada bulan April – Nopember 2018 yang meliputi tahap 

perencanaan, penelitian, dan penulisan laporan. 

 

8.2 Prosedur Pembuatan Simulator  

Prosedur pengembangan media pembelajaran praktikum berbasis android 

menggunakan pengembangan Research and Development, yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

1. Tahap Penelitian dan Pengumpulan Informasi 

Pada tahap ini merupakan tahap analisis kebutuhan, dimulai dari menentukan 

masalah dan solusi yang tepat. Kemudian tahap analisis kebutuhan media 

pembelajaran yang akan dirancang. Berikut ini analis kebutuhan yang akan 

dilakukan: 
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i. Melakukan tinjauan ke laboratorium Pendidikan Informatika dalam proses 

pembelajaran Praktikum Elektronika Industri. Maka potensi masalah yang 

ada pada saat praktikum ialah kurangnya media pembelajaran yang 

digunakan saat praktikum Elektronika Industri. 

ii. Melakukan studi pustaka, pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mengutip teori-teori yang berasal dari buku dan tulisan-tulisan lain yang 

relevan dengan penelitian, serta beberapa artikel yang berkaitan. 

2. Tahap Desain  

3. Tahap Validasi Desain 

4. Tahap Perbaikan Desain 

5. Tahap Uji Coba  

6. Tahap Perbaikan  

 

Setelah tahapan pembangunan topologi selesai, penelitian mengikuti alur 

sebagaimana diberikan pada diagram flowchart berikut ini: 
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Gambar 4.1. Tahapan pengembangan simulator 
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BAB V PEMBAHASAN 

 

Pelaksanaan simulasi menggunakan network simulator Optimized Network 

Engineering Tool (OPNET) Modeler v.14.5. OPNET Modeler menyediakan 

lingkungan pengembangan yang komprehensif untuk menganalisis spesifikasi, 

simulasi dan kinerja suatu jaringan komunikasi. (Chang, 1999 Winter) Pada 

simulasi ini akan diterapkan dua jenis skenario, yaitu link normal dan link gagal 

yang terjadi pada saluran antara Jakarta - Balikpapan dan Jakarta - Makasar. Pada 

skenario link normal, traffic terletak diantara pengguna dan switch.. Pada skenario 

link gagal terdapat dua macam skenario. Skenario pertama, traffic terletak diantara 

pengguna dan switch dengan perilaku pengguna yang memutuskan untuk 

menghentikan penggunaan aplikasi pada detik ke-180 dan detik ke-300. Untuk 

skenario kedua, traffic terletak diantara router dan switch dengan perilaku pengguna 

yang memutuskan untuk menghentikan penggunaan aplikasi secara serentak pada 

detik ke-350 atau bersamaan dengan dihentikannya proses simulasi. 

Selain itu diimplementasikan pula beberapa aplikasi seperti VoIP, email 

(high load), dan web (heavy browsing). Pada jaringan tersebut diterapkan trafik 

dengan interval waktu 100 detik. Besarnya trafik adalah 2 Mbps, 4 Mbps, dan 6 

Mbps. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dari routing protocol OSPF 

dan EIGRP. Jaringan yang akan diimplementasikan terdiri dari router Cisco seri 

7507, ethernet workstation, dan ethernet server yang dihubungkan satu sama lain 

menggunakan model saluran Point-to-Point Protocol Digital Signal 3 (44,736 

Mbps) dan 10BaseT (10 Mbps). Proses simulasi dilakukan selama 350 detik. 

Gambar 5.1 berikut ini merupakan jaringan komputer dengan topologi hybrid yang 

diimplementasikan ke dalam OPNET Modeler: 
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Gambar 5.1 Model jaringan yang akan diimplementasikan pada OPNET 

Modeler v 14.5 (S. A., Pramono, & Purnomo, 2013) 

 

Gambar 5.2 berikut ini merupakan model jaringan di tiap kota, kecuali Jakarta: 

 

Gambar 5.2 Model jaringan pada tiap kota kecuali Jakarta yang akan 

diimplementasikan menggunakan OPNET Modeler v 14.5 (S. A., Pramono, 

& Purnomo, 2013) 

 

Gambar 5.3 berikut ini merupakan pemodelan sistem jaringan di Jakarta: 
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Gambar 5.3 Pemodelan sistem jaringan server di Jakarta (S. A., Pramono, & 

Purnomo, 2013) 

 

5.1 Waktu Konvergensi 

Waktu konvergensi merupakan total waktu yang dibutuhkan oleh sebuah 

router selesai melakukan konvergensi, diantaranya menghitung jalur terbaik dan 

memperbarui routing table. Nilai konvergensi dapat diketahui ketika terdapat 

perubahan pada jaringan. Gambar 5.4 berikut menunjukkan waktu konvergensi 

OSPF pada saat skenario dijalankan: 
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Gambar 5.4 Waktu Konvergensi OSPF 

 

(Birkner, 2000) :179 menyatakan “konvergensi OSPF dapat berkisar antara 

6-46 detik, tergantung pada tipe kegagalan, pengaturan waktu, dan ukuran 

jaringan”. Pada saat kondisi link normal, OSPF melakukan satu kali proses 

konvergensi, yaitu pada detik ke-61 selama 55,21 detik. Pada skenario pertama 

maupun skenario kedua link gagal, OSPF melakukan dua kali proses konvergensi. 

Konvergensi pertama dimulai pada detik ke-61 selama 55,21 detik saat kondisi link 

masih normal. Skenario link gagal dimulai pada detik ke-150, hal ini menyebabkan 

adanya perubahan informasi routing pada OSPF. Akibatnya, OSPF melakukan 

konvergensi pada detik ke-165 selama 35,06 detik. Hasil nilai konvergensi yang 

sama pada kedua skenario tersebut disebabkan OSPF melakukan pembaharuan 

topologi database yang sama. Gambar 5.5 berikut menunjukkan waktu konvergensi 

EIGRP pada saat skenario dijalankan: 
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Gambar 5.5 Konvergensi EIGRP saat kondisi link gagal 

 

(Birkner, 2000) :192 menyatakan “EIGRP memiliki beberapa karakteristik 

dalam hal membangun internetwork, salah satunya yaitu melakukan konvergensi 

tidak lebih dari 1 detik dalam hal mendeteksi sebuah link yang gagal”. Pada saat 

kondisi link normal, EIGRP melakukan satu kali proses konvergensi, yaitu pada 

detik ke-5 selama 0,0087 detik. Pada skenario pertama link gagal, EIGRP 

melakukan dua kali proses konvergensi. Konvergensi pertama dimulai pada detik 

ke-5 selama 0,0087 detik saat kondisi link masih normal. Skenario link gagal 

dimulai pada detik ke-150 sehingga menyebabkan adanya perubahan informasi 

routing pada EIGRP. Akibatnya, OSPF melakukan konvergensi pada detik ke-150 

selama 0,0093 detik. Pada skenario kedua link gagal, EIGRP melakukan dua kali 

proses konvergensi. Konvergensi pertama dimulai pada detik ke-5 selama 0,0086 

detik saat kondisi link masih normal. Skenario link gagal dimulai pada detik ke-

150, hal ini menyebabkan adanya perubahan informasi routing pada EIGRP. 
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Akibatnya, OSPF melakukan konvergensi pada detik ke-150 selama 0,008 detik. 

Berdasarkan nilai waktu konvergensi yang dihasilkan EIGRP dan OSPF dapat 

disimpulkan bahwa EIGRP memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan OSPF. 

Hal ini dikarenakan ketika terjadi perubahan pada suatu jaringan, EIGRP 

mendeteksi cepat adanya perubahan topologi kemudian mengirim query 

(permintaan) ke tetangga terdekat agar segera memiliki successor (pengganti) dan 

menyebarluaskan informasi terbaru itu ke semua router. Pada jaringan OSPF, 

semua router pada suatu area memperbarui topologi database dengan cara 

melakukan flooding LSA ke tetangga dan menghitung ulang tabel routing. 

Akibatnya, OSPF membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan 

konvergensi. 

 

5.2 Packet Delay End-to-End 

Packet delay end-to-end adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim 

sebuah paket aplikasi ke tujuan layer aplikasi. Besarnya packet delay end-toend 

diperoleh pada aplikasi VoIP. 
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Gambar 5.6 Packet end-to-end delay OSPF saat kondisi link normal 

 

Pada skenario link normal, traffic terletak diantara pengguna dan switch. 

Pada detik ke-0 hingga detik ke-118, baik routing protokol OSPF maupun EIGRP 

masih melakukan proses running pada sistem, sehingga packet delay end-to-end 

belum nampak. Besarnya packet end-to-end delay rata-rata OSPF saat kondisi link 

normal adalah 0,064563 detik atau sama dengan 64,563 ms. Pada EIGRP dengan 

kondisi link normal, besarnya packet end-to-end delay rata-rata adalah 0,065091 

detik atau sama dengan 65,091 ms. 

Pada skenario pertama OSPF link gagal, besarnya packet delay end-to-end 

rata-rata adalah 0,06433 detik atau sama dengan 64,33 ms sedangkan EIGRP 

menghasilkan delay end-to-end rata-rata adalah 0,06501 detik atau sama dengan 

65,01 ms. 
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Pada skenario kedua OSPF link gagal, besarnya packet delay end-to-end 

rata-rata adalah 0,06532 detik atau sama dengan 65,32 ms sedangkan EIGRP 

menghasilkan sebesar 0,06524 detik atau sama dengan 65,24 ms. Berdasarkan 

standar ITU-T G.114 dapat dianalisis bahwa perolehan nilai packet delay end-toend 

rata-rata OSPF dan EIGRP yang berada dalam rentang nilai 0-150 ms merupakan 

rentang delay yang dapat diterima oleh pengguna secara umum. 

 

5.3 Throughput 

Throughput merupakan jumlah rata-rata paket yang sukses diterima atau 

dikirimkan oleh saluran penerima atau pemancar per detik. (Riverbed, 2018) 

Gambar 5.7 berikut menunjukkan nilai throughput OSPF dan EIGRP pada seluruh 

skenario yang dijalankan: 
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Gambar 5.7 Troughput Gabungan Antara OSPF dan EIGRP 

 

Pada skenario link normal, traffic terletak diantara pengguna dan switch. 

Pada detik ke-0 hingga detik ke-118, baik routing protokol OSPF maupun EIGRP 

masih melakukan proses running pada sistem, sehingga troughput belum nampak. 

Pada OSPF dengan kondisi link normal, besarnya throughput rata-rata yang 

dihasilkan adalah 44.396,095 bps sedangkan EIGRP menghasilkan throughput rata-

rata sebesar 67.100,78 bps. Pada skenario pertama OSPF link gagal, besarnya 

throughput rata-rata yang dihasilkan adalah 14.180,73 bps sedangkan EIGRP 

menghasilkan throughput rata-rata sebesar 22.327,2 bps. Pada skenario kedua 

OSPF link gagal,. Besarnya throughput rata-rata yang dihasilkan adalah 11.154,92 

bps sedangkan EIGRP menghasilkan throughput rata-rata 2.773,48 bps. 
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Berdasarkan nilai throughput rata-rata yang diperoleh dapat dianalisis 

bahwa kinerja routing protokol EIGRP pada kondisi link normal maupun skenario 

pertama link gagal lebih baik dibandingkan OSPF. OSPF memiliki kinerja 

throughput yang lebih baik pada saat skenario kedua link gagal. Semakin besar nilai 

throughput menandakan semakin banyak jumlah paket rata-rata yang diterima di 

sisi user. Sebaliknya semakin kecil nilai throughput menandakan semakin sedikit 

jumlah paket rata-rata yang diterima di sisi user. 

 

5.4 Jitter 

Jitter didefinisikan sebagai variasi waktu kedatangan dari paket yang 

dikirimkan secara terus menerus. (Jr., 2003) Besarnya jitter diperoleh pada aplikasi 

voice, yaitu VoIP. 

 

Tabel 5.1 Hasil Simulasi Jitter. 

 

 

Jitter yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa perbedaan waktu 

kedatangan paket ke penerima lebih kecil dibandingkan pada saat di sisi sumber. 

(Riverbed, 2018) Sedangkan nilai jitter yang berkisar antara 0-20 ms merupakan 

rentang jitter yang dapat diterima oleh pengguna secara umum. (ITU-T, 2006) Jitter 

dapat disebabkan oleh lintasan tempuh paket yang berbeda-beda, bandwidth yang 

tiba-tiba menyempit karena adanya flooding, peningkatan trafik secara tidak teratur 

atau kongesti yang menyebabkan antrian. Berdasarkan perolehan nilai jitter secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa routing OSPF dan EIGRP dapat 

menjalankan aplikasi VoIP dengan baik. 
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5.5 Packet Loss 

Packet loss adalah jumlah paket yang hilang dibandingkan dengan paket 

yang diterima benar. (Tanenbaum, 2003) Prosentase packet loss ditentukan seperti: 

 

Npacket loss = jumlah paket multimedia yang hilang 

Npacket = jumlah paket multimedia yang diterima dengan benar 

 

Berikut ini adalah hasil perhitungan packet loss pada aplikasi yang 

diterapkan ke dalam jaringan: 

 

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Packet Loss 

 

 

Berdasarkan dokumen ITU-T REC. Y.1541, hasil prosentase packet loss 

OSPF dan EIGRP baik pada skenario link normal ataupun gagal masih berada pada 

rentang nilai standar packet loss 0-0,05 %. Rentang nilai tersebut merupakan 

rentang nilai yang dapat diterima oleh pengguna secara umum. Pada aplikasi email 

dan web dihasilkan prosentase packet loss mendekati 0%, ini menandakan paket 

yang dikirim dari sumber dapat sampai ke penerima secara utuh. Ketika nilai packet 

loss besar maka dapat diketahui bahwa jaringan sedang sibuk atau terjadi overload. 

Packet loss mempengaruhi kinerja jaringan secara langsung. Ketika suatu jaringan 

memiliki nilai packet loss yang besar, dapat dikatakan kinerja jaringan tersebut 

buruk. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa OSPF dan EIGRP 
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memiliki kinerja yang seimbang. 

 



 

40 | Penelitian Unggulan Fakultas (kelompok) 

 

    KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS TEKNIK 
Gedung L Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 

Telepon : ( 62-21 ) 4751523, 47864808 Fax. 47864808 
Laman: http://ft.unj.ac.id  email: ft@unj.ac.id 

 
 

 

BAB VI KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil simulasi yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Network Simulator OPNET Modeler versi 14.5 dapat digunakan untuk 

menentukan kinerja dari routing protocol EIGRP dan OSPF. Metodologi 

yang dilakukan adalah dengan membuat topologi jaringan hybrid (mesh-

star), kemudian mengkonfigurasi model saluran dan node, serta 

mengimplementasikan jenis aplikasi/layanan yang akan diamati ke dalam 

jaringan komputer. 

2. Routing protocol EIGRP memiliki keunggulan pada parameter konvergensi, 

yaitu membutuhkan waktu 0,0087 detik saat link normal, 0,0093 detik saat 

skenario pertama link gagal, dan 0,008 detik saat skenario kedua link gagal. 

3. Berdasarkan dokumen ITU-T G.114 perolehan nilai packet delay end-to-

end rata-rata OSPF dan EIGRP yang berada pada rentang 0-150 ms 

merupakan rentang delay yang dapat diterima oleh pengguna secara umum. 

4. Pada skenario link normal maupun skenario pertama link gagal besarnya 

throughput rata-rata EIGRP lebih baik daripada OSPF. Besarnya throughput 

EIGRP yaitu 67.100,78 bps dan 22.327,2 bps. Saat skenario kedua link 

gagal, OSPF memiliki nilai throughput yang lebih baik yaitu sebesar 

11.154,92 bps. 

5. Berdasarkan dokumen ITU-T Y.1541 perolehan nilai jitter OSPF dan 

EIGRP yang berada pada rentang 0-20 ms merupakan rentang jitter yang 

dapat diterima oleh pengguna secara umum. 

6. Berdasarkan dokumen ITU-T REC. Y.1541, hasil prosentase packet loss 

OSPF dan EIGRP baik pada skenario link normal ataupun gagal masih 

berada pada rentang nilai standar packet loss 0-0,05 %. Rentang nilai 

tersebut merupakan rentang nilai yang dapat diterima oleh pengguna secara 

umum. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Perlu dibuat topologi jaringan yang lebih besar agar kinerja dari kedua jenis 

routing protocol tersebut lebih terlihat jelas. 

2. Menambah parameter kinerja yang diamati antara lain network convergence 

activity, utilization, next hop update, dan sebagainya. 

3. Menganalisis performansi routing protocol pada aplikasi lain seperti FTP 

dan database. 

4. Membandingkan antara hasil simulasi dengan menggunakan network 

simulator dan testbed. 
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