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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan pengguna jaringan komputer khususnya dunia internet dengan 

komunikasi berbasis internet protokol saat ini yang sudah sangat besar tentunya harus 

diiringi dengan perubahan dan perkembangan dari berbagai segi. Aplikasi internet saat 

ini kebanyakan masih menggunakan Internet Protocol version 4 (IPv4) yang 

menggunakan panjang alamat 32 bits yang artinya hanya mampu mengakomodasi 2
32

 

yaitu sejumlah 4.294.967.296 sekitar 4 miliar host. IPv4 pada dasarnya tidak berubah 

semenjak 1981 (RFC791) dan sudah terbukti tangguh, mudah diimplementasikan, 

dioperasikan dan berhasil dalam skala besar pada jaringan internet sampai saat ini. 

Namun IPv4 ternyata tidak dapat membendung pesatnya perkembangan jaringan 

internet.  

IPv6 diperkenalkan tahun 1998 sebagai pengganti eksistensi IPv4. Dengan panjang 

alamat 128 bits dapat menampung 2
128

, jauh lebih banyak lagi yaitu sekitar 340 

Undecillion host (3,4 x 10
38

). IPv6 adalah generasi terbaru dan sering disebut juga 

dengan Internet Protocol Next Generation (IPng) ditujukan menjadi penopang 

infrastruktur internet dan jaringan komputer secara global dan menyeluruh di masa yang 

akan datang. Untuk mempercepat proses perpindahan kedalam IPv6, berbagai 

kehandalan ditawarkan bagi pengguna salah satunya keunggulan pada pengiriman 

paket, keamanan, dan QoS (Quality of Service) serta segudang fitur-fitur lain yang terus 

dikembangkan dari waktu ke waktu. 

Dominasi IPv4 hingga saat ini segera digantikan dengan IPv6 secara bertahap, 

sedikit demi sedikit. Yang menarik adalah bagaimana penggunaan alamat IPv6 

mengakomodir kebutuhan pengguna yang selama ini menggunakan IPv4 terutama 

dalam hal kecepatan transfer mengingat berbagai perbedaan pada kedua pengalamatan 

ini. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian tentang perbandingan kinerja IPv6 dengan 

IPv4 sebagai pembanding. Pada Transfer Control Protocol (TCP), User Datagram 

Protocol (UDP) dan File Transfer Protocol (FTP) akan terlihat bagaimana perilaku 

internet protokol menghadapi transmisi data baik yang reliable dan unreliable. 
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1.2 Permasalahan 

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bagaimana membandingkan dan mengetahui perbedaan antara IPv6 dan IPv4 

terutama berkaitan dengan protokol TCP, UDP dan File Transfer 

b. Bagaimana menganalisa data hasil pengujian sebagai parameter yang 

dibandingkan serta pendukung kesimpulan diakhir penelitian 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalahan pada penelitian ini antara lain adalah: 

a. Pengujian dilakukan pada jaringan lokal sederhana (test bed) tanpa terhubung 

internet dan berfokus pada TCP, UDP dan file transfer dengan masing-masing 

kondisi pengalamatan IPv4 dan IPv6 

b. Dalam penelitian ini menggunakan router mikrotik 751AU dengan sistem 

operasi mikrotik OS 6.33 menggunakan static routing, konfigurasi mikrotik 

dengan aplikasi WinBox 

c. Aplikasi yang pergunakan adalah berbasis windows antara lain iperf, wireshark 

serta Xlight server. 

d. Tidak membahas aspek seperti faktor keamanan jaringan 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami bagaimana kinerja dari TCP, UDP 

dan File Transfer jika diimplementasikan pada jaringan dengan pengalamatan IPv6 

dengan IPv4 sebagai pembanding terutama pada sisi end-point atau client. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis untuk menambah pemahaman mengenai jaringan komputer, terkait 

dengan protokol internet terkini IPv6 serta masa depan pengembangannya bila 

akan berkarir dibidang ini  

2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi / acuan di Fakultas Teknik khususnya 

untuk penelitian yang berhubungan dengan jaringan komputer berbasis IPv6 

lebih lanjut dengan penerapannya kasus yang lebih kompleks seiring 

implementasi IPv6 secara lebih menyeluruh 



3 
 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dibagi menjadi 5 bab dengan pembagian sebagai berikut: 

- Bab 1 berisi pendahuluan  

- Bab 2 berisi penjelasan tinjauan pustaka dan dasar teori yang berkaitan dengan 

IPv6 maupun perbedaannya dengan IPv4 beserta protokol yang akan diujikan 

- Bab 3 berisi penjelasan tentang topologi, perangkat yang digunakan, konfigurasi 

jaringan dan juga teknik pengambilan data 

- Bab 4 berisi hasil dari pengambilan data serta penjelasan analisisnya 

- Bab 5 berisi kesimpulan yang didapat dari pengujian 


