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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat mempengaruhi 

kehidupan masyarakat modern dalam menggunakan teknologi media komunikasi 

berbasis data streaming. Streaming adalah teknologi transmisi pengiriman data, 

video atau audio secara real time atau pre-recorded dari sender pada receiver.  

Pemanfaatan teknologi tersebut sangat beragam dalam berbagai kegiatan, 

sehingga data streaming membutuhkan suatu unjuk kerja protokol yang cepat 

dalam proses pengirimannya. 

  Salah satu protokol tersebut adalah protokol TCP Vegas dan UDP. TCP 

Vegas adalah algoritma yang menekankan pada keterlambatan paket daripada 

kehilangan paket (Arijasa, 2011), Sedangkan UDP merupakan protokol yang 

bersifat connectionless oriented. Artinya, saat melakukan pengiriman data tidak 

dilakukan proses handshaking, tidak ada sequencing datagram, dan tidak ada 

garansi bahwa paket data (datagram) yang dikirimakan tiba dengan selamat. UDP 

juga tidak menyediakan fitur koreksi kesalahan (Sofana, Cisco CCNA & Jaringan 

Komputer, 2009). 

Ada Beberapa Jurnal yang berkaitan dengan perbandingan ini. Menurut 

Sean Boyden(2007) pada paper berjudul, “TCP Vegas Performance with Data 

streaming” yang berisi perbandingan TCP Vegas dan TCP New Reno didapatkan 

bahwa TCP Vegas lebih baik dari pada TCP New Reno untuk data streaming. 

Sedangkan menurut Mazhar B.Tayel (2008) pada paper berjudul “Effect of TCP 
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and UDP parameter on the quality of video streaming delivery over the internet” 

yang didapatkan bahwa pengaruh parameter UDP dan TCP pada penundaan jitter 

dan nilai paket loss yang digunakan meningkatkan efisiensi protokol UDP dan 

TCP untuk mencegah kemacetan jaringan. 

 Dalam tugas akhir ini penulis akan membandingkan karakteristik dari 

protokol TCP Vegas dan UDP berdasarkan pada kualitas layanan data streaming 

dengan parameter uji utilisasi bandwidth, packet loss, latency dan jitter. Alasan 

memakai protokol TCP Vegas, dikarenakan studi terdahulu (TCP Vegas 

Performance with Data streaming) yang membahas perbandingan TCP Vegas dan 

TCP varian lain menunjukkan bahwa TCP Vegas lebih unggul dalam hal 

keterlambatan paket untuk data streaming. Sementara itu secara umum diketahui 

bahwa protokol UDP sesuai dengan kateristiknya adalah protokol yang standar 

digunakan untuk data streaming. Karena itu dalam tugas akhir ini akan dianalisis 

unjuk kerja dari TCP Vegas dibandingkan dengan UDP untuk data streaming.  

 Perbandingan ini dilakukan menggukan Network Simulator 2. Network 

Simulator 2 merupakan sebuah perangkat lunak simulasi jaringan internet untuk 

kepentingan riset interaksi antar protokol dalam konteks pengembangan protokol 

internet pada saat ini dan masa yang akan datang (Indarto, 2004). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana mensimulasikan sistem dengan protokol TCP Vegas, dan UDP 

dengan menggunakan data streaming pada network simulator 2. 
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2. Bagaimana melakukan analisis perbandingan TCP Vegas, dan UDP pada 

data streaming dengan parameter uji utilisasi bandwidth, packet loss, 

latency dan jitter untuk ukuran paket data yang bervariasi.  

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Protokol yang digunakan TCP Vegas, dan UDP. 

2. Menggunakan data streaming berupa VOIP dan Video. 

3. Perbandingan menggunakan parameter uji utilisasi bandwidth, packet loss, 

latency dan jitter dengan ukuran paket data yang bervariasi. 

4. Menggunakan Network Simulator 2 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah: 

1. Menghasilkan analisis perbandingan protokol TCP Vegas, dan UDP pada 

data streaming menggunakan network simulator 2. 

2. Menghasilkan analisis perbandingan protokol TCP Vegas, dan UDP pada 

data streaming dengan parameter uji utilisasi bandwidth, packet loss, 

latency dan jitter dengan ukuran paket data yang bervariasi. 

3. Menentukan protokol mana yang terbaik untuk data streaming. 
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1.5 Kontribusi  

  Tugas akhir Analisis penbandingan unjuk kerja protokol TCP Vegas dan 

UDP pada data streaming ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

perkembangan layanan data streaming kedepan. Mengingat streaming sekarang 

ini digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari dinas pemerintahan maupun 

masyarakat umum.  

   

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan didalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan laporan Tugas Akhir ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, kontribusi, tujuan yang ingin 

dicapai serta sistematika penulisan laporan tugas akhir ini. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini dibahas secara singkat teori-teori yang berhubungan 

dan mendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. Adapun teori 

yang dibahas meliputi : TCP Vegas, UDP, data streaming, Quality 

of service, Network simulator 2. 

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini dibahas tentang perancangan dan membuat simulasi 

jaringan pada algoritma TCP Vegas dan UDP serta alasan 
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penggunaan data streaming dalam penelitian. Perancangan jaringan 

dengan menggunakan NS-2.  

BAB IV Hasil  dan Pembahasan 

Pada Bab ini akan melakukan simulasi, mengambil data, 

memplotting dan menganalisa berdasarkan parameter utilisasi 

bandwidth, packet loss, latency, jitter. 

BAB V Penutup 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dengan tujuan dan 

permasalah yang ada, serta saran untuk pengembangan sistem di 

masa mendatang.  

  


