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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jika 

diterjemahkan adalah Protokol Kendali Transmisi/Protokol Internet, adalah gabungan 

dari protokol TCP (Transmission Control Protocol) dan IP (Internet Protocol) sebagai 

sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar 

data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan 

memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah 

dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol 

(protocol suite). Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan 

saat ini, karena protokol ini mampu bekerja dan diimplementasikan pada 

lintas perangkat lunak (software) di berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan 

kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack.  

Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-

an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan 

jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas (WAN). TCP/IP merupakan 

sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme 

transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. 

Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut 

sebagai alamat IP (IP Address) yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta 

komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di Internet. Protokol ini 

juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_jaringan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocol_suite&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Software
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TCP/IP_stack&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP
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sistem berbeda, (seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX) untuk membentuk 

jaringan yang heterogen. Protokol TCP/IP selalu berevolusi seiring dengan waktu, 

mengingat semakin banyaknya kebutuhan terhadap jaringan komputer dan Internet. 

Pengembangan ini dilakukan oleh beberapa badan, seperti halnya Internet 

Society (ISOC), Internet Architecture Board (IAB), dan Internet Engineering Task 

Force (IETF). Macam-macam protokol yang berjalan di atas TCP/IP, skema 

pengalamatan, dan konsep TCP/IP didefinisikan dalam dokumen yang disebut 

sebagai Request for Comments (RFC) yang dikeluarkan oleh IETF. Hardiyanto 

Nugroho. (2013). 

TCP adalah protokol yang berorientasi koneksi yang menciptakan suatu koneksi 

virtual antara dua TCP untuk mengirim data.Di samping itu, TCP menggunakan 

aliran dan mekanisme error control pada level transportasi. Selain itu, secara ringkas 

TCP disebut connection oriented, protocol transport yang handal. TCP menambah 

fitur orientasi koneksi dan kehandalan untuk layanan pada IP. 

a. Aliran Layanan Pengiriman 

TCP memungkinkan proses pengiriman untuk mengirim data sebagai aliran byte 

dan memungkinkan proses penerimaan untuk memperoleh data sebagai aliran byte. 

TCP menciptakan suatu keadaan di mana dua proses dihubungkan oleh sebuah “tub” 

imajiner yang membawa data mereka melewati internet. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Society
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Society
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Architecture_Board&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
https://id.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments
https://id.wikipedia.org/wiki/IETF
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Gambar. 2.1 Proses Pengiriman Stream 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

b. Pengiriman dan Penerimaan Buffer 

Karena proses pengiriman dan penerimaan tidak bisa menulis atau membaca 

data dengan kecepatan yang sama, TCP membutuhkan buffer untuk penyimpanan. 

Terdapat dua buah buffer yaitu buffer pengiriman dan buffer penerima, setiap arah 

mempunyai salah satu buffer tersebut. Salah satu cara untuk mengimplementasikan 

buffer adalah dengan menggunakan array melingkar dari 1 sampai byte lokasi seperti 

yang ditunjukan pada Gambar 2.2. 
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Gambar. 2.2 Proses Pengiriman Dan Penerimaan Buffer 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

Gambar 2.2 menunjukan bahwa perpindahan data pada satu arah. Pada arah 

pengiriman, memiliki tiga jenis ruang. Bagian putih mengandung ruang kosong yang 

dapat diisi oleh proses pengiriman (penghasil). Wilayah abu-abu menyimpan byte 

yang telah dikirim tetapi belum diakui. TCP menjaga byte ini dalam buffer sampai ia 

menerima pengakuan (ACK). Daerah yang berwarna berisi byte yang akan dikirim 

oleh TCP pengirim. Namun, TCP mungkin hanya dapat mengirim sebagian dari 

bagian yang berwarna. Hal ini dapat disebabkan oleh lambatnya proses penerimaan 

atau mungkin kemacetan dalam jaringan. Perhatikan juga bahwa setelah byte dalam 

ruang abu-abu diakui, ruang tersebut akan di pakai kembali dan tersedia untuk 

digunakan pada proses pengiriman. Hal inilah yang menyebabkan buffer melingkar. 

Pengolahan pada buffer di situs penerima lebih sederhana. Buffer yang 

melingkar dibagi menjadi dua daerah (ditunjukan pada warna putih dan yang 
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berwarna). Daerah putih berisi ruang kosong untuk diisi oleh byte yang diterima dari 

jaringan, sedangkan bagian yang berwarna berisi byte yang diterima yang dapat 

dibaca oleh proses penerimaan. 

c. Komunikasi Full Duplex 

TCP menawarkan layanan full duplex, di mana data dapat mengalir dalam dua 

arah pada waktu yang sama. Setiap TCP mempunyai buffer pengirim dan penerimaan, 

dan segmen yang bergerak di kedua arah. 

d. Layanan Orientasi Koneksi 

 Ketika proses situs A ingin mengirim dan menerima data dari proses lain di 

situs B, berikut ini yang akan terjadi : 

1. Dua TCP membentuk koneksi diantara mereka. 

2. Data dipertukarkan di kedua arah. 

3. Koneksi diakhiri. 

Perhatikan bahwa ini adalah koneksi virtual, bukan koneksi fisik. Segmen TCP 

dienkapsulasi dalam datagram IP dan dapat dikirim keluar dari urutan, atau hilang, 

atau rusak, lalu kemudian akan dikirim kembali. Masing-masing dapat menggunakan 

jalur yang berbeda untuk mencapai tujuan. Disana tidak ada koneksi fisik. TCP 

membuat orientasi aliran suatu keadaan di mana ia menerima tanggung jawab 

mengirimkan byte untuk sisi yang lainya. Situasi ini mirip dengan pembuatan sebuah 

jembatan yang mencakup beberapa kepulauan dan melewatkan semua byte dari satu 

pulau ke pulau yang lainnya dalam satu koneksi tunggal. 

e.  Layanan Kehandalan 
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 TCP adalah protocol transport yang dapat dihandalkan. Menggunakan sebuah 

mekanisme pengakuan untuk memeriksa keamanan dan tanda kedatangan data. 

(Forouzan, 2007). 

 

2.1.1 Segmen TCP 

 

Gambar 2.3 Struktur Segmen Pada TCP 

Sumber : (Sofana, 2009) 

 

Pada Gambar 2.3 menggambarkan segmen dari TCP yang dapat di jelaskan 

sebagi berikut : 

1. Source Port (16 bits) : Berisi informasi port pengirm 

2. Destination Port (16 bits) : Berisi informasi port penerima 

3. Sequence Number (32 bits) : Berisi sequence number yang terdiri atas dua kondisi 

berikut : 
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a. Jika flag SYN di set (yang ada di bagian field flags), maka field berisi awal 

(inisial) dari sequence number. 

b. Jika flag SYN tidak di set, maka nilai pada field ini merupakan sequence 

number. 

4. Acknowledgement atau ACK (32 bits) : jika flag ACK di set maka nilai pada field 

ini adalah nilai sequence number berikutnya yang di “harapkan” oleh penerima. 

5. Data offset (4 bits) : Menunjukan ukuran TCP header. Total header sepanjang 32-

bit words. Ukuran minimum header adalah 5 word. Data offset juga merupakan 

awal dari kata. 

6. Reserved (4 bits) : Untuk keperluan tertentu di masa akan datang. Nilai pada field 

ini semestinya adalah zero (nol). 

7. Flags (8 bit) : field untuk control bit (masing-masing 1 bit), yaitu : 

a. CWR (Congestion Windows Reduced) 

b. ECE (ECN-Echo) 

c. URG (URGent) 

d. ACK (ACKnowledgement) 

e. PSH (Push function) 

f. RST (Reset) 

g. SYN (Synchronize) 

h. FIN (Finish) 

8. Window (16 bits) : menunjukan ukuran window penerima (receive window). Agar 

data dapat diterima dengan baik maka diperlukan pengaturan ukuran jumlah byte 

optimal yang ditentukan oleh field ini.  
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9. Checksum (16 bits) : digunakan untuk error checking dari header dan data 

10. Urgent pointer (16 bits) : digunakan untuk sequence number yang menandakan 

urgent data byte terakhir. 

11. Option (Variable bits) : Berisi berbagai opsi berupa angka sebagai berikut : 

a. 0-End of option list 

b. 1-No operation list 

c. 2-Maximum segment size 

d. 3-Window scale 

e. 4-Selective Acknowledgement 

f. 5,6,7 

g. 8-Timestamp 

12.  Data : Berisi data yang dikirim. 

 

2.1.2 Koneksi TCP 

TCP merupakan connection-oriented. TCP membentuk sebuah jalur virtual 

antara sumber dan tujuan. Semua segmen yang dimiliki sebuah pesan kemudian 

dikirm diatas jalur virtual ini. Menggunakan sebuah jalur virtual tunggal untuk 

seluruh pesan memudahkan dalam proses pengakuan serta pengiriman ulang frame 

yang rusak atau hilang. TCP beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi. TCP 

menggunakan jasa IP untuk mengirimkan masing-masing segmen ke penerima, tetapi 

itu mengontrol koneksinya sendiri. Jika segmen hilang atau rusak, maka akan 

dikirimkan ulang. 

Pada TCP yang merupakan pengiriman berorientasi koneksi membutuhkan 

beberapa tahap sebagai berikut : 
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1. Connection Establishment 

TCP mengirimkan data menggunakan full duplex. Ketika dua TCP dalam dua 

mesin terhubung, mereka dapat mengirimkan segment satu sama lain secara simultan. 

Sehingga masing-masing pihak harus menginisialisasi komunikasi dan mendapatkan 

persetujuan dari pihak lain sebelum data dikirimkan. Pembentukan koneksi pada TCP 

disebut dengan three-way handhsaking. Sebuah program server memberitahu TCP 

bahwa siap menerima koneksi yang disebut sebagai passive open. Program klien 

melakukan request untuk active open, sekarang TCP sudah bisa memulai three-way 

handshaking. 

 

Gambar 2.4 Pembentukan Koneksi Three Way 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

2. Transfer Data 

Setelah koneksi dibentuk, transfer data dua arah dapat dilakukan. 

3. Pushing Data 



 

15 
 

Sending TCP menggunakan buffer untuk menyimpan aliran data dari program 

aplikasi.  Receiving TCP juga menggunakan buffer untuk data ketika diterima dan 

memberikannya ke program aplikasi. 

4. Urgent Data 

Sebuah program aplikasi membutuhkan untuk mengirimkan byte yang penting  

untuk aplikasi di sisi penerima. Maka TCP akan mengirimkan segmen dengan URG 

bit yang telah diatur.  

5. Penghentian Koneksi 

Terdapat dua cara untuk penghentian koneksi, yaitu :  

Three-Way  Handshaking, berikut ini adalah gambarannya : 

 

Gambar 2.5 Penghentian Koneksi Three Way 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar di atas : 

a. Klien TCP pada saat menerima close command dari proses klien mengirimkan 

segment pertama yang berupa segmen FIN dimana flag FIN diisi. 
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b. Server TCP sehabis menerima segmen FIN mengirimkan segmen FIN+ACK 

c. Klien TCP mengirimkan segmen terakhir yaitu segmen ACK. 

TCP juga bisa melakukan half close, yaitu ketika satu sisi menghentikan 

pengiriman data namun masih menerima data. 

6. Reset Koneksi 

Salah satu pihak pada TCP dapat menghentikan sebuah permintaan sambungan, 

dan dapat juga membatalkan koneksi yang sedang berjalan, menghentikan koneksi 

yang menganggur. Hal ini dapat dilakukan dengan flag RST (Reset). 

7. Menolak Koneksi 

Misalkan satu sisi meminta koneksi pada sebuah port, sisi lain dapat mengirimkan 

sejumlah bit RST untuk menolak sambungan 

8. Menghentikan Koneksi 

Ketika sebuah koneksi berjalan, salah satu TCP dapat menghentikan koneksi 

tersebut dengan cara mengirimkan segmen RST untuk menghentikan koneksi. 

9. Menghentikan Koneksi Yang Tidak Terpakai 

TCP disalah satu sisi dapat menemukan bahwa TCP disisi lain telah lama tak 

terpakai sehingga TCP tersebut mengirimkan segmen RST untuk menghentikan 

koneksi, prosesnya hampir sama dengan menghentikan koneksi.  

10.  Status TCP 

Berikut ini adalah tabel beberapa status yang dimiliki oleh  TCP : 
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Gambar 2.6 Tabel Status Yang Dimiliki Oleh TCP 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

11.  Window TCP 

TCP menggunakan dua window yaitu send window dan receive window dimana 

keduanya harus digunakan untuk transfer data salah satu sisi, sehingga komunikasi 

dua arah membutuhkan empat window.  

12.  Flow Control 

TCP memisahkan flow control dari error control, berikut ini adalah gambar 

skema flow control yang dimiliki oleh TCP 
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Gambar 2.7 Skema Flow Control 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

2.2 Stream Control Transmission Protocol  (SCTP) 

SCTP adalah perkembangan teknologi dari TCP (Transmission Control 

Protocol) atau dapat disebut juga sebagai ‘super TCP’. SCTP dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan penggunaan yang lebih luas dibandingkan dengan yang dapat 

diberikan oleh TCP. SCTP merupakan suatu layer yang terletak antara layer user 

adaptation dan layer IP di dalam protokol Sigtran. Layer ini dirancang untuk 

menyediakan aplikasi protokol transmisi. Berikut ini adalah selengkapnya layer 

SCTP. SCTP adalah suatu transport layer protocol yang beroperasi diatas Internet 

Protocol (IP). SCTP memiliki beberapa fitur baru seperti Multi-homing, Multi-

streaming dan Heartbeat. SCTP adalah suatu protokol yang connection-oriented, 

dimana memerlukan suatu prosedur call set-up sebelum terjadi pengiriman data. 

Protokol transport merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan 

internet saat ini. Transport layer didesaign untuk komunikasi terminal diantara 
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aplikasi yang berjalan pada host-host yang berbeda. Transmission Control Protocol 

(TCP) merupakan protokol yang kebanyakan dipakai di layer transport. TCP sangat 

reliable sehingga sampai saat ini menjadi pilihan utama. Namun seiring 

berkembangnya layanan internet seperti multimedia TCP dirasakan masih kurang 

dalam memenuhi layanan yang ada. Dalam TCP ketika jaringan padat yang otomatis 

kongesti sangat tinggi menyebabkan time-out dan akan mengirimkan retransmisi 

karena sifatnya yang conection oriented. Hal ini akan menyebabkan delay yang tinggi 

dan berakibat turunnya throughput. Maka mulailah dikembangkan protokol lain di 

layer transport seperti Stream Control Transmission Protocol (SCTP). Berbeda 

dengan TCP yang hanya mempunyai satu stream. Di SCTP terdapat multi stream 

sehingga bisa mengirim data lebih banyak. Dengan fitur SCTP yang multihoming 

sehingga dapat meminimalisasi paket retransmisi yang akan mengatasi delay. 

Dikarenakan SCTP mempunyai multistream maka SCTP memakan bandwidth yang 

lebih banyak dari TCP sehingga untuk jaringan yang mempunyai sumber daya 

terbatas justru SCTP akan menyebabkan sering terjadinya error. Amelia Arianti 

(2010). 

Berikut ini adalah penjelasan dari layanan yang ditawarkan oleh SCTP untuk 

proses lapisan aplikasi yaitu : 

1. Multistream 

Di TCP setiap koneksi antara TCP klien dan TCP server melibatkan satu aliran. 

Masalahnya dengan pendekatan ini adalah kerugian pada setiap titik di blog stream 

pengiriman sisa data. Hal ini bias diterima ketika kita sedang memindahkan teks, 

bukan seperti pada saat kita mengirim data real-time seperti audio atau video. SCTP 
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memungkinkan layanan multistream di setiap koneksi yang disebut asosiasi dalam 

terminology SCTP. Jika salah satu aliran diblokir, maka aliran yang lain masih bias 

mengirim datanya. Hal ini di ibaratkan seperti beberapa jalur di jalan raya. Setiap 

jalur dapat digunakan untuk berbagai jenis lintasan. Misalnya, satu jalur bias 

digunakan untuk lintasan biasa, satu lagi untuk lintasan khusus mobil. Jika lintasan 

yang diblokir untuk kendaraan biasa, maka lintasan khusus kendaraan mobil masih 

bias mencapai tujuan mereka. Konsep dari mekanisme multistream dapat dilihat pada 

Gambar 2.8.  

Gambar 2.8 Konsep Multistream 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

2. Multi-homing 

Fitur lainnya dari SCTP yaitu multi–homing yang merupakan kemampuan sebuah 

SCTP end–point untuk mendukung penggunaan banyak IP address. Kelebihan dari 
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multi–homing adalah memungkinkan untuk mempertahankan tetap terhubungnya 

session ketika terjadi kerusakan pada network. 

Biasanya sinyal single–homed session, saat terjadi kerusakan pada LAN access 

yang dapat menyebabkan pengasingan atau pemutusan jalur dari salah satu endpoint 

sedangkan apabila kerusakan yang terjadi terdapat pada link utama maka dapat 

menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan transport sampai protokol routing 

dapat menghubungkan kembali antar point yang putus tersebut. Dengan 

menggunakan multi–homed SCTP, maka saat terjadi kegagalan akses pada jaringan 

maka dapat menggunakan alamat yang berbeda yang nantinya dapat mengurangi 

kegagalan akses saat terjadi kerusakan link dalam jaringan. 

 

Gambar 2.9 Konsep Multihoming 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

Dalam Gambar 2.9 Multihoming konsep, klien terhubung ke dua jaringan lokal 

dengan dua alamat IP. Server ini juga terhubung ke dua jaringan dengan dua alamat 

IP. Klien dan server dapat membuat asosiasi, menggunakan empat pasang alamat IP 

yang berbeda. Namun, perlu diketahui bahwa dalam implementasi saat ini SCTP 

hanya sepasang alamat IP dapat dipilih untuk komunikasi normal, alternative 
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digunakan jika pilihan utama gagal. Dengan kata lain, pada saat ini, SCTP tidak 

mengijinkan berbagai beban antara jalur yang berbeda. 

3. Komunikasi Full-Duplex 

Seperti TCP, SCTP menawarkan layanan full-duplex, di mana data dapat mengalir 

dalam dua arah pada saat yang sama. Setiap SCTP kemudian memiliki buffer 

mengirim dan menerima, dan paket dikirim di kedua arah. 

4. Layanan Connection-Oriented 

Seperti TCP, SCTP merupakan protocol berorientasi koneksi. Namun dalam 

SCTP, kondisi ini disebut asosiasi. Proses ketika suatu proses pada situs A ingin 

mengirim dan menerima data dari proses lain di situs B : 

a. Kedua SCTP membangun hubungan antara satu sama lain. 

b. Data dipertukarkan dalam kedua arah. 

c. Asosisasi dihentikan 

5. Realible Service 

Seperti TCP, SCTP merupakan protocol transport yang handal. SCTP 

menggunakan mekanisme pengakuan untuk memeriksa data suara itu aman. 

 

2.2.1 Format Paket 

 Sebuah paket SCTP memiliki header umum yang wajib dan set blok yang 

disebut dengan potongan. Ada dua jenis potongan : potongan control dan potongan 

data. Sebuah potongan control mengendalikan dan memelihara asosiasi; kumpulan 

data membawa data pengguna. Dalam sebuah paket, potongan control datang sebelum 

potongan data. Gambar 2.10 menunjukan format umum dari sebuah paket SCTP. 
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Gambar 2.10 Format Paket SCTP 

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

1. Header Umum  

Sebuah paket SCTP wajib memiliki header umum dan satu set blok disebut 

potongan. Ada dua jenis potongan: potongan kontrol dan potongan data. Sebuah 

potongan kontrol mengendalikan dan memelihara asosiasi; sepotong data yang 

membawa data pengguna. Dalam sebuah paket, potongan kontrol datang sebelum 

potongan data. Format dari header umum ditunjukan oleh Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.11 Header Umum 

Sumber : (Forouzan, 2007) 
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Ada empat bidang di header umum : 

a. Sumber alamat port. Ini adalah bidang 16-bit yang mendefinisikan nomor port 

dari proses mengirim paket.  

b. Alamat port tujuan. Ini adalah bidang 16-bit yang mendefinisikan nomor  port 

dari proses penerimaan paket.   

c. Verifikasi tag adalah angka yang cocok dengan paket ke asosiasi. Verifikasi tag 

mencegah paket dari sebuah asosiasi sebelumnya dari yang salah sebagai paket dalam 

asosiasi. Hal tersebut berfungsi sebagai pengidentifikasi untuk asosiasi, hal ini 

diulang dalam setiap paket selama asosiasi. Ada verifikasi terpisah digunakan untuk 

setiap arah dalam asosiasi.  

d. Checksum Field ini berisi 32-bit CRC-32 checksum. Perhatikan bahwa ukuran 

checksum meningkat dari 16 (di UDP, TCP, dan IP) untuk 32 bit untuk 

memungkinkan penggunaan CRC checksum-32 

2. Chunk (Potongan Data) 

Control information atau pengguna data dibawa dalam potongan. Tiga bidang 

pertama umum untuk semua potongan, bidang informasi tergantung pada jenis 

potongan. Poin penting untuk diingat adalah bahwa SCTP memerlukan bagian 

informasi untuk kelipatan dari 4 byte, jika tidak, lapisan byte (delapan angka 0) 

ditambahkan di akhir bagian. 

 

2.2.2 Asosiasi SCTP 

Seperti TCP, SCTP merupakan protokol connection-oriented. Namun, 

sambungan dalam STCP disebut asosiasi untuk menekankan multihoming. 
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1. Pembentukan Asosiasi 

Pembentukan asosiasi dalam SCTP membutuhkan empat arah lintasan yang saling 

terhubung. Dalam prosedur ini, suatu proses, biasanya klien, ingin mendirikan 

asosiasi dengan proses lain, biasanya server menggunakan SCTP sebagai protokol 

lapisan transport. Serupa dengan TCP, SCTP server perlu dipersiapkan untuk 

menerima asosisasi (terbuka pasif). Asosiasi pendirian dibangun oleh klien (terbuka 

aktif). 

 

Gambar 2.12 Four Way Handshaking  

Sumber : (Forouzan, 2007) 

 

Gambar 2.12 merupakan gambaran four way handshake untuk proses 

pembentukan asosiasi pada protokol SCTP. 

2. Pengiriman Data 

Tujuan utama asosiasi adalah untuk mengirim data antara kedua ujung. Setelah 

asosiasi ini di bangun, maka dua arah transfer data dapat terjadi. Klien dan server 

dapat saling mengirim data. 

3. Pemutusan Asosiasi 
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Dalam SCTP, seperti TCP, salah satu dari kedua pihak yang terlibat dalam 

pertukaran data (client atau server) dapat menutup koneksi. Namun, tidak seperti 

TCP, SCTP tidak mengijinkan situasi setengah menutup. Jika salah satu ujung 

menutup asosiasi, ujung yang lain harus menghentikan pengiriman data baru. Jika ada 

data yang tersisa dalam antrian penerima permintaan penghentian, mereka akan 

dikirim dan asosiasi ditutup. (Forouzan, 2007). 

 

2.3. Wireless Ad Hoc 

Ad Hoc secara bahasa berarti “untuk suatu keperluan atau tujuan tertentu 

saja“. Dalam pengertian lain, jaringan ad hoc adalah jaringan bersifat 

sementara tanpa bergantung pada infrastruktur yang ada dan bersifat independen. 

Ad Hoc network adalah jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobile node 

(mobile station) yang bersifat dinamik dan spontan, dapat diaplikasikan di mana pun 

tanpa menggunakan jaringan infrastruktur (seluler ataupun PSTN) yang telah ada. 

Contoh mobile node adalah notebook, PDA dan ponsel. Jaringan ad hoc disebut juga 

dengan spontaneous network atau disebut MANET (Mobile Ad hoc NETwork). 

(Hendri, 2009). 

 

Gambar 2.13 Wireless Ad-Hoc  

Sumber : (Helna, 2011) 
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Pada Gambar 2.13 dapat dilihat bahwa wireless ad-hoc dapat menghubungkan 

dua buah PC dan dua buah laptop untuk memudahkan proses pengiriman dan 

penerimaan data tanpa memerlukan infrastruktur khusus. Koneksi jaringan media 

wireless sebenarnya hampir sama dengan jaringan media kabel, akan tetapi setiap 

node pada jaringan ini menggunakan wireless device untuk berhubungan dengan 

jaringan. node pada jaringan ini menggunakan channel frekuensi yang sama dan 

Service set identifier (SSID) yang menunjukkan identitas dari wireless device. Tidak 

seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan 

yaitu infastruktur dan Ad-Hoc. (Helna, 2011). 

 

2.3.1 Penggunaan/Aplikasi Wireless Ad-Hoc : 

1. Operasi militer, seperti yang telah diujicobakan kawasan pertempuran di Sudan. 

Dengan jaringan ad hoc, mempermudah untuk akses informasi antar personil 

militer. 

2. Komersial, jaringan ad hoc dapat digunakan pada situasi emergency atau upaya 

penyelamatan (rescue operation), seperti banjir atau gempa bumi dan 

entertainment seperti acara live music. 

3. Jaringan yang cepat tersedia dengan menggunakan notebook untuk menyebarkan 

dan berbagi informasi di antara user seperti dalam konferensi atau ruang kuliah. 

4. Personal area network, untuk jarak pendek (short distance) lebih kurang 10 m, ad 

hoc network secara mudah berkomunikasi antar bermacam peralatan (seperti 

PDA, laptop dan telepon seluler) dengan laju data yang rendah. 
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2.3.2 Keuntungan Dari Wireless Ad-Hoc : 

1. Tidak memerlukan dukungan backbone infrastruktur sehingga mudah 

diimplementasikan dan sangat berguna ketika infrastruktur tidak ada ataupun 

tidak berfungsi lagi. 

2. Mobile node yang selalu bergerak (mobility) dapat mengakses informasi secara 

real time ketika berhubungan dengan mobile node lain, sehingga pertukaran data 

dan pengambilan keputusan dapat segera dilaksanakan. 

3. Fleksibel terhadap suatu keperluan tertentu karena jaringan ini memang bersifat 

sementara. 

4. Dapat direkonfigurasi dalam beragam topologi baik untuk jumlah user kecil 

hingga banyak sesuai dengan aplikasi dan instalasi (scalability). 

 

Gambar 2.14 Model Infrastruktur Wireless Ad-Hoc 

Sumber : (Helna,2011) 

 

Dilihat dari Gambar 2.14. Menunjukan daerah jangkauan pada mode ini 

terbatas pada jarak antara kedua komputer tersebut. Jaringan wireless ad hoc sangat 

cocok dilakukan pada saat saat penting untuk menghubungkan dua buah laptop atau 

lebih secara langsung tanpa membutuhkan peralatan  tambahan seperti wireless router 
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atau access point. Tidak hanya untuk keperluan File Sharing, bisa juga untuk share 

koneksi internet. Konfigurasi yang dibutuhkan tidaklah rumit. Untuk membuat 

jaringan wireless ad hoc, tiap wireless adapter cukup di setting menjadi Mode Ad 

Hoc (mode standart adalah infrastructure mode). Namun, kekurangan dari mode Ad 

Hoc ini adalah komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada jaringan 

yang menggunakan kabel. (Helna, 2011). 

 

2.4 Quality Of Service (QOS) 

QoS adalah teknik manajemen jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi 

atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dengan tujuan untuk 

menyediakan kualitas layanan yang berbeda-beda untuk beragam kebutuhan akan 

layanan di dalam jaringan IP (Internet Protocol), sebagai contoh untuk menyediakan 

bandwidth yang khusus sesuai kebutuhan data dan voice yang digunakan, 

menurunkan hilangnya paket-paket, menurunkan waktu tunda dan variasi waktu 

tunda di dalam proses transmisinya. Qos sebagai suatu kumpulan dari pengaruh 

performansi layanan yang menentukan tingkat kepuasan dari user terhadap suatu 

layanan. Setiap teknologi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang harus 

dipertimbangkan ketika mengimplementasikan QoS. Qos dapat diimplementasikan 

pada situasi congestion management atau congestion avoidance. Teknik-teknik 

congestion management digunakan untuk mengatur dan memberikan prioritas traffic 

pada jaringan di mana aplikasi meminta lebih banyak lagi bandwidth yang mampu 

disediakan oleh jaringan. Dengan menerapkan prioritas pada berbagai kelas dari 

traffic, teknik congestion management akan mengoptimalkan aplikasi bisnis yang 

kritis atau delay sensitive untuk dapat beroperasi sebagai mana mestinya pada 
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lingkungan jaringan yang memiliki kongesti atau kemacetan. Adapun teknik collision 

avoidance akan membuat mekanisme teknologi tersebut menghindari situasi kongesti. 

Melalui implementasi Qos di jaringan, network administrator akan memiliki 

fleksibilitas yang tinggi untuk mengontrol aliran dan kejadian-kejadian yang ada di 

traffic pada jaringan. (Alvine Leopold, 2011). 

 

2.4.1 Fungsi QOS 

Fungsi dari qos adalah sebagai berikut : (Alvine Leopold, 2011) 

Pengkelasan paket untuk menyediakan pelayanan yang berbeda-beda untuk kelas 

paket yang berbeda-beda. 

1. Penanganan kongesti untuk memenuhi dan menangani kebutuhan layanan yang 

berbeda-beda. 

2. Pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman 

paket-paket data. 

3. Pensinyalan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat yang mendukung 

komunikasi di dalam jaringan IP. 

 

2.4.2 Cara Kerja QOS 

Qos bekerja dengan memperlambat paket yang tidak penting, atau dalam 

kasus-kasus ekstrim lalu lintas jaringan, paket tersebut dibuang seluruhnya. Qos 

menyisakan ruang untuk paket penting agar paket tersebut mencapai tujuan mereka 

secepat mungkin. Pada dasarnya, sekali router menyadari betapa banyaknya data yang 

dapat di-enqueue (rekayasa) pada modem pada suatu waktu, maka dapat dibentuk lalu 

lintas dengan menunda paket penting dan mengisi pipa dengan paket-paket penting 
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pertama, kemudian menggunakan ruang sisa untuk mengisi pipa di urutan penting 

berikutnya. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Qos adalah mengambil total hulu 

(keseluruhan) bandwidth yang tersedia, menghitung berapa banyak prioritas data 

tertinggi, kemudian menempatkannya dalam buffer, kemudian turun baris pada baris 

dalam prioritas sampai data yang akan dikirim habis atau buffer terisi. Pentingnya 

sebuah paket ditentukan oleh prioritas paket tersebut. Prioritasnya berkisar dari 

rendah atau bulk (tergantung pada router), dan tinggi atau premium. Jumlah tingkat 

dan terminologi yang tepat tergantung pada router. Paket rendah/bulk adalah paket 

yang mendapat prioritas terendah, sedangkan  high/premium adalah paket yang 

mendapatkan prioritas tertinggi. Qos paket mungkin diprioritaskan oleh sejumlah 

kriteria, termasuk yang dihasilkan oleh aplikasi itu sendiri, namun teknik yang paling 

umum Anda akan berjalan ke Konsumen router dengan kelas MAC Address, Ethernet 

Port, dan TCP / IP Port. 

 

2.4.3 Parameter QOS 

Parameter QOS adalah sebagai berikut : 

1. Packet loss ratio 

  Packet loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses 

transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang 

melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuan (Jonathan, 2011). 

        
  

  
  x 100% ……………………………………………………….(2.1) 

0 ≤ t ≤ T 

dimana :  
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 Pl = Paket yang mengalami loss (paket) 

 Ps = Paket yang dikirim (paket) 

 T = Waktu simulasi (detik) 

 t = Waktu pengambilan sampel (detik) 

2.   Delay 

Delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data, terhitung dari 

saat pengiriman oleh transmitter sampai saat diterima oleh receiver. 

Waktu tunda           –      detik         …………………………….(2.2) 

0 ≤ t ≤ T 

dimana :  

  Tr = Waktu penerimaan paket (detik) 

  Ts = Waktu pengiriman paket (detik) 

  T = Waktu simulasi (detik) 

  t = Waktu pengambilan sampel (detik)  

 

2.5 NS-2 (Network Simulator 2) 

 NS2 (Network Simulator 2) dikembangkan pertama kali tahun di UCB 

(University of California Berkeley) yang didukung oleh DARPA. NS2 merupakan 

suatu program simulasi jaringan yang bekerja pada sistem Unix/Linux. 

 

2.5.1 Konsep NS-2 

 Network Simulator dibangun dengan menggunakan 2 bahasa pemrograman, 

yaitu C++ dan Tcl/OTcl. C++ digunakan untuk library yang berisi event scheduler, 

protokol dan network component yang diimplementasikan pada Network Simulator 
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2.34 yang digunakan oleh penulis. Tcl/OTcl digunakan pada script yang ditulis oleh 

user dan pada library sebagai simulator objek. OTcl juga nantinya akan berperan 

sebagai interpreter. Hubungan antar bahasa pemrograman dapat dideskripsikan 

seperti Gambar 2.3. (Wirawan, Andi B. dan Indarto, Eka : 2004). 

  Bahasa C++ digunakan pada library karena pada C++ mampu mendukung 

runtime simulasi yang cepat, meski simulasi melibatkan simulasi jumlah paket dan 

sumber data dalam jumlah besar. 

 

Gambar 2.15 Hubungan Tcl/OTcl dengan C++ 

Sumber : (Wirawan, 2004) 

 

 Bahasa Tcl memberikan respon runtime yang lebih lambat daripada C++, 

tetapi jika terdapat kesalahan, respon Tcl terhadap kesalahan syntax dan perubahan 

script berlangsung dengan cepat dan interaktif. User dapat mengetahui letak 

kesalahannya yang dijelaskan pada console, sehingga user dapat memperbaiki dengan 

cepat. Sehingga bahasa Tcl/Otcl dipilih untuk digunakan pada skripsi simulasi. 
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2.5.2 Komponen Pembangunan NS-2 

 Installer NS versi NS-allinone berisi keseluruhan komponen wajib dan 

optional yang dibutuhkan oleh simulasi. Masing-masing komponen tersebut terdapat 

pada folder NS-allinone yang diinstal.Gambar 2.4 adalah gambar  komponen-

komponen pembangun NS-2. 

 

Gambar 2.16 Komponen Pembangun NS-2 

Sumber : (Wirawan, 2004) 

 

Keterangan: 

1. TCL: Tool Command Language 

2. Otcl: Object TCL 

3. TK: Tool Kit 

4. Tclcl: Tcl/C++ Interface 

5. NS2: NS versi 2 

6. Nam: Network Animator 
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2.5.3 Cara Membuat dan Menjalankan Skrip NS-2 

 Membuat skrip simulasi NS sangat mudah.Skrip simulasi bisa dibuat dengan 

menggunakan program teks editor yang ada pada linux, dan disimpan dalam sebuah 

folder dengan ekstensi .tcl. 

Contoh: 

   Simulasi1.tcl  

 Berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar bahasa Tcl yang berguna dalam 

membangun simulasi : 

Syntax Dasar 

 Syntax dasar perintah tcl yaitu : 

  Command Arg1 arg2 arg3 … 

  Command tersebut bisa berupa nama dari built in command, atau sebuah 

prosedur Tcl. Contoh : 

   Expr 2*3 

   Puts *ini adalah contoh command* 

Variable dan Array 

  Untuk membuat variable, digunakan perintah set. Adapun contoh 

penggunaannya adalah sebagai berikut : 

   Set x *ini adalah contoh variable* 

   Set y 20 

 Pemanggilan variabel dilakukan dengan menggunakan tanda $ seperti 

contoh di bawah ini : 

   Puts “ $x, semuanya berjumlah $y ” 

 Sedangkan pembuatan array ditandai dengan menggunakan tanda kurung 

setelah namaarray tersebut yang dapat dituliskan sebagai berikut: 
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   Set opts (bottleneckinkrate) 1.2 Mb 

   Set opts (ENC) *on* 

   Set n(0) [$ns node] 

   Set n(1) [$ns node] 

  Untuk menjalankan simulasi yang telah dibuat adalah dengan cara sebagai 

berikut : 

[root @ access your_folder]# ns Simulasi1.tcl 

2.5.4 Tahap-tahap Membangun Simulasi NS-2 

 Pembangunan simulasi NS-2 dilakukan secara bertahap. Berikut ini 

merupakan contoh tahap-tahap dasar pembuatan simulasi NS-2 : 

Langkah 1:  Mendefinisikan Variable Global 

 Menurut (Wirawan & Indarto, 2014) dalam membangun simulasi Ad hoc 

membutuhkan variable-variable global yang akan digunakan oleh keseluruhan 

program, maka variable-variable harus didefinisikan terlebih dahulu dengan 

menggunakan perintah set<spasi>namavariabel(identitasvariabel) <spasi>value. 

Contoh pendefinisian tersebut adalah sebagai berikut : 

set val(chan) Channel/WirelessChannel; 

set val(prop) Propagation/TwoRayGround; 

set val(netif) Phy/WirelessPhy; 

set val(mac) Mac/802_11; 

set val(ifq) Queue/DropTail/PriQueue; 

set val(ll) LL; 

set val(ant) Antenna/OmniAntenna; 

set val(ifqlen) 10; 

set val(nn) 10; 

set val(rp) SCTP; 
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set val(seed) 0; 

set val(x) 1500; 

set val(y) 1500; 

set val(stop) 180; 

set val(mobility) Static; 

 Variable-variable yang didefinisikan di atas memiliki fungsi yang berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan pembuatan simulasi. Keterangan dari variable-

variable di atas adalah sebagai berikut : 

1.  Chan merupakan tipe channel yang digunakan dalam simulasi, seperti  

channelwireless. 

2. Prop merupakan model propagasi. Model propagasi bisa bernilai 

OneWayGround atau TwoWayGround. 

3. Netif merupakan tipe jaringan wireless yang digunakan. 

4. Mac merupakan tipe MAC yang digunakan sesuai dengan channel yang 

digunakan. 

5. Ifq merupakan tipe antarmuka antriannya, yang menunjukkan perlakuan node 

terhadap paket apabila memori yang digunakan telah penuh. 

6. Ll merupakan tipe link layer. 

7. Ant merupakan model antena node yang digunakan. 

8. Ifqlen merupakan ukuran maksimum antrian paket. 

9. Nn merupakan jumlah node yang digunakan. 

10. Rp merupakan protokol routing yang digunakan. 

11. Seed merupakan nilai seed yang digunakan sebagai nilai awal dari 

penggunaan nilai random. 
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12. X merupakan nilai topografi x. 

13. Y merupakan Nilai topografi y. 

14. Stop merupakan nilai waktu dimana simulasi akan dihentikan. 

15. Mobility merupakan mobilitas dari node apakah pergerakan node bersifat 

statis atau dinamis. 

Langkah 2:  Inisialisasi Simulasi 

 Menurut (Wirawan & Indarto, 2014) dalam pembuatan simulasi sederhana, 

dapat menggunakan salah satu teks editor yang ada pada OS linux. Kemudian file 

tersebut disimpan dalam sebuah folder. 

 Simulasi NS dimulai dengan menuliskan script Tcl seperti di bawah ini :  

 #memanggil simulator object 

 Set ns [new Simulator] 

 #open file handle untuk simulator nam  trace data 

 Set nf [open out.nam w] 

 $ns namtrace-all $nf 

 #prosedur finish berguna untuk menyelesaikan simulasi 

 Proc finish {} { 

 #menutup file dan memulai nam (network animator) 

 Global ns nf 

 $ns flush-trace 

 Close $ns 

 Exec nam out.nam & 

 Exit 0 

 } 

 #mengeksekusi prosedur finish pada saat detik ke 5.0 

 $ns at 5.0 “finish” 

 #menjalankan simulasi 

 $ns run 
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 Dimana baris yang diawali dengan tanda # dianggap sebagai komentar yang 

digunakan untuk menjelaskan masing-masing perintah. 

Langkah 3 :  Pembuatan Topologi 

 Topologi dibangun oleh node dan link yang dijelaskan sebagai berikut : 

Node 

 Merupakan sebuah objek node pada NS-2 didefiniskan dengan command $ns 

node. Sebagai contoh pembuatan node pada NS-2 adalah sebagai berikut : 

Set node [$ns node] 

Link  

 Ada dua jenis link yang bisa digunakan pada NS-2, yaitu simplex link dan 

duplex link. Berikut ini adalah perintah pembuatan link beserta parameternya : 

1. Untuk simplex link : 

$ns simplex-link <node1><node2><bw><delay><qtype> 

Link satu arah dari <node1> ke <node2>. 

2. Untuk duplex link : 

$ns simplex-link <node1><node2><bw><delay><qtype> 

Link dua arah dari <node1> ke <node2> dan sebaliknya. 

Langkah 4 : Membuat aliran data 

Proses pengiriman data pada NS-2 dilakukan dengan membuat transport 

agent dan aplikasi pembawanya. Transport agent dibuat berpasangan, satu berfungsi 

sebagai sumber data dan pasangannya sebagai tujuannya. (Fauzan, 2014). 
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 Pada simulasi ini, kita menggunakan protokol TCP dan SCTP dengan 

menggunakan aplikasi FTP (Fauzan, 2014). Pengiriman data pada TCP diawali 

dengan membuat agent pengirim data. 

   Set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 

$tcp set class_2 

set sink [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $node_(1) $tcp 

$ns attach-agent $node_(3) $sink 

$ns connect $tcp $sink 

Set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

$ns at 10.0 “$ftp start” 

#membuat objek simulator yang berupa TCP Agent 

Set tcp [new Agent/TCP] 

#attach-agent berfungsi untuk mengambil objek agent yang sudah 

didefinisikan. Attach-agent tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 

pengirim dan bagian penerima. 

#node_(1) sebagai node sumber 

$ns attach-agent $node_(1) $tcp 

#node_(3) sebagai node tujuan 

$ns attach-agent $node_(3) $sink 

Untuk dapat mengalirkan data di antara 2 node tersebut, maka kedua 

node tersebut harus dihubungkan dengan perintah sebagai berikut : 

$ns connect $tcp $sink 

Kemudian dibuat aplikasi yang berjalan di atas transport agent 

tersebut. Pada contoh ini, kita menggunakan generator trafik dengan fungsi 

FTP (Fauzan, 2014) dengan perintah sebagai berikut : 

Set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 
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Setelah itu dilakukan pengaturan waktu dimana data TCP akan 

dialirkan, dengan perintah sebagai berikut : 

$ns at 10.0 “$ftp start” 

Artinya bahwa data akan dikirim setelah detik ke 10.0 

Sedangkan pengiriman data pada SCTP diawali dengan membuat agent 

pengirim data (Sudaryono, 2011). 

set sctp0 [new Agent/SCTP/CMT] 

$ns attach-agent $node_(0) $sctp0 

set sctp1 [new Agent/SCTP/CMT] 

$ns attach-agent $node_(1) $sctp1 

$ns connect $sctp0 $sctp1 

Set ftp [new Application/FTP] 

$ns at 10.0 “$ftp start” 

#membuat objek simulator yang berupa SCTP Agent 

set sctp0 [new Agent/SCTP/CMT] 

set sctp1 [new Agent/SCTP/CMT] 

#attach-agent berfungsi untuk mengambil objek agent yang sudah 

didefinisikan. Attach-agent tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 

pengirim dan bagian penerima. 

#node_(0) sebagai node sumber 

 $ns attach-agent $node_(0) $sctp0 

# node_(1) sebagai node tujuan 

$ns attach-agent $node_(1) $sctp1 

Untuk dapat mengalirkan data di antara 2 node tersebut, maka kedua 

node tersebut harus dihubungkan dengan perintah sebagai berikut : 

$ns connect $sctp0 $sctp1 

Kemudian dibuat aplikasi yang berjalan di atas transport agent 

tersebut. Pada contoh ini, kita menggunakan generator trafik dengan fungsi 

FTP (Fauzan, 2014) dengan perintah sebagai berikut : 
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Set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $sctp 

Setelah itu dilakukan pengaturan waktu dimana data SCTP akan 

dialirkan, dengan perintah sebagai berikut : 

$ns at 10.0 “$ftp start” 

Artinya bahwa data akan dikirim setelah detik ke 10.0 

 Menurut (Wirawan & Indarto, 2004) ada 2 jenis TCP Agent yang didukung 

oleh NS-2, yaitu One Way TCP Agent dan Two Way TCP Agent. Dimana One Way 

TCP Agent tidak menggunakan komunikasi 2 arah antara node sumber dan node 

tujuannya, sedangkan Two Way TCP Agent mengadakan kesepakatan dua arah dalam 

proses pengiriman datanya.  


