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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kondisi jaringan yang mulai jenuh menjadi alas an mulai banyakny 

penelitian dan percobaan platform Software Defined Network (SDN) yang 

merupakan salah satu evolusi teknologi jaringan sesuai dengan tuntutan yang 

berkembang. Dibandingkan dengan jaringan konvensial Software Defined 

Network (SDN) memberikan kemudahan kepada pengguna dalam 

mengembangkan aplikasi pengontrol jaringan dengan memisahkan fungsi data, 

pemisahan ini juga memudahkan administrator mengontrol secara langsung paket 

yang berjalan melalui jaringan (Sudiyatmoko, Hertiana, & Negara, 2016). 

Layanan internet dan teknologi telah berkembang dengan berbagai 

kompleksitas, desain, manajemen dan operasional yang menyebabkan jumlah 

perangkat yang terhubung serta jumlah trafik dalam jaringan telah meningkat 

dengan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, munculnya dan 

berkembangnya layanan baru dan penggunaan mobilitas yang tinggi, virtualisasi 

server, cloud computing dan internet of thing (IOT) yang sedang dikembang 

menyebabkan arsitektur jaringan yang ada sekarang sangatlah terbatas 

kemampuannya. Karena keterbatasan ini, maka industri jaringan mencapai satu 

titik tujuan untuk mersponnya dengan diciptakan sebuah arsitektur baru yang 

dikenal dengan arsitektur Software-Defined Network.  
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Software-Defined Network (SDN) merupakan sebuah konsep pendekatan 

baru untuk mendesain, mengelola dan mengimplementasikan arsitektur jaringan 

yang memisahkan antara sistem control (control plane) dan sistem forwarding 

(data plane) pada perangkat jaringan. SDN memnugkikan suatu jaringan dapat 

secara dinamis menyesuaikan lingkungan untuk menyederhanakan manajemen 

dan meningkatkan skalabilitas jaringan yang diwujudkan melalui implementasi 

sederhana dari penambahan komponen dan layanan jaringan. 

Software-Defined Network (SDN) akan dibangun diatas perangkat 

Mikrotik dengan menggunakan sejumlah scenario bereda. Terdapat beberapa 

variable yang akan diuji dalam penelitian ini seperti throughput dan latency. Data 

yang didapatkan akan diolah dan di analisis sehingga dapat diketahui sejauh mana 

SDN berpengaruh dalam sebuah jaringan (Hidayat & Rosyid, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas penulisan dimana pada kesempatan kali ini 

penulis akan membahas topik tentang “Analisis Dan Perancangan Jaringan 

Berbasis Software Defined Network Menggunakan Controller Opendaylight 

Dengan Metode Network Development Life Cycle”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat 

dilakukan perumusan masalah dalam penelitian ini yang sebagai menganalisis 

sejauh manakah SDN berpengaruh dalam sebuah jaringan. 

 

Antoni Lau, Analisis Dan Perancangan Jaringan Berbasis Software Defined Network  
Menggunakan Controller Opendaylight Dengan Metode Network Development Life Cycle, 2018



3 

 

 

 Universitas Internasional Batam 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Hanya menggunakan layer 2 switch 

2. Tidak menggunakan V-LAN 

3. Login hanya menggunakan admin 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui perbedaan menggunakan 

controller dan tidak menggunakan controller, sehingga diperoleh informasi yang 

tepat kemampuan dari kontroler yang akan digunakan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Memberikan Pengetahuan tentang Opendaylight Controller. 

2. Mengetahui cara membangun Opendaylight. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan laporan skripsi ini 

sesuai dengan judul, penulis menyusun sistematika penulisan pada laporan ini 

sebagai berikut: 

 

BAB I: PEDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, ruang lingkup tujuan projek, luaran 

projek, manfaat projek, serta sistematika pembahasan. 
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori tentang ilmu yang 

diteliti, serta teori-teori yang mendukung judul penelitian dan mendasari 

pembahasan secara detail. 

BAB III: METODOLOGI 

Bab ini penulis membahas tentang analisis data yang diperoleh dari 

pengambilan data, perancangan alat atau sistem, dan kendala dalam implementasi. 

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini penulis membahas tentang analisis data yang diperoleh dari 

pengambilan data, perancangan alat atau sistem, dan kendala dalam implementasi. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis membahasz tentang kesimpulan dan saran dalam 

perancang sistem ini. 
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