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1.       Definisi Network Traffic management 

 
Jaringan adalah komputer-komputer (host-host) yang saling terhubung ke suatu komputer 

server dengan menggunakan topologi tertentu, dalam satu area tertentu. Suatu jaringan dapat 

dikatakan traffiknya padat atau tinggi, apabila banyak host yang melakukan koneksi ke server 

didalam jaringan tersebut. Sehingga lalulintas paket data yang padat dalam  jaringan. 

Manajemen  lalu  lintas  jaringan  adalah  sebuah  pekerjaan  untuk  memelihara  seluruh 

sumber jaringan dalam keadaan baik, karena saat inijaringan sangat kompleks, dinamik dan 

terdiriatas komponen yang tidak dapat diandalkan100%, peralatan yang baik diperlukan 

untukmengelola jaringan tersebut. 

Kinerja  jaringan  komputer  dapat  bervariasi  akibat  beberapa  masalah,  seperti  halnya 

masalah bandwidth, latency dan jitter, yang dapat membuat efek yang cukup besar bagi banyak 

aplikasi. Sebagai contoh, komunikasi suara (seperti VoIP atau IP Telephony) serta video 

streaming dapat membuat pengguna frustrasi ketika paket data aplikasi tersebut dialirkan di atas 

jaringan dengan bandwidth yang tidak cukup, dengan latency yang tidak dapat diprediksi, atau 

jitter yang berlebih. 

Fitur Quality of Service (QoS) ini dapat menjadikan bandwidth, latency, dan jitter dapat 

diprediksi dan dicocokkan dengan kebutuhan aplikasi yang digunakan di dalam jaringan tersebut. 

 
1.1       Metoda Pengendalian Traffic 

 

 
Salah satu metode implementasi QoS pada jaringan adalah dengn pengendalian traffic 

jaringan dengan melakukan bandwidth management. Terdapat beberapa metode  yang dapat kita 

lakukan untuk mengontrol bandwidth pada jaringan. 
 

1.1.1   Prioritas 
 

Pada metode prioritas paket data yang melintasi gateway diberikan prioritas berdasarkan 

port, alamat IP atau sub net. Jika trafik pada gateway sedang tinggi maka prioritas dengan nilai 

terendah (nilai paling rendah berarti prioritas tertinggi) akan di proses terlebih dahulu, sedangkan 

yang lainnya akan di berikan ke antrian atau dibuang. Metode prioritas paling cocok diterapkan 

pada koneksi internet yang memiliki bandwidth sempit, hanya trafik paling penting saja yang 

dilewatkan seperti smtp dan pop3. 
 

1.1.2   FIFO 
 

Pada metode FIFO jika trafik melebihi nilai set maka paket data akan dimasukkan ke 

antrian, paket data tidak mengalami pembuangan hanya tertunda beberapa saat. Metode FIFO 

cocok diterapkan pada koneksi internet dengan bandwidth menengah 64kbps, untuk mengh indar i 

bootle neck pada jaringan LAN. Paket data jika melebihi batas konfigurasi akan di masukkan ke 

dalam antrian dan pada saat jaringan LAN tidak sibuk maka paket data dalam antrian akan 

dikeluarkan. 
 
 

 
1.1.3   Penjadwalan/Schedulling 
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Metode penjadwalan atau scheduling ini paling sering dipakai karena memiliki 

kemampuan membagi paket data ke dalam ukuran yang sama besar kemudian memasukkan ke 

dalam beberapa antrian. Antrian itu kemudian di keluarkan oleh scheduler dengan algoritma 

round robin. 
 

1.1.4 Shape & drop 
 

Shape & drop merupakan metode paling cocok serta efektif untuk jaringan yang memiliki 

beban trafik sangat tinggi. Jika trafik melebihi nilai set maka paket data akan di masukan ke 

dalam antrian sehingga trafik menurun secara perlahan, metode ini disebut pemotongan 

bandwidth, kemudian jika trafik terus menerus melebihi nilai set maka paket data akan dibuang 

(drop). 
 
 

 
1.2 Teknik-teknik Antrian 

 
1.2.1 First In First Out 

 
Teknik antrian FIFO mengacu pada FCFS (First Come First Server), paket data yang 

pertama datang diproses terlebih dahulu. Paket data yang keluar terlebih dahulu di masukan ke 

dalam antrian FIFO, kemudian dikeluarkan sesuai dengan urutan kedatangan. Teknik antrian 

FIFO sangat cocok untuk jaringan dengan bandwidth menengah 64kbps tetapi cukup 

menghabiskan sumber daya prosessor dan memori. 
 

 
 

Gambar 1. 
 

Gambar diatas menunjukkan kedatangan beberapa paket data yang berbeda waktu, paket 

pertama (1) dari flow 8 yang tiba lebih awal dikeluarkan ke port terlebih dahulu oleh antrian 

FIFO. 
 

1.2.2 Prioritas antrian 
 

Pada situasi tertentu kadangkala kita harus memutuskan suatu permasalahan dengan 

memilih salah satu solusi yang perlu di laksanakan terlebih dahulu dan hal ini di sebut prioritas. 

Hal ini sama jika kita memiliki bandwidth internet yang sempit, sedangkan ada transaksi penting 

yang tidak boleh di interupsi seperti layanan email smtp dan pop3. Traffic controll pada linux 

memberikan kita suatu fasilitas pengendalian prioritas trafik TCP/IP, kita dapat memberikan 

prioritas berdasarkan alamat port, IP address, subnet maupun jenis type of service. Prioritas di 

tandai dengan angka numerik 1 sampai dengan 100 misalnya, prioritas tertinggi dimiliki oleh 

angka 1 kemudian di ikuti dengan angka berikutnya.s 
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1.2.3 Stochastic Fairness Queuing (SFQ) 

Gambar 2 

 

Stochastic Fairness Queuing (SFQ) memiliki kemampuan membagi setiap paket data 

yang diterima dalam jumlah yang sama rata, setiap paket data yang telah terbagi dimasukkan ke 

dalam suatu antrian dan menunggu dikeluarkan oleh penjadwalan, antrian dikeluarkan dengan 

algoritma round robin. Berikut ini adalah opsi dari teknik antrian SFQ. perturb nilai[detik] 

algoritma hash akan di konfigurasi ulang secara otomatis tergantung dari nilai yang diberikan 

[detik]. quantum nilai[bytes] Jumlah paket data stream yang dizinkan untuk di keluarkan 

(dequeue)  sebelum  antrian  lain  diproses.  Nilainya  tidak  boleh  dibawah  MTU  (Maximum 

Transfer Unit), untuk ethernet 10/100Mbit nilai MTU nya 1500 bytes, periksa dengan perintah 

“ifconfig”. 
 

 
 

 
 

1.2.4 Token bucket filter 

Gambar 3 

 

Token bucket filter (TBF) membatasi bandwidth dengan metode shape & drop, prinsip 

kerja menggunakan aliran token yang memasuki bucket dengan kecepatan (rate) konstan, jika 

token dalam bucket habis maka paket data akan di antri dan kelebihannya dibuang, set iap paket 

data yang dikeluarkan identik dengan token. Token dalam bucket akan lebih cepat habis jika 

aliran paket data melampaui kecepatan token memasukki bucket, jadi kita asumsikan bahwa 

trafik melebihi batas konfigurasi. 
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Gambar 4 
 

 
 
 
 
 

1.2.5 Filtering 
 

Paket data yang akan memasuki antrian melalui klasifikasi (class) sebelumnya disaring 

filter) terlebih dahulu, agar setiap paket bisa ditentukan jenisnya, alamat IP, alamat PORT dan 

TOS nya. Kemudian fungsi yang kedua, filtering digunakan untuk mengarahkan suatu paket agar 

ke tujuan yang benar, ke klasifikasi paket (class) sesuai dengan arah alirannya, contoh: 
 

 

 

Gambar 5 
 

Pada gambar 5 menunjukkan paket dibagi menjadi 3 bagian, untuk dari port ssh (22), 

alamattujuan 192.168.1.0/24 dan dari port POP3 (110), sedangkan bilangan heksadesimal 0xfff 

menunjukkan semua paket dari sport xx. 
 
 

 
1.3 Klasifikasi Paket 

 

 
1.3.1 Klasifikasi prioritas 

 

Klasifikasi paket merupakan cara memberikan suatu kelas atau perbedaan pada setiap 

paket, hal ini dilakukan untuk mempermudah penanganan paket oleh antrian. Klasifikasi berbeda 

dengan filtering yang berfungsi mengarahkan dan menyaring aliran paket data. Contoh pada 

gambar 6 dibawah ini menunjukkan paket data dibagi menjadi tiga kelas 1:1, 1:2 dan 1:3 dan tiap 

kelas   tersebut   ditangani   oleh                                                      teknik   antrian   (qdisc)   10: 

(tbf), 20:(sfq) dan 30: (pfifo). 
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Gambar 6 
 
 

 
1.3.2   Class Based Queue (CBQ) 

 

Teknik klasifikasi paket data yang paling terkenal adalah CBQ, mudah dikonfigurasi, 

memungkinkan sharing bandwidth antar kelas (class) dan memiliki fasilitas user interface. CBQ 

mengatur  pemakaian  bandwidth  jaringan  yang  dialokasikan  untuk  tiap  user,   pemakaian 

bandwidth yang melebihi nilai set akan dipotong (shaping), cbq juga dapat diatur untuk sharing 

dan meminjam bandwidth antar class jika diperlukan. 
 

1.3.3   Parameter CBQ: 
 

   avpkt 

Jumlah paket rata – rata saat pengiriman 
 

   Bandwidth 

lebar bandwidth kartu ethernet biasanya 10 – 100Mbit 
 

   Rate 

Kecepatan  rata  –  rata  paket  data  saat  meninggalkan  qdisc,  ini  parameter  untuk  men-set 

bandwidth. 
 

   Cell 

Peningkatan paket data yang dikeluarkan ke kartu ethernet berdasarkan jumlah byte, misalnya 

800 ke 808 dengan nilai cell 8. 
 

   Isolated / sharing 
parameter isolated mengatur agar bandwidth tidak bisa dipinjam oleh klas (class) lain yang sama 

tingkat / sibling. Parameter sharing menunjukkan bandwidth kelas (class) bisa dipinjam oleh 

kelas lain. 
 

   Bounded / borrow 

parameter borrow berarti kelas (class) dapat meminjam bandwidth dari klas lain, sedangkan 
 

bounded berarti sebaliknya. 
 

1.3.4   Hierarchy Token Bucket (HTB) 
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Teknik antrian HTB mirip dengan CBQ hanya perbedaannya terletak pada opsi, HTB 

lebih sedikit opsi saat konfigurasi serta lebih presisi. Teknik antrian HTB memberikan kita 

fasilitas pembatasan trafik pada setiap level maupun klasifikasi, bandwidth yang tidak terpakai 

bisa digunakan oleh klasifikasi yang lebih rendah. Kita juga dapat melihat HTB seperti suatu 

struktur organisasi dimana pada setiap bagian memiliki wewenang dan mampu membantu bagian 

lain yang memerlukan, teknik antrian HTB sangat cocok diterapkan pada perusahaan dengan 

banyak struktur organisasi. 
 

1.3.5 Parameter HTB 
 

   Rate 

parameter  rate  menentukan  bandwidth  maksimum  yang  bisa  dipakai oleh  setiap  class,  jika 

bandwidth melebihi nilai “rate” maka paket data akan dipotong atau di jatuhkan (drop) 
 
 

 

   Ceil 

parameter ceil di set untuk menentukan peminjaman bandwidth antar class (kelas), peminjaman 

bandwith dilakukan class paling bawah ke kelas di atasnya, teknik ini disebut  link sharing. 
 

1.3.6 Random Early Detection 
 

Random Early Detection atau bisa disebut Random Early Drop biasanya dipergunakan 

untuk gateway / router backbone dengan tingkat trafik yang sangat tinggi. RED mengendalikan 

trafik jaringan sehingga terhindar dari kemacetan pada saat trafik tinggi berdasarkan pemantauan 

perubahan nilai antrian minimum dan maksimum. Jika isi antrian dibawah nilai minimum maka 

mode 'drop' tidak berlaku, saat antrian mulai terisi hingga melebihi nilai maksimum maka RED 

akan  membuang  (drop)  paket  data  secara  acak  sehingga  kemacetan  pada  jaringan  dapat 

dihindari. 
 

1.3.7 Parameter RED sebagai berikut; 
 

   min 

Nilai rata – rata minimum antrian (queue) 
 

   max 

Nilai rata – rata maksimum antrian, biasanya dua kali nilai minimum atau dengan rumus; 
 

max = bandwidth [Bps] * latency [sec] 
 

   probability 

Jumlah maksimum probabilitas penandaan paket data nilainya berkisar 0.0 sampai dengan 1.0. 
 

   limit 

Batas paling atas antrian secara riil, jumlah paket data yang melewati nilai limit pasti dibuang. 

Nilai limit harus lebih besar daripada 'max' dan dinyatakan dengan persamaan. 
 

limit = max + burst 
 

burst 
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Digunakan untuk menentukan  kecepatan perhitungan nilai antrain mempengaruhi antrian riil 

(limit). Untuk praktek nilainya kita set dengan rumus; 
 

burst = (min+min+max) / 3 * avpkt 
 

   avpkt 

Nilai rata – rata paket data / trafik yang melintasi gateway RED, sebaiknya diisi 1000. 
 

   bandwidth 

Lebar band (bandwidth) kartu ethernet. 
 

   ecn 

Explicit Congestion  Notification  memberikan  fasilitas  gateway RED  untuk  memberitahukan 

kepada klien jika terjadi kemacetan. 
 

 
 
 
 
 

1.3.7 Policing dan Paket Markin 
 

Device egress mengendalikan paket data yang keluar dari ethernet tapi tidak bisa 

membatasi jumlah rata – rata paket yang memasuki ethernet. Policing mengendalikan paket data 

yang  memasuki   kartu   ethernet  melalui  device   ingress,   administrator   memberikan  bata s 

maksimum paket yang boleh melewati ingress dan policing akan membuang paket jika melebihi 

batas maksimum konfigurasi. 
 

Setting policing dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan iptables mangle dan 

kedua melalui cara manual. Pada iptables mangle paket yang memasuki device ingress diberikan 

tanda dengan opsi mangle dari iptables, paket tersebut kemudian diproses oleh policing. Pada 

cara manual paket data di filter dengan opsi “match ip” secara langsung. 
 

Klasifikasi paket data pada policing ada beberapa macam seperti berikut; 
 

   fw 

Menggunakan iptables mangle untuk klasifikasi paket data. 
 

   route 

Menggunakan ip route untuk klasifikasi paket data yang akan dikirimkan / di route ke lain 

subnet. 

1.3.8 Policing paket data 
 

   drop 

Paket data akan di buang atau di antrikan jika melampaui batas maksimum konfigurasi. 
 

   continue 

Paket data jika melebihi batas maksimum konfigurasi akan di berikan ke klasifikasi berikutnya, 
jadi kita dapat membuat skala bandwidth pada device ingress. 



12 Network Traffic Management, Quality of Service (Qos), Congestion Control dan Frame Relay  
 

 
 

   pass / ok 

Paket data yang melampaui batas maksimum konfigurasi boleh melintas. 
 

   reclassify 

Paket data di klasifikasi oleh kelas berikutnya, ini pilihan default. 
 
 

 
2.       Quality of Service (QoS) 

 
Quality of Service (QoS) adalah kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan 

yang baik dengan menyediakan bandwith, mengatasi jitter dan delay. Parameter QoS adalah 

latency, jitter, packet loss, throughput, MOS, echo cancellation dan PDD. QoS sangat ditentukan 

oleh kualitas jaringan yang digunakan. Terdapat beberapa factor yang dapat menurunkan nilai 

QoS, seperti : Redaman, Distorsi, dan Noise. 
 

QoS (Quality of Service) : “the collective effect of service performance which determines 

the degree of satisfaction of a user of  the service”.  International Telecommunication Union 

(ITU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7 Beberapa jenis trafik dalam telekomunikasi 
 

Qos dibutuhkan untuk meinimizekan Packet Loss, Delay, latency dan Delay Variation 

(jitter), menyakinkan Performance, mixing paket data dan suara pada jaringan yang padat, dan 

dapat mengoptimalkan Queues untuk memproritaskan layanan misalnya traffic voice, traffic 

Shaping / buffering pada jaringan WAN, menjadi tambahan treatment untuk pengaturan paket 

data, memungkinkan membuat alur aggregate, memungkinkan traffic jaringan smooth pada alur 

jaringan. Dan mengkonfigurasi prioritas trafic melewati jaringan 

QoS didesain untuk membantu end user (client) menjadi lebih produktif   dengan memastikan 

bahwa user mendapatkan performansi yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. QoS 

mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik 

jaringan tertentu melalui teknologi yang berbeda-beda. QoS merupakan suatu tantangan yang 

besar dalam jaringan berbasis IP dan internet secara keseluruhan. Tujuan dari QoS adalah untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan yang berbeda, yang menggunakan infrastruktur yang 

sama. QoS menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang 

disediakan,                                                                                                                 baik        secara 

kualitatif                                                                                                                                 maupun 
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kuantitatif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8 Ilustrasi antrian pengiriman informasi dalam telekomunikasi 
 

 
 

2.1 Connection Oriented vs Connectionless 
 

2.1.1 Connection Oriented 

Jalur komunikasi permanen (dedicated) secara fisik dibangun (set-up) antara 2 end- 

terminal terlebih dahulu sebelum informasi dikirimkan. Istilah yang sering digunakan untuk 

kondisi ini disebut Connection Oriented. Peristiwa ini biasasnya terjadi pada jaringan circuit 

switch seperti PSTN dan PLMN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 9 Ilustrasi circuit switch 

 

Selain circuit switch, terdapat jaringan yang bersifat connection oriented yaitu Virtual 

Circuit. Berikut adalah cara kerja dari virtual circuit : 
 

Dilakukan connection setup sebelum pengiriman data dilakukan. 

Setiap paket memiliki VC identifier. 

Penetapan routing dilakukan sekali untuk semua paket. 

Semua paket akan melalui rute yang sama. 
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Gambar 9 Ilustrasi Virtual Circuit 

 
2.1.2 Connection Connectionless 

Masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen (tidak tergantung 

pada rute paket sebelum atau  sesudahnya). Paket yang berbeda dari pesan  yang sama dapat 

melalui rute yang berbeda. Istilah untuk karakteristik ini disebut Connectionless. Peristiwa ini 

biasanya terjadi pada pada jaringan packet switch seperti TCP/IP, Frame Relay, ATM, dsb. 
 
 

Gambar 10      Ilustrasi Paket Switch 
 
 

 
2.2 Parameter – parameter QoS 

 

 
Performansi mengacu ke tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis 

beban  data  di  dalam  suatu  komunikasi.  Performansi  merupakan  kumpulan  dari  beberapa 

parameter besaran teknis, yaitu : 
 

2.2.1 Throughput 

 
Yaitu  kecepatan  (rate)  transfer  data  efektif,   yang  diukur  dalam  bps.   Troughput 

merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama 

interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 
 

 
2.2.2 Packet Loss 
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Merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan 

jumlah total paket yang hilang, dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan dan 

hal ini berpengaruh pada semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan 

secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk aplikasi-aplikasi tersebut. 

Umumnya perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi 

kongesti yang cukup lama, buffer akan penuh, dan data baru tidak akan diterima. 

 
Tabel 1 Packet loss 

 

KATEGORI DEGREDASI PACKET LOSS 

Sangat bagus 0 

Bagus 3 % 

Sedang 15 % 

Jelek 25 

 
 

2.2.3 Delay (latency) 

 
Adalah waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay 

dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses yang lama. Adapun 

komponen delay adalah sebagai berikut: 
Network Delay 

 
 
 
 
 
 
 

Compression and 

Algoritmic delay 

 
Packetization 

Delay 

 
Serialisation 

Delay 

 
De Jitter Buffer 

Decompression 

Delay 

 

Gambar 11 
 
 
 

Tabel 2 Komponen delay 
 

Jenis Delay Keterangan 

Algorithmic 

delay 

Delay ini disebabkan oleh standar codec yang 

digunakan.   Contohnya,   Algorithmic   delay 

untuk G.711 adalah 0 ms 

Packetization 

delay 

Delay     yang     disebabkan     oleh     peng- 

akumulasian   bit   voice   sample   ke   frame. 

Seperti contohnya, standar G.711 untuk 

payload 160 bytes memakan waktu 20 ms. 
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Serialization 

delay 

Delay ini terjadi karena adanya waktu yang 

dibutuhkan  untuk  pentransmisian  paket  IP 

dari sisi originating (pengirim). 

Propagation 

delay 

Delay  ini    terjadi  karena  perambatan  atau 

perjalanan.  Paket  IP  di media transmisi ke 

alamat tujuan. Seperti contohnya delay 

propagasi di dalam kabel akan memakan 

waktu 4 sampai 6   s per kilometernya. 

Coder 

(Processing) 

Delay 

Waktu  yang diperlukan  oleh  Digital Signal 

Processing    (DSP)    untuk    mengkompres 

sebuah block PCM, nilainya bervariasi 

bergantung  dari  codec  dan  kecepatan 

prosessor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12 Ilustrasi Delay dalam telekomunikasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 One-Way Delay/Latensi 
 

KATEGORI LATENSI BESAR DELAY 

Excellent < 150 ms 

Good 150 s/d 300 ms 

Poor 300 s/d 450 ms 
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Unacceptable > 450 ms 
 
 
 

2.2.4 Jitter atau variasi kedatangan paket 

 
Hal ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan 

data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Jitter 

lazimnya disebut variasi delay ,berhubungan eart dengan latency, yang menunjukkan banyaknya 

variasi delay pada taransmisi data   di jaringan. Delay antrian pada router dan switch dapat 

menyebabkan jitter. 

 
Tabel 4 Jitter 

 

KATEGORI DEGRADASI PEAK JITTER 

Sangat bagus 0 ms 

Bagus 0 s/d 75 ms 

Sedang 76 s/d 125 ms 

Jelek 125 s/d 225 ms 

 
 

2.2.5 Out-of-orderdelivery 

 
Ketika sebuah koleksi paket-paket terkait disalurkan melalui jaringan, paket yang 

berbeda dapat mengambil rute yang berbeda, masing-masing menghasilkan penundaan 

yang berbeda. Hasilnya adalah bahwa paket tiba dalam urutan yang berbeda dari mereka 

dikirim. Masalah ini memerlukan protokol tambahan khusus bertanggung jawab untuk 

menata ulang out-of-order paket ke sebuah negara isochronous setelah mereka mencapai 

tujuan mereka. Hal ini terutama penting untuk stream video dan VoIP di mana kualitas 

secara dramatis dipengaruhi oleh latency dan kurangnya urutan. 

 
2.2.6 Errors 

 
Kadang-kadang paket yang rusak karena kesalahan sedikit disebabkan oleh 

kebisingan dan interferensi, terutama dalam komunikasi nirkabel dan kabel tembaga 

panjang. Receiver harus mendeteksi ini dan, sama seperti jika paket dijatuhkan, dapat 

meminta                 informasi                 ini                 akan                 dipancarkankembali. 
 

 
 
 
 

2.2.7 MOS (Mean Opinion Score) 
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Kualitas sinyal yang diterima biasanya diukur secara subjektif dan objektif. Metoda 

pengukuran subyektif yang umum dipergunakan dalam pengukuran kualitas speech coder adalah 

ACR (Absolute Category Rating) yang akan menghasilkan nilai MOS (Mean Opinion Score). 

Tes subyektif ACR meminta pengamat untuk menentukan kualitas suatu speech coder tanpa 

membandingkannya dengan sebuah referensi. Skala rating umumnya mempergunakan penilaian 

yaitu beruturut – turut: Exellent, Good, Fair, Poor dan Bad dengan nilai MOS (Mean Opinion 

Score) berturut – turut: 5, 4, 3, 2 dan 1. Kualitas suara minimum mempunyai nilai setara MOS 

4.0. 
 
 

 
2.2.8 Echo Cancelation 

 

 
Untuk  menjamin  kualitas  layanan  voice over  packet  terutama disebabkan  oleh  echo 

karena delay yang terjadi pada jaringan paket maka perangkat harus menggunakan teknik echo 

cancelation. Persyaratan performansi yang diperlukan untuk echo canceller harus mengacu 

standar internasional ITU G.165 atau G.168. 
 

2.2.9 Post Dial Delay 
 

 
PDD (Post-Dial Delay) yang diijinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang 

dimasukkan sampai mendapatkan ringing back. 
 

2.3 Penyebab QoS yang Buruk 
 

 
 

Terdapat beberapa faktor pengganggu dalam jaringan yang menyebabkan turunya nilai 

QoS, yaitu : 
 

2.3.1 Redaman 

 
Yaitu jatuhnya kuat sinyal karena pertambahan jarak pada media transmisi. Setiap media 

transmisi memiliki redaman yang berbeda-beda, tergantung dari bahan yang digunakan. Untuk 

mengatasi hal ini, perlu digunakan repeater sebagai penguat sinyal. Pada daerah frekuensi tinggi 

biasanya mengalami redaman lebih tinggi dibandingkan pada daerah frekuensi rendah. 
 

 
2.3.2 Distorsi 

 
Yaitu fenomena yang disebabkan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan 

bandwidth. Untuk itu, dalam komunikasi dibutuhkan bandwidth transmisi yang memadai dalam 

mengakomodasi adanya spektrum sinyal. Dianjurkan digunakan pemakaian bandwidth yang 

seragam, sehingga distorsi dapat dikurangi. 
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Gambar 13 Ilustrasi pengaruh bandwith terhadap distorsi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.3 Noise 

Gambar 14 Analogi Bandwidth 

 
Noise ini sangat berbahaya, karena jika terlalu besar akan dapat mengubah data asli yang 

dikirimkan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15 
 

2.3.3.1 Jenis-jenis noise dalam jaringan : 
 

   Thermal noise 

Terjadi pada media transmisi bila suhunya diatas suhu mutlak (0ºK) 

Akibat  pergerakan  elektron  secara  random  dan  memiliki  karakteristik  energi  terdistribusi 

seragam 
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Menjadi faktor yang menentukan batas bawah sensitifitas sistem penerima 
 

 
 
 
 

   Intermodulation noise 
 

Terjadi karena ketidak-linieran komponen transmitter dan receiver 

Sinyal output merupakan penjumlahan dan perbedaan dari sinyal input 

Sistem diharapkan linear sehingga sinyal output = sinyal input 
 

 

   Impulse noise 

Pulsa-pulsa iregular atau spikes 

Durasi pendek 

Amplituda tinggi 

Pengaruh kecil pada komunikasi telepon analog 

Pengaruh besar pada komunikasi data 

 

   Crosstalk 

Gandengan yang tidak diinginkan antar lintasan sinyal → media metal (twisted pair & koaksial) 

Penyebab: 

Gandengan elektris 

Pengendalian respon frekuensi yang buruk 

Contoh : ketika bertelepon, kita mendengarkan percakapan lain 
 

 

   Echo 

Terjadi ketika sinyal yang dikirim oleh transmitter kembali (feedback) kepadanya. 
 

 
 

2.4  Perbaikan QoS 
 

 
 

Dalam   usaha   menjaga   dan   meningkatkan   nilai   QoS,   dibutuhkan   teknik   untuk 

menyediakan utilitas jaringan, yaitu dengan mengklasifikasikan dan memprioritaskan setiap 

informasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Contohnya, terdapat paket data yang 

bersifat sensitif terhadap delay tetapi tidak sensitif terhadap packet loss seperti VoIP, ada juga 

paket  yang bersifat  sensitif  terhadap  packet  loss  tetapi tidak  sensitif  terhadap  delay  seperti 

transfer data. Untuk itu perlu dilakukan pengklasifikasian paket dan pengurutan prioritas paket 

dari yang paling tinggi sampai terendah. 
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Gambar 16 Klasifikasi dan Prioritas Paket 
 

 
 

Gambar 17 Ilustrasi komunikasi dengan QoS dan tanpa QoS 
 
 

 
2.5  Model LayananQoS 

 
Terdapat 3 teknik/metode QoS yang umum dipakai, yaitu: best-effort service, integrated 

service,                                  dan                                  differentiated                                  service. 

 
2.5.1 Best effort service 

 

Sesuai dengan namanya, model QoS Best-Effort merupakan model servis yang dihantarkan 

kepada penggunanya akan dilakukan sebisa mungkin dan sebaikbaiknya tanpa ada jaminan apa- 

apa. Jika ada sebuah data yang ingin dikirim, maka data tersebut akan di kirim segera begitu 

media   perantaranya   siap   dan   tersedia.   Data   yang   dikirim   juga   tidak   dibatasi,   tidak 

diklasifikasikan, tidak perlu mendapatkan ijin dari perangkat manapun, tidak diberi policy, 

semuanya hanya berdasarkan siapa yang datang terlebih dahulu ke perangkat gateway. 
 

Dengan kata lain model Best-Effort ini tidak memberikan jaminan apa-apa terhadap 

reliabilitas, performa, bandwidth, kelancaran data dalam jaringan, delay, dan banyak lagi 

parameter komunikasi data yang tidak dijamin. Data akan dihantarkan sebisa mungkin untuk 

sampai ke tujuannya. Jika hilang ditengah jalan atau tertunda dengan waktu yang cukup lama di 

dalam perjalanannya, maka tidak ada pihak maupun perangkat yang  bertanggung jawab. 
 

Model Best-Effort ini sangat cocok digunakan dalam jaringan dengan koneksi lokal (LAN) 

atau jaringan dengan koneksi WAN yang berkecepatan sangat tinggi. Model ini sangat tepat jika 

digunakan dalam jaringan yang melewatkan aplikasi dan data yang bermacam-macam dengan 

tingkat prioritas yang sama. Jadi semua aplikasi didalamnya memiliki kualitas yang sama. 

Contohnya misalnya penggunaan internet di rumah atau perkantoran yang digunakan untuk 

browsing, email, chatting, banyak aplikasi lain. 
 

Jenis QoS ini tidak cocok digunakan untuk melayani aplikasi-aplikasi bisnis yang kritis dan 

penting, karea aplikasi tersebut biasanya membutuhkan perlakuan istimewa untuk dapat berjalan 

dengan baik. 
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Untuk membuat QoS model Best-Effort ini, biasanya antarmuka router atau perangkat 

jaringan berkemampuan QoS dikonfigurasi dengan menggunakan metode quein g First In First 

Out (FIFO). Dengan begitu data yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali juga, maka 

terciptalah servis model Best-Effort yang sangat adil dalam hal perlakuannya di perangkat QoS. 
 
 
 
 
 

2.5.2 Integrated Service (IntServ) 
 

Integrated Service Model atau disingkat IntServ merupakan sebuah model QoS yang 

bekerja untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan QoS berbagai perangkat dan berbagai 

aplikasi dalam sebuah jaringan. Dalam model IntServ ini, para pengguna atau aplikasi dalam 

sebuah jaringan akan melakukan request terlebih dahulu mengenai servis dan QoS jenis apa yang 

mereka dapatkan, sebelum mereka mengirimkan data. Request tersebut biasanya dilakukan 

dengan menggunakan sinyal-sinyal yang jelas dalam proses komunikasinya. 
 

Dalam request tersebut, pengguna jaringan atau sebuah aplikasi akan mengirimkan 

informasi mengenai profile traffic mereka ke perangkat QoS. Profile traffic tersebut akan 

menentukan hak-hak apa yang akan mereka dapatkan seperti misalnya berapa bandwidth dan 

delay yang akan mereka terima dan gunakan. 
 

Setelah mendapatkan konfirmasi dari perangkat QoS dalam jaringannya, maka pengguna 

dan aplikasi tersebut baru diijinkan untuk melakukan transaksi pengiriman dan penerimaan data. 

Transaksi data akan dilakukan dalam batasan-batasan yang telah diberikan oleh perangkat QoS 

tersebut tanpa kecuali. 
 

Sebuah perangkat QoS biasanya akan bertindak sebagai pengontrol hak-hak yang akan 

diterima oleh pengguna. Sedangkan pengguna jaringan dan aplikasi didalamnya bertugas untuk 

mengirimkan profile nya untuk dapat diproses dalam perangkat QoS. Setelah hak-hak pengguna 

jaringan jelas, perangkat QoS akan memenuhi komitmen yang telah dijanjikannya dengan cara 

mempertahankan status semua pengguna dan kemudian melakukan proses-proses QoS untuk 

memenuhinya. Proses-proses tersebut adalah Packet Classification, Policing, Queing, dan banyak 

lagi yang akan dibahas selanjutnya. 
 

Pada kebanyakan perangkat jaringan yang mampu menjalankan QoS model IntServ ini, 

dilengkapi  sebuah  system  sinyaling  yang  bertugas  untuk  mengirimkan  profile  dan  request 

mereka ke perangkat QoS. Sistem sinyaling tersebut sering disebut dengan istilah Resource 

Reservation Protocol (RSVP). 
 

RSVP  merupakan  protokol  signaling  khusus  untuk  keperluan  QoS.   Protokol  in i 

menggunakan info dari routing protocol untuk menentukan jalur terbaik menuju ke suatu lokasi. 

Meskipun RSVP sangat cocok digunakan untuk keperluan pengaturan QoS pada aplikasi real- 

time seperti IP Telephony, NetMeeting, IPTV streaming, dan banyak lagi, namun penggunaan 

RSVP sangatlah terbatas. 
 

Penggunaan RSVP sangat terbatas dikarenakan semua perangkat yang berada dalam 
jaringan yang mendukung QoS jenis ini harus mendukung system sinyaling RSVP. Selain itu 
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sistem sinyaling ini juga sangat haus akan proses CPU dan kapasitas memori. D engan demikian 

penggunaannya tidak terlalu meluas. 
 

Dengan adanya sebuah router berkemampuan QoS dan disatukan dengan perangkat 

jaringan yang mendukung RSVP, maka biasanya para penjual jasa jaringan dan internet dapat 

menciptakan dua jenis servis untuk dijual: 
 

   Guaranteed Rate Service 
 

Jika diterjemahkan arti dari servis ini adalah data rate yang digaransi. Maksud dari servis ini 

adalah pihak penyedia jasa akan menjamin bandwidth dan kualitas yang akan digunakan oleh 

pengguna atau sebuah aplikasi. Alokasi bandwidth sengaja dicadangkan oleh perangkat QoS 

untuk pengguna tersebut. Dengan demikian pengguna tidak akan berbagi bandwidth dengan 

pengguna lain. Servis jenis ini sangat cocok untuk memberikan kualitas yang baik pada aplikasi- 

aplikasi real-time seperti video converence. 
 

   Controlled Load Service 
 

Dalam servis jenis ini, besarnya bandwidth tidak dijamin akan dicadangkan untuk para 

pengguna jaringan tersebut. Servis ini bekerja dengan cara menjaga agar pengguna dan aplikasi 

didalamnya  dapat  selalu  mendapatkan  kualitas  jaringan  dengan  delay  yang  rendah  dan 

throughput yang tinggi meskipun jaringan dalam kondisi sibuk dan padat. Dengan demikian 

bandwidth dapat digunakan dengan efisien karena tidak terbuang percuma, namun penggunanya 

masih bisa mendapatkan kualitas yang terjaga. 
 

Biasanya servis jenis ini cocok digunakan dalam jaringan dengan banyak aplikasi berbeda 

didalamnya. Servis ini dapat diciptakan dengan adanya RSVP dengan dibantu oleh teknologi 

Weighted Random Early Detection (WRED). 
 

2.5.3   Differentiated Service (DiffServ) 
 

Model QoS ini merupakan model yang sudah lama ada dalam standarisasi QoS dari 

organisasi IETF. Model QoS ini bekerja dengan cara melakukan klasifikasi terlebih dahulu 

terhadap semua paket yang masuk kedalam sebuah jaringan. Pengklasifikasian ini dilakukan 

dengan cara menyisipkan sebuah informasi tambahan yang khusus untuk keperluan pengaturan 

QoS dalam header IP pada setiap paket. 
 

Setelah paket diklasifikasikan pada perangkat-perangkat jaringan terdekatnya, jaringan 

akan menggunakan klasifikasi ini untuk menentukan bagaimana traffic data ini diperlakukan, 

seperti misalnya perlakuan queuing, shaping dan policing nya. Setelah melalui semua proses 

tersebut, maka akan didapat sebuah aliran data yang sesuai dengan apa yang dikomitmenkan 

kepada penggunanya. 
 

Informasi untuk proses klasifikasi pada field IP header atau dengan kata lain proses 

klasifikasi pada layer 3 standar OSI ada dua jenis, yaitu IP Precedence dan Differential Service 

Code Point (DSCP). Informasi klasifikasi ini ditentukan dalam tiga atau enam bit pertama dar i 

field Type of Service (ToS) pada header paket IP. 
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Klasifikasi ini juga dapat dibawa dalam frame layer 2 dalam field Class of Service (CoS) 

yang dibawa dalam frame ISL maupun 802.1Q. Tidak seperti IntServ, model QoS DiffServ ini 

tidak membutuhkan kemampuan QoS pada sisi pengguna dan aplikasi-aplikasi yang bekerja d i 

dalamnya. 
 

Metode ini merupakan metode yang paling banyak dan luas digunakan. Selain lebih 

mudah, lebih ringan dan lebih umum penggunaannya,  implementasinya juga t idaklah terlalu 

sulit. Semua perangkat jaringan yang dapat bekerja berdasarkan standar TCP/IP bisa digunakan 

untuk melewatkan informasi QoS ini. Jadi yang perlu memiliki kemampuan pemrosesan QoS 

mungkin saja hanya sisi penerima dan pengirimnya saja. Tentu sistem ini jauh lebih fleksibel dan 

mudah diterapkan. Selanjutnya pada artikel ini hanya akan dibahas teknik-teknik QoS 

berdasarkan sistem DiffServ ini. 
 

QoS model DiffServ merupakan jenis yang paling banyak digunakan. Implementasinya 

tidak terlalu sulit hanya saja akan sedikit rumit secara teorinya. Model QoS ini menggunakan 

system penandaan atau marking untuk melakukan pengolahan traffic menjadi tercapai apa yang 

diinginkan. Setelah paket-paket data berhasil di tandai, serangkaian proses lain akan terjadi. 
 

Berikut ini adalah proses-proses yang akan dilewati oleh paket-paket tersebut untuk 

mencapai tujuannya: 
 

Model QoS ini merupakan model yang sudah lama ada dalam standarisasi QoS dari 

organisasi IETF. Model QoS ini bekerja dengan cara melakukan klasifikasi terlebih dahulu 

terhadap semua paket yang masuk kedalam sebuah jaringan. Pengklasifikasian ini dilakukan 

dengan cara menyisipkan sebuah informasi tambahan yang khusus untuk keperluan pengaturan 

QoS dalam header IP pada setiap paket. 
 

Setelah paket diklasifikasikan pada perangkat-perangkat jaringan terdekatnya, jaringan 

akan menggunakan klasifikasi ini untuk menentukan bagaimana traffic data ini diperlakukan, 

seperti misalnya perlakuan queuing, shaping dan policing nya. Setelah melalui semua proses 

tersebut, maka akan didapat sebuah aliran data yang sesuai dengan apa yang dikomitmenkan 

kepada penggunanya. 
 

Informasi untuk proses klasifikasi pada field IP header atau dengan kata lain proses 

klasifikasi pada layer 3 standar OSI ada dua jenis, yaitu IP Precedence dan Differential Service 

Code Point (DSCP). Informasi klasifikasi ini ditentukan dalam tiga atau enam bit pertama dar i 

field Type of Service (ToS) pada header paket IP. 
 

Klasifikasi ini juga dapat dibawa dalam frame layer 2 dalam field Class of Service (CoS) 

yang dibawa dalam frame ISL maupun 802.1Q. Tidak seperti IntServ, model QoS DiffServ ini 

tidak membutuhkan kemampuan QoS pada sisi pengguna dan aplikasi-aplikasi yang bekerja d i 

dalamnya. 
 

Metode ini merupakan metode yang paling banyak dan luas digunakan. Selain lebih 

mudah, lebih ringan dan lebih umum penggunaannya,  implementasinya juga tidaklah terlalu 

sulit. Semua perangkat jaringan yang dapat bekerja berdasarkan standar TCP/IP bisa digunakan 

untuk melewatkan informasi QoS ini. Jadi yang perlu memiliki kemampuan pemrosesan QoS 

mungkin saja hanya sisi penerima dan pengirimnya saja. Tentu sistem ini jauh lebih fleksibel dan 
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mudah  diterapkan.  Selanjutnya  pada  artikel  ini  hanya  akan  dibahas  teknik-teknik  QoS 

berdasarkan sistem DiffServ ini. 
 

QoS model DiffServ merupakan jenis yang paling banyak digunakan. Implementasinya 

tidak terlalu sulit hanya saja akan sedikit rumit secara teorinya. Model QoS ini menggunakan 

system penandaan atau marking untuk melakukan pengolahan traffic menjadi tercapai apa yang 

diinginkan. Setelah paket-paket data berhasil di tandai, serangkaian proses lain akan terjadi. 
 

Berikut ini adalah proses-proses yang akan dilewati oleh paket-paket tersebut untuk 
mencapai tujuannya: 

 

   Marking atau klasifikasi 
 

Proses klasifikasi terhadap traffic yang keluar dan masuk merupakan langkah pertama yang 

harus dilakukan untuk membangun sebuah QoS. Dari proses marking ini, kemudian bermacam- 

macam  traffic  yang  lewat  dapat  dikenali  satupersatu  dan  kemudian  diberi  perlakuan  yang 

berbeda-beda. Untuk keperluan proses marking ini maka telah disediakan sebuah field khusus 

dalam komunikasi TCP/IP. Seperti telah dibahas sekilas diatas, field-field tersebut adalah CoS 

pada layer 2 atau data link layer, dan field ToS pada layer 3 atau network layer. 
 

Dengan adanya field informasi QoS pada dua lapis proses komunikasi, maka penggunanya 

dapat  bebas  menentukan  QoS  tersebut  akan  dilakukan  di  proses  yang  mana.  Anda  dapat 

membuat QoS hanya menggunakan field CoS atau hanya menggunakan ToS atau bahkan 

keduaduanya. 
 

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang harus Anda lihat sebelum menentukan field 

mana yang akan Anda gunakan: 
 

• Marking yang dilakukan pada frame layer 2 dapat digunakan untuk menandai data yang 

bukan berdasarkan komunikasi IP. 

• Layer 2 marking merupakan satu-satunya opsi yang dapat digunakan pada perangkat 
yang tidak menggunakan IP sebagai protokol komunikasinya. 

• Layer 3 marking dapat membawa informasi QoS dari si pengirim sampai ke si penerima 
data (end-to-end marking). 

• Perangkat jaringan  lama yang sudah berumur  biasanya tidak dapat mengenali sistem 

DSCP yang diberikan pada header IP. 
 

 
Metering 

 

Proses Metering merupakan mekanisme untuk melakukan pengukuran kecepatan aliran data 

dalam sebuah jaringan. Output yang dihasilkan proses metering ini dapat digunakan untuk 

mempengaruhi proses selanjutnya. Output proses metering biasanya akan   disesuaikan dengan 

Commited Information Rate (CIR) yang dijanjikan. Jika traffic masih berada dalam batasan CIR, 

perlakuannya akan berbeda ketika traffic telah melampaui CIR. Metering sangat perlu untuk 

menjalankan policy-policy selanjutnya. 
 

Shaping 
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Proses shaping merupakan proses untuk membatasi aliran data yang melampaui batas-batas 

yang telah ditentukan melalui CIR. Proses pembatasan dilakukan dengan cara meneruskan traffic 

ketika CIR belum dilampaui, dan jika telah melampaui traffic akan di queue dalam perangkat 

tersebut dan akan dikeluarkan perlahan-lahan sesuai dengan model scheduling yang berlaku. 
 

Kebanyakan  proses  shaping  dilakukan  pada  traffic  yang  menuju  ke  luar  perangkat. 

Mekanisme shaping yang banyak digunakan ada tiga jenis, yaitu Generic Traffic Shaping, Frame 

Relay Traffic Shaping, dan VC Shaping. 
 

   Scheduling 
 

Proses scheduling seperti telah disebutkan diatas merupakan proses pengaturan keluar 

masuknya queing dari paket-paket data yang dianggap melebihi CIR yang ditetapkan. Aturan 

keluar masuknya data ini bisa dibuat dengan berdasarkan klasifikasi yang bisa dibuat. 
 

Tiga jenis sistem scheduling yang paling banyak digunakan adalah First In First Out (FIFO), 

Weighted Fair Queing (WFQ), dan Class Based Weighted Fair Queing (WFQ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dropping 
 

Ketika penumpukan terjadi akibat proses QoS ini, maka dalam kondisi tertentu, paket-paket 

menumpuk tersebut akan di drop atau di buang. Proses ini disebut dengan istilah Dropping. 

Proses dropping juga memiliki beberapa mekanisme, yaitu dropping Weighted Random Early 

Detection, Flow-Based Weighted Random Early Detection, dan Commited Access Rate. 
 

3. Conguestion Control dan Frame Relay 

 
Congestion terjadi manakala paket-paket yang dipancarkan lewat jaringan mendekati 

paket yang menangani kapasitas jaringan.   Terjadi ketika sejumlah paket yang ditransmisikan 

buntu.    Congestion  control mengarahkan/memelihara paket di bawah  level di mana bekerja 

secara dramatis.  Jaringan data adalah jaringan antri.  Biasanya 80% pemanfaatan kritis.  Antrian 

terbatas yang berarti data mungkin hilang 

 
Sekema erjadinya collapse : 
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Gambar 18 

 
TCP congestion control penting karena Algoritma kendali kongesti TCP merupakan latar 

belakang utama sukesnya Internet dalam menghadapi pola akses user yang tidak dapat diprediksi 

(unpredictable user access patterns) serta   keterbatasan resource. Tanpa kendali kongesti TCP, 

Internet sudah menjadi sejarah masa lalu. Mekanisme ini diterapkan di pengirim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queues pada Node 
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Gambar 19 

 
3.1 Mendeteksi terjadinya Congestion 

 
kita dapat melihat dari seringnya terjadi packet drops karena itu merupakan indikasi 

terjadinya Congestion. 

 
 

 

Gambar 20 

 
Relai bingkai adalah protokol packet-switching yang menghubungkan perangkat- 

perangkat  telekomunikasi pada satu   Wide Area Network (WAN). Protokol ini bekerja pada 

lapisan Fisik dan  Data Link pada model referensi  OSI.   Protokol Frame Relay menggunakan 

struktur  Frame  yang  menyerupai   LAPD,  perbedaannya  adalah  Frame  Header  pada  LAPD 

digantikan oleh field header sebesar 2 bita pada Frame Relay. 
 
 
 
 

3.2 Keuntungan Relai Bingkai 

 
Frame Relay menawarkan alternatif bagi teknologi Sirkuit Sewa  lain  seperti jaringan 

X.25 dan sirkuit Sewa biasa. Kunci positif teknologi ini adalah: 

 

   Sirkuit Virtual hanya menggunakan  lebar pita saat ada data yang lewat di dalamnya, 

banyak sirkuit virtual dapat dibangun secara bersamaan dalam satu jaringan transmisi. 

   Kehandalan saluran komunikasi dan peningkatan kemampuan penanganan error pada 

perangkat-perangkat telekomunikasi memungkinkan protokol Frame Relay untuk 

mengacuhkan Frame yang bermasalah (mengandung error) sehingga mengurangi data 

yang sebelumnya diperlukan untuk memproses penanganan error.. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol
http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Wide_Area_Network
http://id.wikipedia.org/wiki/Lapisan_fisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Lapisan_data-link
http://id.wikipedia.org/wiki/Model_OSI
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LAPD&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirkuit_Sewa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/X.25
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lebar_pita
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3.3 Standarisasi Relai Bingkai 

 
Proposal awal mengenai teknologi Frame Relay sudah diajukan  ke  CCITT semenjak 

tahun  1984, namun perkembangannya saat itu tidak signifikan karena kurangnya interoperasi dan 

standarisasi dalam teknologi ini.  Perkembangan  teknologi ini dimulai di saat   Cisco,   Digita l 

Equipment Corporation (DEC),  Northern Telecom, dan  StrataCom membentuk suatu konsorsium 

yang  berusaha  mengembangkan  frame  relay.  Selain  membahas  dasar-dasar  protokol  Frame 

Relay dari CCITT, konsorsium ini juga mengembangkan kemampuan ini untuk berinteroperasi 

pada jaringan yang lebih rumit. Kemampuan ini di kemudian hari disebut  Local Management 

Interface (LMI). 

 
3.4 Format Frame Relay 

 
 
 

 
 

 
 

 
Gambar 21 Struktur Frame pada Frame Relay 

 
Format Frame Relay terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 

 

   Flags 

 
Membatasi awal dan akhir suatu frame. Nilai field ini selalu sama dan dinyatakan dengan 

bilangan   hexadesimal  7E  atau  0111  1110  dalam  format   biner.  Untuk  mematikan  bilangan 

tersebut tidak muncul pada bagian frame lainnya, digunakan prosedur Bit-stuffing dan Bit- 

destuffing. 

 

   Alamat 

 
Terdiri dari beberapa informasi: 

 
• Data Link Connection Identifier (DLCI), terdiri dari 10 bita, bagian pokok dari header 

Frame Relay dan merepresentasikan koneksi virtual antara DTE dan  Switch Frame Relay. 

Tiap koneksi virtual memiliki 1 DLCI yang unik. 

• Extended Address (EA), menambah kemungkinan pengalamatan  transmisi data dengan 

menambahkan 1 bit untuk pengalamatan 

• C/R, menentukan apakah frame ini termasuk dalam kategori Perintah (Command) atau 

Tanggapan (Response) 

• FECN (Forward Explicit Congestion Notification), indikasi jumlah frame yang dibuang 

karena terjadinya kongesti di jaringan tujuan 

• BECN  (Backward  Explicit  Congestion  Notification),   indikasi  jumlah  frame  yang 
mengarah ke switch FR tersebut tetapi dibuang karena terjadinya kongesti di jaringan asal 

• Discard Eligibility, menandai frame yang dapat dibuang jika terjadi kongesti di jaringan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=CCITT&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1984
http://id.wikipedia.org/wiki/Cisco
http://id.wikipedia.org/wiki/Cisco
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Northern_Telecom&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=StrataCom&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Management_Interface&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Management_Interface&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Management_Interface&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hexadesimal
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_bilangan_biner
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Switch&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Transmisi
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Data 
 

Terdiri dari data pada layer di atasnya yang dienkapsulasi. Tiap frame yang panjangnya 

bervariasi ini dapat mencapai hingga 4096  oktet. 

 
   Frame Check Sequence 

 
Bertujuan untuk memastikan integritas data yang ditransmisikan. nilai ini dihitung 

perangkat sumber dan diverifikasi oleh penerima. 

 
3.5 Sirkuit Virtual 

 

 
 

Gambar 22 
 
 

 
2 jenis sirkit dalam Frame Relay: Switched Virtual Circuit dan Permanent Virtual Circuit 

 
Frame pada Frame Relay dikirimkan ke tujuannya dengan menggunakan sirkit virtual 

(jalur logikal dalam jaringan). Sirkit Virtual ini bisa berupa Sirkit Virtual Permanen (Permanent 

Virtual Circuit / PVC), atau Sirkit Virtual Switch (Switched Virtual Circuit / SVC). 

 
3.5.1 Permanent Virtual Circuit (PVC) 

 
PVC adalah koneksi yang terbentuk untuk menghubungkan 2 peralatan secara terus 

menerus tanpa memperhitungkan apakah sedang ada komunikasi data yang terjadi di dalam sirkit 

tersebut. PVC tidak memerlukan proses pembangunan panggilan seperti pada SVC dan memilik i 

2 status kerja: 

 
Data Transfer, pengiriman data sedang terjadi dalam sirkit 

Idle, koneksi antar titik masih aktif tapi tidak ada data yang dikirimkan dalam sirki 

 
3.5.2 Switched Virtual Circuit (SVC) 

 
SVC adalah koneksi sementara yang terbentuk hanya pada kondisi dimana pengiriman 

data berlangsung. Status-status dalam koneksi ini adalah: 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktet&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Call Setup, hubungan antar perangkat sedang dibangun 

Data Transfer, data dikirimkan antar perangkat dalam sirkit virtual yang telah dibangun 

Idle, ada koneksi aktif yang telah terbentuk, tetapi tidak ada data yang lewat di dalamnya 

Call Termination, pemutusan hubungan antar perangkat, terjadi saat waktu idle melebihi 

patokan yang ditentukan 
 
 
 
 

3.6 Efek dari Congestion 

 
Mekanisme dari Congestion Control 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efek dari  Congestion 

yang   tidak dikontrol 
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Gambar 24 

 
3.7 Efek Congestion 

 
Tibanya paket disimpan pada buffer masukan 

Terbentuk routing 

Paket bergerak ke buffer keluaran 

Paket - paket antri untuk dipancarkan keluar 

• time division multiplexing statistik 

Jika paket paket tiba untuk dirutekan, atau untuk;menjadi keluaran, bufffer akan mengisi 

Mampu membuang paket 

Mampu menggunakan kontrol arus 

Mampu menyebarkan congestion melalui jaringan 

 
3.7.1 Backpressure 

   Jika node menjadi terlampau banyak itu dapat melambatkan  atau menghentikan  arus 

paket dari node lain 

   Dapat  berarti  bahwa  node  lain  harus  menerapkan  kendali  pada  tarip  paket  yang 

datang/yang berikutnya 

Menyebarkan kembali ke sumber 

Mampu membatasi ke koneksi logis yang membangitkan kebanyakan lalu lintas 

Digunakan di koneksi yang mengorientasikan itu dapat meloncati kendali congestion ( 

e.g. X.25) 
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Tidak digunakan di ATM maupun pembingkai penyiaran ulang 

Hanya baru-baru ini mengembang;kan untuk IP 
 

3.7.2 Paket 

Kendali Paket 

Menghasilkan congestion node terlampau banyak 

Dikirim kepada node sumber 

• e.g. ICMP sumber memuaskan 

• Dari tujuan atau penerus 

• Sumber memotong belakang sampai tidak ada lagi pesan 

• Meminta setiap paket yang dibuang, atau mengantisipasi 

   Melainkan mekanisme kasar 

 
3.7.3 Pensinyalan congestion secara implicit 

Transmisi delay meningkat dengan congestion 

Paket mungkin dibuang 

Sumber dapat mendeteksi ini sebagai indikasi yang dikandung congestion 

bermanfaat pada jaringan-jaringan connectionless ( datagram) 

• e.g. dasar IP 

( TCP memasukkan congestion dan mengendalikan aliran- lihat bab 17) 

Digunakan dalam bingkai relai LAPF 

 
3.7.4 Pensinyalan congestion secara eksplisit 

Sistem jaringan akhir siaga meningkatkan buntu 

Sistem-sistem akhir bertindak mengurangi beban yang ada 

Backwards 

• Penghindaran congestion di dalam arah yang berkebalikan ke paket yang diperlukan 

Forwards 

Penghindaran congestion dalam arah yang sama sebagai paket diperlukan 

 
3.7.5 Kategori pensinyalan explicit 

   Biner 

• Sedikit yang ditetapkan dalam suatu paket menandai adanya congestion 

   Dasar kredit 

• Menandai adanya paket-paket sumber yang mungkin dikirim 

• Common untuk mengendalikan aliran dari ujung ke ujung 

Dasar Nilai 

Menyediakan batas nilai data eksplisit 

• e.g. ATM 
 
 
 
 

3.8 Mengendalikan Congestion pada Frame Rellay 

 
3.8.1 Pengaturan Traffic 
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Kewajaran 

Quality of service 

Ingin perawatan berbeda untuk koneksi yang berbeda 

Reservasi 

• e.g. ATM 

Kontrak lalu lintas antara jaringan dan pemakai 
 

3.8.2 Congestion Control dalam Packet Jaringan Switch 

   Mengirimkan paket kendali untuk beberapa atau semua node sumber 

• Memerlukan lalu lintas tambahan selama congestion 

   Bersandar pada informasi routing 

• Dapat bereaksi dengan cepat 

   Ujung ke ujung paket-paket probe 

• Menambah ongkos exploitasi 

   Menambah info congestion ke paket sebagai pemotong node 

• Salah satu backwards atau forwards 

 
3.8.2 Bingkai Relay Pengatur Congestion 

Memperkecil barang buangan 

Memelihara Qos yang disetujui 

Memperkecil kemungkinan monoply satu pemakai akhir 

Penerapan sederhana 

• Ongkos exploitasi kecil pada pemakai atau jaringan 

Menciptakan lalu lintas tambahan minimal 

Mendistribusikan sumber daya secara wajar 

Membatasi penyebaran congestion 

Beroperasi secara efektif dengan mengabaikan arus lalu lintas 

Dampak minimum pada sistem yang lain 

Memperkecil perbedaan dalam QoS 

 
3.8.3 Teknik 

Strategi barang buangan 

Penghindaran congestion 

Pensinyalan secara eksplisit 

Perbaikan congestion 

Mekanisme pensinyalan implisit 
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