
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN  PUSTAKA 
 
 
 
 

Istilah ethernet sudah sering kita dengar dalam istilah komputer dan jaringan 

Local Area Network (LAN).  Ethernet merupakan interface yang digunakan untuk 

mengirimkan data,  baik point-to-point ataupun point-to-multipoint dengan 

menggunakan perangkat switch atau hub. 

 
Penetrasi teknologi ethernet di dunia sangatlah cepat,  selain harganya relatif 

murah,  teknologi yang sangat stabil dan andal,  kemampuan dalam mentransfer 

data dapat mencapai 100 Mbps (Megabit per second),  bahkan ada perangkat yang 

sudah mencapai 10 Gbps (Gigabit per second). 

 
Metro Ethernet merupakan suatu perkembangan teknologi yang sebelumnya 

ethernet hanya digunakan dalam LAN.  Saat ini teknologi ethernet dapat 

menjangkau Wide Area Network (WAN) di kota besar atau metropolitan.  

Jaringan Metro Ethernet yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia 

menggunakan kabel serat optik dan mempunyai kapasitas 1.000 Mbps atau 1 

Gbps. 

 
Di era globalisasi saat ini,  komunikasi data memegang peranan penting dalam 

dunia pendidikan dan bisnis.  Sebelumnya layanan komunikasi data hanya dapat 
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dilayani oleh perusahaan telepon atau operator telekomunikasi yang sudah 

mempunyai cakupan daerah yang sangat besar dan harganya relatif cukup mahal.  

Penyelenggara jaringan Metro Ethernet lahir karena tuntutan aplikasi dari suatu 

perusahaan berkembang dan bertambah banyak sehingga memerlukan bandwidth 

yang makin besar dengan harga layanan yang terjangkau.  Perusahaan-perusahaan 

dan dunia pendidikan termasuk  Universitas Lampung saat ini sangat tergantung 

dengan komunikasi data yang besar untuk video broadcast,  video conferencing, 

penyimpanan data dan backup,  e-learning, dan voice over IP (VoIP). 

 
Teknologi Metro Ethernet juga dapat digunakan untuk pelanggan perumahan. 

Dengan kapasitas yang besar ini sangat mendukung aplikasi triple play yang 

terdiri dari data (internet),  suara (telepon),  dan video (TV).  Jaringan Metro 

Ethernet dapat menyalurkan internet sampai dengan kecepatan 100 Mbps,  ratusan 

saluran televisi,  video on demand (VoD),  game online, d an aplikasi broadband 

lainnya. 

 

Penyelenggara Metro Ethernet biasanya mempunyai dua jenis layanan. Pertama,  

layanan komunikasi data yang dapat digunakan untuk koneksi antarkantor,  seperti 

kantor pusat ke kantor cabang.  Kedua, layanan akses internet yang 

menghubungkan kantor ke jaringan internet,  bahkan dengan majunya 

perkembangan teknologi Metro Ethernet saat ini,  cakupan layanannya dapat 

menjangkau negara lain.  Ini dimungkinkan dengan menggabungkan dua 

penyelenggara Metro Ethernet di dua negara dengan suatu sistem yang 

compatible.  Layanan ini sering disebut dengan nama Global Ethernet. [1] 
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A. Dasar Ethernet 

 
1. Definisi Ethernet 

 
Teknologi ethernet didefinisikan oleh badan IEEE (Institute of Electrical 

and Electronic  Engineer) dengan nomor standar 802.3 yang merupakan 

keluarga standar untuk ethernet LAN (Local Area Network).  Standar ini 

terus dikembangkan dengan adanya teknologi Fast Ethernet,  Giga 

Ethernet,  dan Wireless Fidelity (Wi-Fi). 

 
Ethernet dapat bekerja dengan kecepatan 10 Mbps,  100 Mbps,  1.000 

Mbps atau 1 Gbps,  dan 10.000 Mbps atau 10 Gbps melalui bermacam-

macam media.  Dalam konfigurasi wireline,  ethernet mengirimkan 

informasi melalui fiber optik,  kabel koaksial,  dan twisted copper pair. 

 
Ethernet merupakan jenis perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data 

jaringan komputer yang dikembangkan oleh Robert Metcalfe dan David 

Boggs di Xerox Palo Alto Research Center (PARC) pada tahun 1972.  

Ethernet merupakan sebuah teknologi yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas sebagai interface yang digunakan untuk konektivitas 

perangkat komputer maupun laptop,  hampir di setiap jaringan LAN 

(Local Area Network) di seluruh dunia.  Selain karena harganya 

terjangkau,  teknologi ethernet sangat mudah diadaptasi oleh perangkat 

seperti modem,  printer,  scanner,  faksimile,  VoIP phone,  serta 

perangkat teknologi informasi lainnya.  Sejalan dengan perkembangan 

teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 
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layanan komunikasi data,  teknologi ethernet juga digunakan sebagai 

interface dari layanan broadband data comunication, yang lebih dikenal 

dengan nama Metro Ethernet. [5] 

 
2. Topologi Ethernet 

 
Pada dasarnya ethernet memiliki topologi bus.  Awal implementasinya 

digunakan kabel koaksial sebagai mediumnya dan seluruh komputer 

terkoneksi (tapped) ke kabel koaksial tersebut.  Dengan topologi bus, 

maka terdapat common shared medium yang digunakan besama oleh 

seluruh perangkat yang terhubung ke jaringan.  Hal ini menjadikan 

proses pengiriman data dari masing-masing komputer harus dilakukan 

secara bergantian,  tidak boleh ada komputer yang mengirimkan data 

melalui jaringan pada saat yang bersamaan.  Agar tidak terjadi tabrakan 

(collission) pada penggunaan shared medium tersebut, digunakan 

mekanisme Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

(CSMA/CD). [4] 

 
Mekanisme pengiriman data dengan ethernet pada dasarnya dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Sebelum mentransmisikan data,  pengirim harus mendeteksi bus 

terlebih dahulu. 

b. Jika bus dalam keadaan kosong (tidak ada yang sedang dikirim),  

maka pengirim baru dapat mengirimkan datanya. 

c. Setiap perangkat yang terhubung kepada bus tersebut akan 

menerima paket data yang dikirim oleh pengirim.  Jika identitas 



 

 

10 

yang ada pada paket data sesuai,  maka data tersebut akan diambil,  

dan jika tidak, maka data tersebut akan ditolak.  Dengan demikian 

maka data akan sampai kepada alamat tujuan dengan benar. 

d. Jika terjadi tabrakan (collision) karena ada pengirim yang 

mengirimkan data pada saat bersamaan,  maka diberlakukan delay 

secara random kepada pengirim-pengirim tersebut sebelum masing-

masing mengirimkan datanya kembali. 

 
Pada topologi bus murni, digunakan kabel koaksial.  Dalam 

perkembangannya digunakan juga twisted pair cable tambahan berupa 

hub.  Secara fisik, jaringan yang dibentuk memiliki topologi star,  namun 

karakteristiknya tetap bus.  Semakin banyak terminal yang terhubung, 

akan semakin lambat performansi LAN.  Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kapasitas jaringan, dikembangkanlah teknologi Fast 

Ethernet dan Giga Ethernet yang memiliki bandwidth lebih besar. 

Selanjutnya dikembangkan juga perangkat switch sebagai pengganti hub 

yang membagi bus ke dalam segmen-segmen yang independen untuk 

mengurangi terjadinya collision.  Dengan pembagian ke dalam beberapa 

segmen ini, maka pengiriman  data pada suatu segmen tidak akan 

mempengaruhi kondisi pada segmen lainnya, atau dengan kata lain, 

masing-masing segmen dapat mengirimkan data internal segmennya 

secara bersamaan. [4] 
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3. Keuntungan Ethernet 

 
Keuntungan menggunakan teknologi ethernet sebagai berikut: 

a. Mudah digunakan  

1) Tersebar secara luas 

2) Pengembangan aplikasi baru dilakukan dengan mudah dan 

cepat 

3) Menyederhanakan pengoperasian jaringan 

b. Efektivitas biaya 

1) Penggunaan interface ethernet secara luas 

2) Mengurangi capex  (capital expenses) dan opex (operational 

expenses) 

3) Penghematan biaya Customer Premises Equipment (CPE) yang 

cukup besar 

4) Fleksibillitas penggunaan bandwidth sesuai dengan kebutuhan  

c. Fleksibilitas 

1) Satu User Network Interface (UNI) untuk berbagai macam 

penggunaan. 

2) Migrasi yang mudah untuk meningkatkan level performa dari 1 

Mbps ke 10 Gbps. 

3) Alur migrasi yang jelas dengan menggunakan peningkatan 

protocol ethernet yang sudah ada. 
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4. Perkembangan Ethernet 

 
IEEE mengadopsi teknologi ethernet dengan nomor spesifikasi 802.3 

yang bekerja pada kecepatan data 10 Mbps menggunakan kabel koaksial 

dan kabel twisted pair. 

 
Dalam model referensi OSI, ethernet bekerja pada data link layer 

(khususnya MAC) dan physical layer.  Setiap perangkat yang terhubung 

kepada jaringan ethernet harus memiliki suatu antarmuka  (interface) 

yang disebut sebagai Network Interface Card (NIC), dan setiap NIC 

memiliki identitas yang unik, disebut dengan MAC address. MAC 

address inilah yang selalu dicantumkan dalam setiap paket data yang 

dikirimkan sebagai alamat tujuan dan alamat pengirim agar pengiriman 

dapat berlangsung secara benar (sebagaimana halnya amplop surat). [4] 

 
Dalam perkembangannya, terdapat teknologi ethernet yang baru dengan 

meningkatkan kapasitas transmisi datanya, yaitu: 

a. Fast Ethernet dengan kecepatan 100 Mbps dan menggunakan kabel 

twisted pair. 

b. Gigabit Ethernet dengan kecepatan 1 Gbps dan menggunakan fiber 

optik dan kabel twisted pair. 

 
Peningkatan kapasitas transmisi dan penggunaan medium yang berbeda 

ini memberikan dampak pada: 
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a. Bertambah banyaknya jumlah perangkat yang dapat terhubung ke 

jaringan dengan kinerja jaringan yang masih dapat dterima oleh 

setiap pengggunanya. 

b. Bertambah cepatnya proses transmisi data. Hal ini akan bermanfaat 

pada pengiriman ukuran besar (dokumen). 

c. Bertambah luasnya cakupan wilayah (coverage) yang dapat dilayani 

oleh suatu LAN, khusunya melalui penggunaan kabel serat optik. 

 
B. Interface Ethernet 

 
Interface pada ethernet terbagi menjadi dua, yaitu electrical interface 

ethernet dan optical interface ethernet.  Dua interface tersebut 

menspesifikasikan beberapa alternatif jenis kabel yang dapat digunakan. 

 
1. Electrical Interface Ethernet 

 
a. Kabel koaksial 

Sebuah kabel koaksial memilki tiga jenis lapisan yang 

membentuknya, yaitu:  

1) Sebuah konduktor tembaga 

2) Lapisan pelindung dengan kawat ground di sisi luarnya 

3) Lapisan pelindung paling luar yang biasanya berwarna hitam 

atau putih 

 
Kabel koaksial digunakan untuk topologi bus.  Di masing-masing 

ujung kabel ditempatkan sebuah terminator kabel, sedangkan 

masing-masing perangkat komputer akan terhubung ke kabel 
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koaksial dengan menggunakan konektor BNC.  Konektor ini 

berbentuk huruf “T”,  dengan salah satu ujungnya terhubung ke NIC 

dan dua ujung lainnya dihubungkan dengan dua sisi kabel. 

 
Protokol LAN ethernet awalnya dikembangkan untuk beroperasi di 

atas kabel koaksial pada tabel 1 berikut: 

 
Tabel  1.  Klasifikasi kabel koaksial LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabel koaksial LAN sudah tidak diakui lagi sebagai standar kabel 

LAN saat ini. 

 
b. Kabel twisted pair 

Kabel twisted pair umumnya digunakan untuk jenis ethernet 

10BaseT dan Fast Ethernet,  kadang-kadang digunakan juga untuk 

Giga Ethernet dalam lingkungan atau luas cakupan yang terbatas.  
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Kabel twisted pair  terbagi dua jenis, yaitu: 

1) Shielded Twisted Pair (STP) 

STP adalah jenis kabel tembaga yang digunakan dalam 

beberapa jenis instalasi.  Pada STP terdapat pembungkus 

tambahan untuk setiap pasangan kabel (twisted pair).  

Pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik 

terhadap interferensi electrical dan magnetical. 

 
Kelemahan kabel STP, yaitu: 

a). Attenuasi meningkat pada frekuensi tinggi. 

b). Pada frekuensi tinggi, keseimbangan menurun sehingga 

tidak dapat mengkompensasi timbulnya crosstalk dan 

sinyal noise. 

c). Harganya cukup mahal. 

 
2) Unshielded Twisted Pair (UTP) 

Kabel UTP digunakan pada LAN dan sistem telepon. Kabel 

UTP terdiri dari empat pasang warna konduktor tembaga yang 

setiap pasangnya berpilin.  Pembungkus kabel memproteksi dan 

menyediakan jalur bagi tiap pasang kawat.  Kabel UTP 

terhubung ke perangkat melalui konektor modulator 8 pin yang 

disebut konektor RJ-45.  UTP sebagai kabel jaringan LAN yang 

paling banyak digunakan pada saat ini. 

 



 

 

16 

UTP  terbagi menjadi 6 kategori.  Kategori ini mendukung 

sinyal suara berkecepatan rendah (low speed voice) dan sinyal 

LAN berkecepatan tinggi.  Kategori-kategori UTP 

direkomendasikan sebagai kategori minimum untuk instalasi 

LAN dan cocok untuk topologi star.  Tabel 2 berikut 

menunjukkan masing-masing kategori. 

 
Tabel  2.  Kategori UTP. 

 
No. Category Performance 

(MHz) 
Usage 

1 CAT 1 1 Voice, mainframe, 
dumb terminal 

2 CAT 2 4 4 MB token ring (IEEE 
802.5) 

3 CAT 3 10 10 MB  ethernet (IEEE 
802.3) 

4 CAT 4 20 16 MB token ring 
(IEEE 802.5) 

5 CAT 5 100 100 MB ethernet (fast 
ethernet), 
1 GB (IEEE 802.3ab) 

6 CAT 6 250 100 MB ethernet (fast 
ethernet), 
1 GB (IEEE 802.3ab) 

 

Pemasangan kabel UTP ke dalam konektor RJ-45 dapat bersifat 

straight-through atau crossover berdasarkan dari 

implementasinya.  Straight-through biasa digunakan untuk 

koneksi antara perangkat yang berbeda hierarkinya (seperti dari 

hub ke komputer atau router ke hub), sedangkan crossover 

biasa digunakan untuk koneksi perangkat yang setara 

hierarkinya (dari hub ke hub, komputer ke komputer). 
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2. Optical Interface Ethernet 

 
Kabel fiber optik terbuat dari serat optik.  Pada bagian tengah kabel fiber 

optik terdapat serat filamen yang disebut core, dan dikelilingi lapisan 

cladding,  buffer coating,  material penguat,  dan pelindung luar.  Proses 

transmisi informasinya menggunakan gelombang cahaya dengan cara 

mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya.  Transmitter 

yang banyak digunakan adalah LED atau sinar laser. 

 
 

 

 

Gambar 1.  Kabel fiber optik. 

 
Kelebihan menggunakan fiber optik adalah: 

a. Kapasitas bandwidth yang besar (Gigabit per second/Gbps). 

b. Jarak transmisi yang lebih jauh (2 sampai lebih dari 60 kilometer). 

c. Kebal terhadap interferensi elektromagnetik. 

 
Kabel fiber optik banyak digunakan pada jaringan WAN untuk 

komunikasi suara dan data.  Kendala utama penggunaan kabel fiber 

optik di LAN adalah perangkat elektroniknya yang masih mahal. 

 
Standar Optical Gigabit Ethernet (GE) mendefinisikan interface ke 

jaringan optik dengan menggunakan Small Form Factor Pluggable (SFP 

Transceiver): 

a. 1000BASE-SX (0 – 500 m) 
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b. 1000BASE-LX (0.5 km – 10 km) 

c. 1000BASE-ZX (>10 km – 70 km) 

 
Jenis-jenis kabel fiber optik yaitu: 

a. Single Mode Fiber (SMF) 

SMF mentransmisikan data dengan menggunakan sebuah sinar laser 

melalui medium fiber optik.  Laser tersebut diproyeksikan pada 

suatu garis lurus di dalam medium.  Dengan penggunaan laser 

tersebut,  SMF memiliki kecepatan yang tinggi. 

 
Gambar 2.  Single Mode Fiber (SMF). 

 

b. Multi Mode Fiber (MMF) 

MMF menggunakan LED untuk mentransmisikan cahaya dengan 

memantulkan cahaya pada dinding kabel.  Dengan mode ini, cahaya 

dapat berjalan pada jarak yang berbeda,  berdasarkan pada sudut 

masuknya cahaya ke dalam kabel.  Dengan demikian waktu 

kedatangannya pun (di sisi lain dari kabel) akan berbeda. 

 
Gambar 3.  Multi Mode Fiber (MMF). 
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C. Dasar Metro Ethernet 

 
Produk Metro Ethernet adalah layanan high capacity data network solution 

berbasis IP/ethernet yang memberikan flexibility, simplicity, serta jaminan 

QoS (Quality of Service) bagi pelanggan business dan operator 

telekomunikasi lainnya atau OLO (other licenced operator).  Produk new 

wave ini diposisikan sebagai produk high bandwidth for any communication 

dan memberikan solusi yang efektif untuk berbagai ragam kebutuhan 

komunikasi,  baik data, internet maupun aplikasi lainnya. [12] [13] 

 
1. Pengertian Metro Ethernet 

 
Metro Ethernet merupakan salah satu solusi teknologi untuk High End 

Market (HEM) dalam memberikan solusi terintegrasi untuk layanan 

voice, data dan video.  Metro Ethernet Network (MEN) memiliki 

karakteristik antara lain: 

a. Teknologi IP optik berbasis Synchronous Digital Hierarchy (SDH) 

atau ethernet. 

b. Dapat mengakomodasi layanan berupa voice, data, high speed 

internet access dan video. 

c. Kecepatan tinggi hingga Gigabit Ethernet atau 1.000 Mbps. 

 
Metro Ethernet merupakan teknologi jaringan ethernet yang 

diimplementasikan di sebuah metropolitan area.  Perusahaan-

perusahaan besar dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk 

menghubungkan kantor-kantor cabang mereka ke dalam sistem intranet 
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yang ada di dalam perusahaan tersebut.  Jaringan Metro Ethernet 

umumnya didefinisikan sebagai bridge dari suatu jaringan atau 

menghubungkan wilayah yang terpisah juga menghubungkan LAN dan 

WAN atau backbone network yang umumnya dimiliki oleh service 

provider. 

 
Jaringan Metro Ethernet, secara harfiah berarti jaringan komunikasi data 

yang berskala metro (skala untuk menjangkau satu kota besar seperti 

Jakarta misalnya) dengan menggunakan teknologi ethernet sebagai 

protokol transportasi datanya.  Begitu pula arti sebenarnya, teknologi 

Metro Ethernet merupakan salah satu perkembangan dari teknologi 

ethernet yang dapat menempuh jarak yang luas berskala perkotaan 

dengan dilengkapi berbagai fitur yang seperti terdapat pada jaringan 

ethernet umumnya, sehingga jaringan yang berskala metro dapat 

dibentuk dengan menggunakan teknologi ethernet biasa.  

 
Teknologi ethernet yang dipilih untuk dijadikan jaringan berskala metro 

dikarenakan teknologi ethernet telah digunakan secara luas oleh 

masyarakat,  terutama dalam LAN.  Interface ethernet telah tersebar dan 

keberadaannya sangat banyak.  Selain itu,  bandwidth yang ditawarkan 

oleh teknologi ini juga dapat dengan mudah diperbesar.  Hingga kini 

teknologi ethernet yang perangkatnya telah banyak beredar di pasaran 

telah mencapai bandwidth tertinggi sebesar 10 Gbps,  namun pengguna 

juga bebas memilih berapa bandwidth yang ingin digunakan karena 
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ethernet juga menyediakan teknologi ethernet dengan bandwidth 10 

Mbps, 100 Mbps, dan 1.000 Mbps. 

 
Metro Ethernet menggunakan protokol atau teknologi yang sama persis 

dengan ethernet/Fast Ethernet pada LAN, tetapi ada penambahan 

beberapa fungsi sehingga dapat digunakan untuk menghubungkan dua 

lokasi (dua LAN) dengan jarak puluhan bahkan ratusan kilometer. Pada 

dasarnya, Metro Ethernet adalah jenis broadband wired (kabel 

broadband) karena speed atau kecepatannya sudah besar, yaitu 10 – 100 

Mbps, bahkan 1 – 10 Gbps. [5] 

 
2. Cara Kerja Metro Ethernet 

 
Metro Ethernet merupakan sebuah teknologi jaringan yang 

menggunakan metode transmisi baseband yang mengirim sinyalnya 

secara serial 1 bit pada satu waktu.  Metro Ethernet beroperasi dalam 

modus half-duplex, yang berarti setiap station dapat menerima atau 

mengirim data tapi tidak dapat melakukan keduanya secara sekaligus. 

 
Metro Ethernet menggunakan metode kontrol akses media Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) untuk 

menentukan station mana yang dapat mentransmisikan data pada waktu 

tertentu melalui media yang digunakan.  Dalam jaringan yang 

menggunakan teknologi ethernet, setiap komputer akan "mendengar" 

terlebih dahulu sebelum "berbicara", artinya mereka akan melihat 

kondisi jaringan apakah tidak ada komputer lain yang sedang 
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mentransmisikan data.  Jika tidak ada komputer yang sedang 

mentransmisikan data,  maka setiap komputer yang akan mengirimkan 

data dapat mencoba untuk mengambil alih jaringan untuk 

mentransmisikan sinyal,  sehingga, dapat dikatakan bahwa jaringan yang 

menggunakan teknologi ethernet adalah jaringan yang dibuat 

berdasarkan basis first-come,  first-served, daripada melimpahkan 

kontrol sinyal kepada master station seperti dalam teknologi jaringan 

lainnya. 

 
Jika dua station akan mencoba untuk mentransmisikan data pada waktu 

yang sama, maka kemungkinan akan terjadi collision (kolisi/tabrakan), 

yang akan mengakibatkan dua station tersebut menghentikan transmisi 

data, sebelum akhirnya mencoba untuk mengirimkannya lagi pada 

interval waktu yang acak (yang diukur dengan satuan milisecond).  

Semakin banyak station dalam sebuah jaringan ethernet, akan 

mengakibatkan jumlah kolisi yang semakin besar pula dan kinerja 

jaringan pun akan menjadi buruk.  Kinerja ethernet yang seharusnya 10 

Mbps, jika dalam jaringan terpasang 100 node, umumnya hanya 

menghasilkan kinerja yang berkisar antara 40% hingga 55% dari 

bandwidth yang diharapkan (10 Mbps).  Salah satu cara untuk 

menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan switch ethernet 

untuk melakukan segmentasi terhadap jaringan ethernet ke dalam 

beberapa collision domain, di mana collision domain ini mempercepat 

pengiriman data pada jaringan. [2] 
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3. Keuntungan Metro Ethernet Network (MEN) 

 
Untuk menunjang kebutuhan akan NGN teknologi MEN menawarkan 

banyak keuntungan yang bisa diperoleh tidak hanya oleh pihak penyedia 

jasa, namun juga oleh para penggunanya.  Keuntungan-keuntungan ini 

belum tentu dapat dirasakan oleh pengguna teknologi lain seperti 

misalnya MPLS.  Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang dapat 

dirasakan oleh penyedia jasa dan juga pengguna ethernet service dengan 

teknologi Metro Ethernet:  

a. Nilai ekonomis yang tinggi 

Dalam implementasinya, teknologi MEN ini sudah lama dikenal 

oleh masyarakat luar sebagai salah satu teknologi yang memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi atau murah, bahkan dalam maintenance 

dan pengembangannya.  Teknologi Metro Ethernet ini biasanya 

dipilih oleh para penyedia jasa dan juga para penggunanya untuk 

mengurangi capital expenses (capex) dan operational expenses 

(opex), sehingga dengan teknologi MEN para penyedia jasa layanan 

dan para pengguna dapat mengurangi biaya investasi dan biaya 

operasional. 

 
Beberapa alasan yang menyebabkan teknologi Metro Ethernet 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, yaitu: 

1). Penggunaannya yang luas, bahkan hampir semua perangkat 

jaringan menggunakan teknologi ini,  sehingga harga perangkat 

berbasis teknologi MEN ini sangat bersaing di pasaran.  Para 
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pengguna dapat bebas memilih perangkat yang sesuai dengan 

dana dan juga kebutuhan pengguna. 

2). Pelayanan Metro Ethernet murah dan bahkan bisa dikatakan 

lebih murah daripada service teknologi WAN yang sekarang 

ada, seperti harga perangkat penyedia jasanya yang relatif 

murah dan juga maintenance yang tidak sulit dan tidak 

memakan biaya banyak.  Biasanya untuk menyelenggarakan 

jasa ethernet service, pengguna tidak membutuhkan sebuah 

perangkat multiplexer yang mahal atau perangkat router yang 

canggih. 

3). Fleksibilitas juga merupakan salah satu faktor mengapa Metro 

Ethernet sangat menguntungkan baik untuk digunakan oleh end 

user maupun untuk dijual kembali oleh penyedia jasa.  Dengan 

menggunakan pelayanan ethernet yang disediakan oleh 

teknologi jaringan Metro Ethernet,  para penyedia jasa dapat 

lebih leluasa membuat produk-produk service untuk dijual ke 

pengguna. Dari sisi pengguna hal ini juga sangat 

menguntungkan karena mereka disuguhkan dengan banyak 

pilihan sehingga mereka bisa memilih mana yang paling cocok 

dan efisien bagi mereka. 

 
b. Kesenangan penggunanya 

Teknologi komunikasi data jenis ini memang telah merambah 

kemana-mana penggunaannya, sehingga telah dikenal secara luas 

dan banyak yang sudah familiar dengan sifat,  kekurangan,  dan 
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kelebihannya.  Perangkat-perangkat pendukungnya pun tidak perlu 

dipertanyakan lagi keberadaannya, sebab kini hampir semua 

perangkat komunikasi data, khususnya untuk keperluan LAN,  MAN 

(Metropolitan Area Network), dan juga WAN yang sederhana pasti 

menggunakan interface ethernet, bahkan beberapa perangkat rumah 

tangga yang tergolong perangkat canggih juga dilegkapi dengan 

interface ini untuk berinteraksi dengan komputer.  Selain itu, 

operation, administration, maintanance, dan provisioning 

(OAM&P) dari teknologi ini juga sudah tidak asing lagi bagi para 

penyedia jasanya,  seperti halnya melakukan OAM&P pada jaringan 

lokal saja. [8] [14] 

 
D. Perangkat Metro Ethernet 

 
Perangkat Metro Ethernet adalah perangkat network yang berfungsi sebagai 

titik akses dari pengguna layanan yang diberikan.  Terdapat 2 macam 

perangkat dalam jaringan Metro Ethernet ini, yaitu ME tipe 1 yang mampu 

memberikan layanan sampai layanan layer 3 dan ME tipe 2 yang mampu 

memberikan layanan sampai layanan layer 2.   Bagian ini akan menjelaskan 

konfigurasi fisik router di dalam jaringan Metro Ethernet. [3] 

 
Konfigurasi fisik ini meliputi  layout fisik dan konvensi penamaan dan login 

banner perangkat dalam jaringan Metro Ethernet ini.  Bagian di bawah ini 

akan menjelaskan tentang layout fisik perangkat dalam jaringan Metro 

Ethernet ini.  Terdapat 3 macam perangkat yang digunakan yaitu: 

� Alcatel-Lucent 7750 SR-7 � Router Type 1 
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� Alcatel-Lucent 7450 ESS-6 � Router Type 2 

� Alcatel-Lucent 7705 SAR  � untuk CES 

 
1. Layout Fisik Alcatel-Lucent 7750 SR-7 

 
Berikut layout fisik dari router Alcatel-Lucent 7750 SR-7 yang 

berfungsi sebagai router type 1 dalam jaringan Metro Ethernet ini.  

Router ini terdiri dari 7 slot.  Lima slot diperuntukkan untuk menampung 

Input Output Module (IOM) dan dua slot untuk Switch Fabric and 

Control Processor Module (SF/CPM).  Setiap IOM dapat menampung 2 

modul Media Dependant Adaptor (MDA). 

 

 

Gambar 4.  Layout fisik Alcatel-Lucent 7750 SR-7. 

 

2. Layout Fisik Alcatel-Lucent 7450 ESS-6 

 
Berikut layout fisik dari router Alcatel-Lucent 7450 ESS yang berfungsi 

sebagai router type 2 dalam jaringan Metro Ethernet ini.  Router ini 
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terdiri dari 6 slot.  Empat slot diperuntukkan untuk menampung Input 

Output Module (IOM) dan dua slot untuk Switch Fabric and Control 

Processor Module (SF/CPM).  Setiap IOM dapat menampung 2 modul 

Media Dependant Adaptor (MDA).  

 

 

 
Gambar 5.  Layout fisik Alcatel-Lucent 7450 ESS-6. 

 
3. Layout Fisik Alcatel-Lucent 7705 SAR 

 
Berikut layout fisik dari switch Alcatel-Lucent 7705 SAR yang 

berfungsi sebagai perangkat yang memberikan layanan CES (Circuit 

Emulation Service) dalam jaringan Metro Ethernet ini.  Perangkat ini 

memiliki 2 slot CSM (Control and Switch Module) dan 6 slot MDA 

yang dapat dipasangi modul a16-chds1 (E1) dan a8-eth (ethernet). 
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Gambar 6.  Layout fisik Alcatel-Lucent 7705 SAR. 

 
 

E. Open System Interconnection (OSI) Layer 

 
Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang 

ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, 

informasi dan fungsi lain yang  harus  dipenuhi  oleh  sisi  pengirim  dan  

sisi  penerima  agar  komunikasi  dapat berlangsung dengan benar, 

walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali.  

Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem hingga 

pada masalah koneksi listrik.  Standar  protokol  yang  terkenal  yaitu  OSI  

(Open  System  Interconnection) yang ditentukan oleh ISO (International 

Standard Organization). [11] 

 
Model OSI dimaksudkan untuk membantu para vendor (vendor di sini 

adalah perusahaan pembuat perangkat keras atau pembuat perangkat lunak) 

agar bisa membuat alat-alat dan perangkat lunak yang bisa saling bekerja 

sama.  Model OSI adalah model atau acuan arsitektural utama untuk 

network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network 

dikomunikasikan dari sebuah aplikasi di sebuah aplikasi di komputer lain 
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melalui media seperti kabel.  Model OSI melakukan semua ini dengan 

menggunakan pendekatan layer.  Dengan menggunakan model referensi, 

para pengembang perangkat lunak bisa mengerti tentang proses komunikasi 

yang terjadi dan melihat fungsi yang perlu dicapai pada suatu layer.  Jika 

mereka sebuah protokol yang berjalan pada layer tertentu, mereka hanya 

perlu memperhatikan dengan seksama fungsi dari layer tersebut dan 

mengabaikan layer lainnya.  Secara teknikal bisa disebut binding. 

 
Tujuan utama dari OSI model adalah untuk memungkinkan bisa saling 

bekerja samanya jaringan-jaringan yang menggunakan alat-alat dari vendor 

yang lainnya.  Beberapa keunggulan menggunakan layer OSI antara lain: 

1. Memungkinkan para vendor membuat alat-alat network yang standar. 

2. Memungkinkan bermacam-macam perangkat keras dan perangkat lunak 

bisa saling berkomunikasi. 

3. Mencegah perubahan di satu layer mempengaruhi layer lainnya 

sehingga permasalahan seperti ini tidak menghambat masalah 

development. 

 
Salah satu fungsi terpenting dari spesifikasi OSI adalah membantu 

terjadinya transfer data antar-host yang berbeda.  OSI terdiri dari tujuh layer 

(lapisan) yang terbagi atas dua group.  Tiga layer teratas mendefinisikan 

bagaimana aplikasi-aplikasi berkomunikasi satu sama lain dan bagaimana 

data dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 
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Gambar 7.  OSI layer. 
 
 

Model referensi OSI terdiri atas tujuh layer, yaitu: 

1. Layer application,  merupakan tempat user atau pengguna berinteraksi 

dengan komputer.  Layer ini hanya berperan ketika dibutuhkan akses ke 

network, selain itu layer application juga bertanggung jawab untuk 

mengidentifikasi dan memastikan keberadaan partner komunikasi yang 

dituju serta menentukan apakah sumber daya yang dituju cukup tersedia. 

2. Layer presentation, menyajikan data ke layer application dan 

bertanggung jawab pada penerjemahan data dan format kode (program).  

Pada dasarnya layer ini melakukan fungsi pengkodean dan konversi. 

3. Layer session,  bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan 

kemudian memutuskan session-session antara layer-layer presentation.  

Oleh karena itu,  pada dasarnya layer ini menjaga terpisahnya data dari 

aplikasi yang satu dengan data aplikasi yang lainnya. 
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4. Layer transport, melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data 

yang tersegmentasi (reassembling) tadi menjadi sebuah arus data, serta 

menyediakan mekanisme untuk multiplexing (multiplexing adalah teknik 

untuk mengirimkan atau menerima beberapa jenis data yang berbeda 

sekaligus pada saat bersamaan melalui satu media network saja). 

5. Layer network, mengelola pengalamatan, melacak lokasi peralatan di 

jaringan dan menentukan cara terbaik untuk memisahkan data.  Artinya 

layer network harus mengangkut lalu lintas antarperalatan yang tidak 

terhubung secara lokal.  Router (yang merupakan peralatan layer ketiga) 

diatur di layer network dan menyediakan layanan routing dalam sebuah 

Metro Ethernet.  Contoh dari layer transport,  yaitu Transmission 

Control  Protocol (TCP). 

6. Layer data link,  menyediakan transmisi fisik dan menangani notifikasi 

error, topologi jaringan, dan flow control.  Ini berarti layer ini 

memastikan bahwa pesan-pesan akan terkirim melalui alat yang sesuai di 

LAN menggunakan alamat perangkat keras dan menerjemahkan pesan-

pesan dari layer network menjadi bit-bit untuk dipindahkan oleh layer 

physical.  Contoh dari layer data link ini, yaitu switch dan bridge. 

7. Layer physical,  melakukan dua hal, yaitu mengirim bit dan menerima 

bit.  Contoh dari layer physical,  yaitu hub dan repeater. 
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F. Konfigurasi Jaringan Metro Ethernet [10] 

 
Berikut ini gambar konfigurasi  Metro Ethernet secara umum. 
 
 

 
 

Gambar 8.  Perencanaan jaringan Metro Ethernet. 
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Gambar 9.  Konfigurasi umum Metro Ethernet. 
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Gambar 10.  Konfigurasi Metro Ethernet. 

 

G. Topologi Jaringan Metro Ethernet Area Lampung 

 
Topologi jaringan Metro Ethernet adalah tipe bus, berikut ini gambar 

topologi area Metro Ethernet  area Lampung. 
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Gambar 11.  Topologi jaringan Metro Ethernet area Lampung. [3]
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H. Layanan Metro Ethernet 

 
Jenis-jenis layanan yang dapat diberikan oleh jaringan Metro Ethernet ini 

adalah sebagai berikut: 

 
1. Layanan E-Line (Point-to-Point) 

 
 
Dalam konsep Alcatel-Lucent, layanan ini disebut dengan Virtual 

Leased Line (VLL).  Layanan ini memberikan koneksi dari satu titik ke 

satu titik yang lain. 

 

 

 
Gambar 12.  E-Line (Point-to-Point). 

 
2. Layanan E-LAN (Point/Multipoint-to-Multipoint) 

 
 
Dalam konsep Alcatel-Lucent,  layanan ini disebut dengan Virtual 

Private LAN Service (VPLS).  Layanan ini merupakan layanan layer 2 

dan memberikan koneksi dari satu atau lebih titik ke beberapa titik yang 

lain. 
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Gambar 13.  E-LAN (Point/Multipoint-to-Multipoint). 

 
3. Layanan IP VPN (Point/Multipoint-to-Multipoint) 

 
 
Dalam konsep Alcatel-Lucent,  layanan ini disebut dengan Virtual 

Private Routed Network (VPRN).  Layanan ini merupakan layanan layer 

3 dan memberikan koneksi dari satu atau lebih titik ke beberapa titik 

yang lain. 

 

 

 
Gambar 14.  IP VPN (Point/Multipoint-to-Multipoint). 
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4. Circuit Emulation Service (CES) 
 

 
CES adalah suatu metode untuk membuat suatu sirkuit berbasis TDM di 

atas suatu IP/MPLS network.  Perangkat yang digunakan untuk 

memberikan layanan ini adalah Alcatel-Lucent 7705 SAR. 

 

 

Gambar 15.  Circuit Emulation Service (CES). 

 
5. Layanan Multicast 

 
Multicast merupakan layanan komunikasi many-to-many dalam IP 

network. 

 
Fitur-fitur umum yang tersedia dengan aplikasi Metro Ethernet sebagai 

berikut: 

1. L2VPN Business Connectivity 

2. L3VPN Business Connectivity 

3. Selalu on internet 

4. VoIP 

5. Video on demand 

6. Broadcast Video  

7. Triple Play bundle – Voice (SIP Based),  Data,  IPTV 

IP /MPLS 
Network 
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Gambar 16.  Ilustrasi layanan Metro Ethernet. 

 
 

 

 

Gambar 17.  Bagan ilustrasi layanan Metro Ethernet. 
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I. QoS (Quality of Service) 

 
Metode untuk mengetahui performansi jaringan komunikasi melalui 

pengukuran QoS.  Pengukuran jaringan QoS berkaitan dengan pengukuran 

trafik jaringan.  Metode pengukuran QoS dapat berbeda-beda didasarkan 

pada hasil yang akan dianalisis.  Pada pembelajaran untuk mengetahui trafik 

jaringan,  hal yang paling penting adalah trafik itu sendiri dan dampaknya, 

seperti beban jaringan, deretan performansi, proses sumber trafik, model 

aliran trafik skala besar.  Untuk menganalisis proses trafik dan modelnya 

dibutuhkan informasi yang akurat dari trafik yang dikumpulkan. Dalam 

analisis QoS, trafik jaringan digunakan sebagai alat untuk mendeskripsikan 

karakteristik performansi jaringan, seperti delay, maximum throughput  dari 

link, jaringan, dan sistem.  Pengukuran performansi QoS secara umum 

meliputi pengukuran delay, jitter, packet loss,  dan  throughput. [7] [10] 

 
Metrik pengukuran delay, jitter, packet loss,  dan  throughput ini 

menggambarkan QoS sebagai mekanisme 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.  

Metrik-metrik yang diukur adalah: 

 
1. Delay 

Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses 

transmisi dari suatu titik ke titik yang lain yang menjadi tujuan.  One 

Way Delay (OWD) adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu paket dari 
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tempat sumber ke tujuan.  Waktu dari sumber ke tujuan kembali lagi ke 

sumber disebut Round Trip Time (RTT). 

 
2. Jitter 

Jitter berkaitan dengan delay karena jitter merupakan nilai maksimum 

variasi delay [7].  Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi 

pada jaringan IP. Besarnya nilai jitter akan sangat dipengaruhi oleh 

variasi beban trafik dan besarnya tumbukan antarpaket (collision) yang 

ada dalam jaringan IP. Semakin besar beban trafik di dalam jaringan 

akan menyebabkan semakin besar pula peluang terjadinya congestion 

dengan demikian nilai jitter-nya akan semakin besar. Semakin besar 

nilai jitter akan mengakibatkan nilai QoS akan semakin turun. Untuk 

mendapatkan nilai QoS jaringan yang baik, nilai jitter harus dijaga 

seminimum mungkin. 

 
3. Packet Loss 

Packet loss didefinisikan sebagai kegagalan transmisi paket IP mencapai 

tujuannya.  Kegagalan paket tersebut mencapai tujuan, dapat disebabkan 

oleh beberapa kemungkinkan, diantaranya yaitu: 

a. Terjadinya overload trafik didalam jaringan. 

b. Tabrakan (congestion) dalam jaringan. 

c. Error yang terjadi pada media fisik. 

d. Kegagalan yang terjadi pada sisi penerima antara lain bisa 

disebabkan karena overflow yang terjadi pada buffer. 
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4. Bandwidth 

Didefinisikan sebagai jumlah data yang dapat ditransfer melalui jaringan  

dalam jangka waktu tertentu.  Bandwidth biasanya ditentukan dalam 

satuan bit per second (bps),  sedangkan throughput adalah bandwidth 

aktual atau sebenarnya yang terukur pada waktu tertentu.  

 
Standar QoS untuk masing-masing parameter untuk jaringan IP berdasarkan 

ITU dapat dilihat pada tabel 100 pada lampiran,  sedangkan untuk parameter 

QoS jaringan Metro Ethernet yang ditawarkan dari PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk dapat dilihat dalam tabel 101, dan standar QoS berdasarkan 

ITU untuk perancangan jaringan menuju NGN di tabel 102 pada lampiran 

B. [12] [15] [16] 

 
Dalam melakukan pengukuran terhadap unjuk kerja jaringan, ada beberapa 

jenis pendekatan atau metode yang dapat digunakan,  yaitu: 

1. Pendekatan secara pasif 

Pendekatan ini digunakan untuk mengamati dan mencatat data trafik 

jaringan tanpa menginjekasi atau mengirimkan paket apapun ke jaringan 

dan diteliti tersebut,  sehingga teknik pengukuran ini bersifat tidak 

merusak, dan kebanyakan alat pengukur trafik jaringan menggunakan 

metode ini. 

2. Pendekatan secara aktif 

Pada pendekatan ini pengukuran dilakukan dengan mengirimkan paket 

ke jaringan untuk mengukur karakteristik jaringan seperti yang 

dilakukan oleh utiliti ping dan traceroute. 
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3. Analisa trafik on-line 

Beberapa network analyzer mempunyai kemampuan mengumpulkan 

data secara real-time, biasanya ditampilkan secara grafis dan langsung 

(live) dan kebanyakan network analyzer mempunyai kemampuan 

tersebut. 

4. Analisa trafik off-line 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada jaringan dan data 

yang diperoleh disimpan dan dianalisis secara off-line. 

5. Pengukuran trafik LAN 

Pengukuran trafik LAN lebih mudah dalam proses pengukuran,  hal ini 

disebabkan oleh dua hal,  yaitu: 

a. LAN biasanya dikelola oleh hanya satu organisai sehingga masalah 

keamanan dalam analisa data trafik dapat diatasi. 

b. Sifat broadcast dari LAN di mana semua paket yang dilewatkan 

pada suatu LAN dapat terlihat di semua host, sehingga satu network 

interface dapat dikonfigurasi untuk menerima dan mencatat paket 

yang ditujukan ke host lain pada jaringan tersebut. 

6. Pengukuran trafik WAN 

Dengan pengukuran trafik LAN, analisis dan pengumpulan data trafik 

dapat diperluas ke lingkungan WAN,  hal ini harus berhadapan dengan 

isu-isu security dan privacy serta kendali pengelola jaringan. [6] 
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Gambar 18. Dasar pengukuran QoS secara umum. 

 
J. Jaringan Existing Universitas Lampung 

 
Universitas Lampung terkoneksi dengan dua jaringan eksternal, yaitu 

internet dan INHERENT (Indonesian Higher Education Network).  Jaringan 

internet terhubung dengan teknologi EoMPLS (Ethernet over MPLS) 

dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, sebagai provider.  Terkait 

dengan jaringan INHERENT, Universitas Lampung saat ini, 

bertanggungjawab sebagai simpul lokal dari jaringan pendidikan tinggi 

Indonesia untuk simpul Propinsi Lampung.  Untuk menghemat trafik 

informasi yang selama ini melalui jalur internet, maka INHERENT 

dimanfaatkan sebagai saluran bagi trafik HTTP  dan SMTP Unila.  Dengan 

demikian, koneksi yang dilakukan oleh pengguna di dalam Unila untuk 

mengakses situs-situs maupun pengiriman email ke seluruh perguruan tinggi 

di Indonesia yang telah bergabung ke dalam INHERENT, dapat dilakukan 

melalui INHERENT dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. 


