BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Semakin hari pemanfaatan teknologi streaming sangat berkembang
pesat maraknya tindak kejahatan saat ini menutut diciptakanya suatu
sistem keamanan yang dapat membantu untuk memantau dan mengawasi
segala sesuatu yang berharga. Sehingga mendorong berbagai cara untuk
berkomunikasi menggunakan perangkat camera. Selain berfungsi sebagai
media hiburan dan komunikasi, camera juga dapat berfungsi sebagai
media monitoring yang biasa digunakan pada perangkat CCTV , IP
Camera maupun Web Camera.
Streaming adalah

cara

penayangan

langsung

sebuah

data

multimedia dari server penyedia layanan ke Personal Computer maupun
perangkat smartphone

dengan melakukan proses buffering. Buffering

merupakan jeda waktu yang di dapat saat mengakses file video secara
langsung.
Perangkat Camera merupakan sebuah perangkat video digital yang
digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor dari suatu tempat
tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat berkomunikasi atau
memantau situasi dan kondisi tempat tertentu. Sistem kamera digital saat
ini dapat dioperasikan maupun dikontrol melalui jaringan internet dengan
menggunakan Personal Computer maupun smartphone, serta dapat
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dimonitor dari mana saja dan kapan saja selama ada komunikasi dengan
internet.
Metode koneksi Dynamic DNS adalah salah satu metode koneksi
online

dimana

camera

dapat

diakses

melalui

internet

dengan

menggunakan nama domain serta membutuhkan sebuah ip publik dinamis
sehingga setiap mengalami perubahan ip address , server Dynamic DNS
melakukan melakukan sinkronisasi terhadap perubahan ip address.
Sedangkan metode P2P ( Plug and Play) atau metode cloud merupakan
metode terbaru yang dimiliki oleh camera streaming baik camera CCTV
maupun IP camera, dimana koneksi camera tersebut tidak memerlukan ip
address publik hanya membutuhkan nomor id atau kode unik pada camera
tersebut untuk bisa diakses melalui perangkat smartphone.
Dengan adanya kedua metode koneksi yang ada pada camera
streaming tentu akan menimbulkan perbandingan kualitas layanan di
antara kedunya namun belum di ketahui metode manakah yang sesuai
dengan kebutuhan para penguna untuk mengakses camera streaming.
Dari metode koneksi tersebut, penulis merasa perlu melakukan
perbandingan terhadap 2 metode koneksi sebagai sarana monitoring yang
mudah diakses melalui jaringan internet sehingga para pengguna dapat
menyesuaikan kegunaan kedua metode dilihat dari kelebihan dan
kekurangan antara metode DDNS dengan P2P. Sistem ini menggunakan
perangkat camera yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Diharapkan dengan hasil perbandingan metode koneksi tersebut dapat
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diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode koneksi.
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah
metode Quality of Service (QoS), QoS adalah kemampuan sebuah layanan
untuk menjamin performansi dan merupakan parameter untuk mengukur
kualitas dari sebuah layanan. Lembaga Standarisasi ITU-T mendefenisikan
QoS sebagai pengaruh performansi keseluruhan yang menentukan tingkat
kepuasan pengguna layanan. QoS pada jaringan meliputi delay , packet
loss dan throughput dengan menggunakan Software Axence NetTools
Professional. Dari hasil pengukuran ini akan di analisis QoS yang harus di
penuhi atau yang memenuhi standar kualitas layanan yang baik dengan
standar QoS versi TIPHON.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat
penelitian dengan judul

” Analisa perbandingan kualitas layanan

(QoS) Camera Streaming antara metode koneksi Dynamic DNS dan
P2P Berbasis Cloud”

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahannya pada penelitian ini adalah bagaimana perancangan,
implementasi, pengujian dan analisa perbandingan kualitas layanan (QoS)
Camera Streaming antara metode koneksi Dynamic Dns dan P2P berbasis
Cloud?
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1.3

Ruang Lingkup
Batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah
1.

Penelitian ini menggunakan perangkat camera dan koneksi internet
serta smartphone dan laptop pada sisi 4 Client.

2.

Penelitian ini menggunakan 2 buah metode koneksi yaitu Dynamic DNS
dan metode P2P ( Peer to Peer) atau cloud.

3.

Parameter pengukuran menggunakan panduan pengukuran dengan
parameter Quality Of Service (QOS) berupa delay (ms), Packet Loss
(%) dan Throughput (KBps).

4.

Metode desain dan implementasi yang digunakan Penulis adalah
Network Development Life Cycle (NDLC). Adapun tahapan dari metode
NDLC adalah analysis, desing, simulation prototyping, implementation.

1.4

Tujuan Penelitian
Untuk merancang dan mengimplementasikan serta melakukan
Analisa perbandingan kualitas layanan (QoS) Camera Streaming antara
metode koneksi Dynamic Dns dan P2P (Cloud) sehingga dapat diketahui
kelebihan dan kekurangan masing-masing metode koneksi, sehingga dapat
diperoleh kesimpulan metode koneksi yang lebih baik.
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1.5

Manfaat Penelitian
1.5.1 Bagi Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1.

Untuk mendapatkan hasil analisa perbandingan dari masingmasing metode koneksi serta membantu meningkatkan kualitas
camera

streaming

melalui

perangkat

mobile

seperti

smartphone maupun tablet.
2.

Mengetahui hasil pengukuran parameter QoS yang diperlukan
untuk merancang sebuah camera streaming berbasis internet.

1.5.2 Bagi Penulis
Adapun manfaat bagi penulis adalah :
1. Dapat mengaplikasikan teori yang terlah didapatkan selama belajar
di bangku kuliah.
2. Dapat menambah wawasan penulis terhadap perbandingan metode
perbandingan kualitas layanan (QoS) Camera Streaming antara
metode koneksi Dynamic Dns dan P2P (Cloud)”

1.5.2

Manfaat Bagi Akademik
Sebagai panduan atau referensi bagi para penulis dikemudian hari
untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya dengan lebih baik
dimasa yang akan dating.
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1.6

Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam enam bab dan masing-masing bab terbagi
dalam sub-sub bab. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini Penulis akan menguraikan tentang latar
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN
Fenomena perangkat yang akan dikembangkan adalah
pengamatan

awal

tentang

perangkat

yang

akan

dikembangkan, fenomena yang terjadi terhadap perangkat
lunak yang menjadi dasar penelitian
BAB III

TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini menjelaskan pembahasan mengenai landasan
teori yaitu mengenai teori-teori yang berkaitan dengan
pokok permasalahan dalam penelitian, penelitian terdahulu
serta kerangka penelitian

BAB IV

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini membahas waktu penelitian, jenis data,
teknik pengumpulan data dan jenis penelitian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam

bab

ini

membahas

mengenai

perancangan,

implementasi dan pengujian pengambilan data hasil
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penelitian yang telah dilakukan dan membahas secara detail
mekanisme penelitian tersebut.
BAB VI

PENUTUP
Menguraikan

beberapa

kesimpulan

dari

pembahasan

masalah dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran
yang bisa bermanfaat.

BAB II
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1

Axence NetTools
Axence NetTools adalah salah satu Network analyzer yang sangat
handal. Tool ini dipakai unuk mengukur dan menganalisa perfomance
network dan men-diagnosa problem yang terjadi pada network tersebut.
Axence NetTools sangat populer karena dilengkapi dengan trace, lookup,
port scanner, network scanner, dan SNMP browser. Menurut situs
http://www.axencesoftware.com/en/nettools dari Axence Software, Inc
selaku pengembang dari software ini, Axence NetTools telah dipercaya oleh
beberapa perusahaan besar seperti Nestle, Puma dan Siemens. Komponen
yang paling menarik adalah NetWatch grafis dengan riwayat waktu respon
/ delay dan packet loss (untuk memantau ketersediaan host).

Gambar 2.1 Axence Tools Delay & Packet Loss
Sumber : Dikelola Sendiri
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Gambar 2.2 Axence Tools Throughput
Sumber : Dikelola Sendiri

2.2

Tahapan Penelitian
Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis membagi proses penelitian
menjadi beberapa tahap penelitian. Tahapan penelitian ini merupakan
langkah kerja penelitian yang dilakukan penulis mulai dari persiapan hingga
kesimpulan akhir penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian dilakukan
lebih terarah dan terstruktur sehingga mencapai target penelitian.
Dalam penelitian ini dimulai dengan perancangan sistem jaringan
dengan melakukan analisis permasalahan dan kebutuhan (Hardware dan
Software) yang digunakan, setelah itu penulis melakukan desain topologi
jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi visio 2010. Setelah selesai
tahap perancangan, selanjutnya dilakukan tahapan implementasi yaitu
mengimplementasikan video streaming

dengan menggunakan dua buah

metode koneksi yaitu DDNS dan P2P (Cloud). Setelah tahapan
implementasi selesai, penulis melakukan pengukuran dan pengambilan data
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QoS yaitu delay, packet loss, dan throughput pada masing-masing metode
kemudian akan dievaluasi hasil atau data perbandingan yang didapat
berdasarkan teori QoS versi Tiphon.

Mulai

Perancangan Sistem Jaringan
 Analisis Kebutuhan ( Hardware & Software)
 Desain Topologi Jaringan

Eksperimen / Implementasi
 Konfigurasi Video Streaming
( Metode DDNS)
 Konfigurasi Video Streaming
( Metode P2P)

Pengambilan Data
 Pengukuran Quality of Service (QoS)
(Delay, Paket loss dan Throughput)

Analisis Perbandingan
dan Kesimpulan

Gambar 2.1 Kerangka Tahapan Penelitian
Sumber : Dikelola Sendiri
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2.3

Pengambilan dan Pengolahan data
Pada tahapan eksperimen, langkah pertama yang harus dilakukan
adalah tahapan implementasi, Tahapan implementasi adalah tahap dimana
dimulai membangun sistem sesuai dengan rancangan yang ada pada tahap
perancangan sistem. Tahap implementasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu
Implementasi

Video

Streaming

menggunakan

metode

DDNS

,

Implementasi Video Streaming menggunakan metode cloud (P2P) dan
terakhir pengukuran data QoS berupa delay, packet loss dan throughput
pada masing-masing metode koneksi.
Setelah proses tahapan implementasi selesai kemudian melakukan
pengujian video streaming masing –masing metode koneksi menggunakan
perangkat Digital Video Recorder (DVR) dengan skenario pengujian
berbasis internet dimana masing-masing pada sisi server Digital Video
Recorder (DVR) dan client pengukuran menggunakan koneksi internet ISP
speedy , pada saat pengujian penulis melakukan skenario pengujian
pengambilan data QoS pada saat client mengakses video streaming
masing-masing sebanyak 10x pengukuran dengan jumlah pengiriman
paket data sebanyak 200 paket data dengan waktu pengukuran selama 2-3
Menit pada masing-masing parameter pengukuran.
Quality of Service adalah kemampuan sebuah layanan untuk
menjamin performansi dan merupakan parameter untuk mengukur kualitas
dari sebuah layanan. Lembaga Standarisasi ITU-T mendefinisikan QoS
sebagai pengaruh performansi keseluruhan yang menentukan tingkat
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kepuasan pengguna layanan. Untuk pengujian QoS pada jaringan meliputi
pengukuran parameter

delay, throughput, dan packet loss dengan

menggunakan Software Axence NetTools Professional.
Untuk pengujian atau pengukuran delay dan packet loss, disini
penulis akan mengamati seberapa besar pengaruh delay terhadap performa
yang diberikan oleh masing-masing metode koneksi saat menggunakan
pengujian video streaming. Delay dan packet loss dapat dipengaruhi oleh
jarak, media fisik, kongesti atau waktu proses yang lama Sedangkan
parameter throughput untuk mengetahui persentase bandwidth aktual yang
digunakan saat melakukan pengujian pengukuran bandwidth saat client
mengakses server video streaming berbasis perangkat DVR.
2.4 Tools Iperf
Iperf merupakan alat test jaringan yang dapat menghasilkan UDP
dan TCP data stream dan mengukur throughput dari sebuah jaringan.
Iperf merupakan software modern untuk mengukur kinerja jaringan yang
ditulis dalam bahasa C++. Iperf memungkinkan pengguna untuk
mengatur parameter yang dapat digunakan untuk pengujian jaringan serta
memiliki fungsi sebagai Client Server untuk megukur throughput anatar
kedua ujung baik unidirectionally atau bi-directionally.
Iperf merupakan open source dan dapat berjalan pada berbagai
platform seperti Linux, Unix dan Windows, sehingga tidak terpatok di
salah satu operating system. Laporan iperf berupa bandwidth, delay jitter
dan datagram loss. Adapun Fitur-fitur iperf meliputi sebagai berikut:
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1.

TCP
Transmisison Contol Protocol (TCP) merupakan protocol yang
yang bersifat connection oriented. TCP menyediakan layanan
pengiriman data yang connection oriented, reliable, byte stream
service.
a. Mengukur bandwidth
b. Laporan MSS / MTU
c. Dukungan untuk ukuran jendela TCP melalui buffer socket.
d. Multi-threaded
e. Client dan server dapat memiliki beberapa koneksi simultan.
Protokol TCP bertanggung jawab untuk pengiriman data
dari sumber ke tujuan dengan benar , TCP juga bertugas
mendeteksi kesalahan atau hilangnya data dan melakukan
pengiriman kembali sampai data diterima dengan lengkap. TCP
selalu meminta konfirmasi setiap kali selesai mengirim data
apakah data telah sampai di tempat tujuan, kemudian TCP akan
mengirimkan

data

urutan

berikutnya

atau

melakukan

retransmision (pengiriman ulang data) apabila data sebelumnya
tidak sampai. Data yang dikirim dan diterima diatur berdasarkan
nomor urut.
2.

UDP
UDP menyediakan layanan pengiriman diagram yang bersifat
connectionless oriented, tanpa dilengkapi deteksi dan koneksi
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kesalahan. Deteksi kesalahan dalam UDP hanya bersiifat opsional
pada UDP tidak ada proses handshaking dan sequence number.
a. Klien dapat membuat UDP aliran bandwidth tertentu.
b. Mengukur packet loss dan delay jitter
c. Multicast Multi-threaded
d. Client dan server dapat memiliki beberapa koneksi simultan

Gambar 2.4 Iperf Jitter
Sumber : diolah sendiri

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1

Landasan Teori
3.1.1

Analisis
Menurut Fatta (2007:27), Analisis adalah tahapan dimana
sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti
diusulkan. Dalam tahapan analisis dideskripsikan sistem yang
sedang berjalan, masalah dan kesempatan didefinisikan dan
rekomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan
atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Tujuan
utama

dari

fase

analisis

adalah

untuk

mendokumentasikan kebutuhan bisnis

memahami

(business

need)

dan
dan

persyaratan proses dari sistem baru.
Menurut

Nazir

(2005:358),

Analisis

adalah

mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta
menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Jadi kesimpulan
Analisis sistem adalah merupakan salah satu rangkaian dalam
kegiatan penelitian. Sehingga kegiatan menganalisis data berkaitan
dengan rangkaian kegiatan sebelumnya mulai dari jenis penelitian
yang telah dipilih, rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis
data, jumlah variabel, serta asumsi-asumsi teoritis yang melandasi
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kegiatan-kegiatan penelitian. Dengan demikian, dalam melakukan
analisis data perlu memperhatikan rangkaian tahap sebelumnya
sebagai rujukan agar penelitian yang dilaksanakan berhubungan
dengan tahap penelitian yang lain.

3.1.2

Penelitian Komparatif
Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparatif adalah sejenis
penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar
tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab
terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian
ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua
atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan
kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih
mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu
yang berbeda.

3.1.3 Jaringan Komputer
Menurut Herlambang (2008:1), jaringan komputer adalah
sekelompok otonom yang saling menggunakan protokol komunikasi
melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi data, informasi,
program aplikasi, dan perangkat keras seperti printer, dvd drive
maupun harddisk, serta memungkinkan saling berkomunikasi secara
elektronik. Adapun sejumlah potensi jaringan komputer, antara lain:
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mengintegrasikan

dan

berbagi

pakai

peralatan,

komunikasi,

mengintegrasikan data, perlindungan data dan informasi, sistem
terdistribusi dan keteraturan aliran informasi.
3.1.4 Topologi Jaringan
Menurut Andi (2013:29) topologi adalah aturan yang
mendeskripsikan bagaimana komputer, printer, dan perangkat lainya
terhubung lewat jaringan. Terdapat beberapa topologi jaringan yang
dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu: Topologi Bus,
Topologi Ring, Topologi Star.
a. Topologi Bus
Menurut Sudarma

(2010:5) topologi bus merupakan

arsitektur jaringan dimana client-client yang ada di jaringan
dihubungkan melalui line komunikasi yang ter-share.
b. Topologi Ring
Menurut Andi (2013:32) topologi ring adalah sebuah
topologi yang menghubungkan komputer-komputer di jaringan
komputer mengunakan sebuah kabel secara melingkar. Topologi
ring menggerakan informasi di kabel dalam satu arah. Komputer
di jaringan mengirim ulang paket-paket data ke komputer
berikutnya di dalam ring.
c.

Topologi Star
Menurut Sudarma

(2010:6) Topologi Star merupakan

topologi yang paling lazim digunakan di jaringan komputer.
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Topologi star memiliki satu pusat berupa switch, hub, atau
komputer yang berfungsi sebagai pusat untuk mentransmisi data.
Topologi star ini mengurangi kegagalan jaringan karena semua
jaringan dihubungkan ke bagian pusat. Jadi, jika salah satu node
putus, keseluruhan jaringan masih bisa berjalan.

3.1.5 Terminologi Jaringan
Menurut Sofana (2008:4), berdasarkan skala atau area, jaringan
komputer dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu :
a.

Local Area Network (LAN)
Local Area Network adalah jaringan lokal yang dibuat pada
area tertutup. Misalkan dalam satu gedung atau dalam satu
ruangan. Seringkali jaringan lokal disebut juga jaringan privat.
LAN biasa digunakan untuk jaringan kecil yang menggunakan
resource bersama-sama, seperti penggunaan printer secara
bersama, penggunaan media penyimpanan secara bersama.

b.

Metropolitan Area Network (MAN)
Metropolitan Area Network menggunakan metode yang sama
dengan LAN namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah
cakupan MAN bisa satu RW, beberapa kantor yang berada dalam
komplek yang sama, satu kota, bahkan satu provinsi. Dapat
dikatakan MAN merupakan pengembangan dari LAN.
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c.

Wide Area Network (WAN)
Wide Area Network cakupannya lebih luas daripada MAN.
Cakupan WAN meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau,
bahkan satu benua. Metode yang digunakan WAN hampir sama
dengan LAN dan MAN.

d.

Internet
Internet adalah interkoneksi jaringan-jaringan komputer yang
ada di dunia . Sehingga cakupannya sudah mencapai satu planet,
bahkan tidak menutupi kemungkinan mencakup antar planet.
Koneksi antar jaringan komputer dapat dilakukan berkat
dukungan protocol yang khas, yaitu Internet Protocol (IP).
Menurut Sofana (2008:5), berdasarkan media penghantar,
jaringan komputer dapat dibagi menjadi 2 jens yaitu:

a. Wire Network
Wire Network adalah jaingan komputer yang meggunakan
kabel sebagai media peghantar, data mengalir pada kabel. Kabel
yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya
menggunakan bahan dasar tembaga.
b. Wireless Network
Wireless

Network

adalah

jarigan

tanpa

kabel

yang

menggunakan media penghanar gelombang radio atau cahaya
infrared, saat ini sudah semakin banyakk autlet atau lokasi
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tertentu yang menyediakan layanan wireless network. Sehingga
pengguna dapat dengan mudah mengakses internt tanpa kabel.
Menurut Sofana (2008:6), berdasarkan fungsinya jaringan
komputer dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:
a. Client Server
Client server adalah jaringan komputer yang salah satu
(boleh lebih) komputer difungsikan sebagai server atau induk bagi
komputer lain, server melayani komputer lain yang disebut
client,layanan yang diberikan bisa berupa akses web, e-mail, fie
atau yang lain.
b. Peer to peer
Peer to peer adalah jaringan komputer dimana setiap
komputer bisa menjadi server sekaligus client, setiap komputer
dapat menerima dan memberian access dari/ke komputer lain.

3.1.6

Domain Name System (DNS) dan Dynamic DNS
Menurut
(DNS) adalah

Dean
sebuah

(2010:167),
aplikasi

Domain

service

di

Name
internet

System
yang

menerjemahkan sebuah domain name ke IP address dan salah satu
jenis system yang melayani permintaan pemetaan IP address ke
FQDN (Fany Qualified Domain Name) dan dari FQDN ke IP
address. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang berhubungan
ke internet seperti Web Browser atau e-mail, dimana DNS
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membantu memetakan hostname ke IP address. Selain digunakan
di internet DNS juga dapat di implementasikan ke private network
atau internet.
DDNS (Dynamic DNS) adalah sebuah sistem dalam jaringan
yang memungkinkan untuk menerjemahkan nama domain ke IP
Public yang dinamis (berubah-ubah). Konfigurasi sistem seperti ini
banyak dilakukan oleh ISP yang memberikan layanan internet
dengan konfigurasi IP Dynamic, sehingga administrator tidak perlu
mengupdate DNS-server setiap kali ada permintaan pemetaan IP.
DDNS adalah solusi bagi para pegiat internet yang
menginginkan alamat tersendiri melalui internet, sehingga bisa
mengakses server dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi
internet. Seolah – olah memiliki server sendiri dirumah. Dengan
menggunakan DDNS para pengguna dapat membuat server web,
ftp, mail, dan lain-lain sendiri di dalam server sendiri yang dapat
diidentifikasi oleh nama domain sendiri yang didaftarkan.
Mengingat IP adalah sesuatu yang menjadi syarat koneksi internet
tentu tidak semua jalur koneksi internet bisa menggunakan IP
Public. hanya koneksi internet yang melalui ISP seperti di
indonesia : Speedy, Firstmedia, tidak untuk koneksi melalui
jaringan seluler GSM/CDMA. Karena pada jaringan seluler
menggunakan satu IP public yang dipakai secara bersama oleh
penggunanya (NAT).
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Layanan DDNS secara umum dibedakan ke dalam “layanan
gratis” dan “layanan berbayar”.
a. Layanan DDNS gratis : diberikan secara terbatas dan nama
subdomain yang dapat didaftarkan adalah berbasis domain yang
disediakan oleh penyelenggara.
b.

Layanan DDNS berbayar : membolehkan pengguna memiliki
nama domain sendiri. Sebagai konsekuensinya pengguna harus
membayar

jasa

sekira

$20-$30

per

tahun.

Beberapa

penyelenggara layanan DDNS diantaranya DynDNS, NoIP, SpeedyDNS , dan lain-lain.

3.1.7 Streaming
Menurut Kesuma (2009:10), streaming adalah cara
penayangan langsung sebuah data multimedia dari server penyedia
layanan ke PC. Semakin cepat koneksi maka semakin cepat pula
tayangan itu bisa diputar. Jadi streaming dapat diartikan transmisi
file video secara bekelanjutan yang memungkinkan video tersebut
diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara
keseluruhan. Streaming banyak diimplementasikan pada dunia
pertelevisian

untuk

melakukan

siaran

dari

website

atau

mengirimkan gambar siaran langsung melalui website atau disebut
juga live streming. Jadi gambar yang didapatkan dari siaran
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langsung, sesegera mungkin ditransmisikan dan dapat diputar
melalui internet.
Secara umum metode streaming sangatlah sederhana, yaitu
dengan membagi video dalam beberapa bagian paket yang
dienkode sebelum dikirim, selanjutnya pada receiver, paket
tersebut akan didekode agar bisa diputar. kegiatan seperti ini akan
terus dilakukan sampai paket video telah terkirim sepenuhnya.
Teknik streaming mempunyai 2 keuntungan yaitu penghematan
waktu, kita dapat menyaksikan langsung video dan audio tanpa
harus mengunduhnya dan penhematan data di harddisk, meskipun
berulang kali ditonton,

file-file tersebut tetap tersimpan dalam

server dan tidak perlu mengunduh secara lokal .

3.1.8

Cloud Computing
Menurut
gabungan

antara

Elcom (2012:1), Cloud Computing adalah
pemanfaatan

teknologi

komputer

dengan

pengembangan berbasis internet. Awan (cloud) adalah metafora
dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan pada
diagram jaringan komputer. Selain seperti awan dalam diagram
jaringan komputer, awan (cloud) dalam cloud computing juga
merupakan

abstraksi

disembunyikan.

dari

infrastruktur

kompleks

yang
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Cloud Computing terdiri tiga model layanan yang Software
as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Infrastructur
as a Service (IaaS), dan dapat mengatur model penyebaran yaitu
publik, private, community , dan hybrid . SaaS adalah pengiriman
perangkat lunak layanan yang menyediakan akses ke aplikasi dan
data melalui koneksi internet kapan saja dan dimana saja.
Perangkat lunak ini dapat diakses dari berbagai perangkat yang
dapat terhubung ke internet melalui user interface seperti browser
atau Application Programming Interface (API). PaaS menyediakan
platform di atas cloud untuk pengembang aplikasi. Model Cloud
Computing memberikan alat pengembangan sebagai layanan
melalui internet. Pengembang dapat membangun aplikasi mereka
pada platform pembangunan yang berjalan pada penyedia "
infrastruktur dan aplikasi yang dikirim ke pengguna melalui
internet dari penyedia " server. IaaS adalah kemampuan yang
diberikan kepada konsumen adalah untuk penyediaan pengolahan,
penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi lain yang
mendasar dimana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan
perangkat lunak sewenang-wenang, yang dapat mencakup sistem
operasi dan aplikasi.
Model cloud publik merupakan lingkungan yang secara
terbuka akses. Infrastruktur cloud yang tersedia untuk masyarakat
umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh sebuah
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organisasi menjual jasa cloud. Cloud pribadi komputasi cloud
mengacu pada jaringan pribadi. Cloud swasta dibangun untuk
penggunaan eksklusif satu klien, memberikan kontrol penuh atas
data, keamanan, dan kualitas layanan. Infrastruktur cloud
masyarakat dibagi oleh beberapa organisasi dan mendukung
komunitas tertentu yang telah berbagi keprihatinan. Cloud hybrid
adalah komposisi dari dua atau lebih cloud (pribadi, masyarakat,
atau publik) yang masih entitas unik namun terikat bersama oleh
teknologi standar atau kepemilikan yang memungkinkan data dan
portabilitas aplikasi .

3.1.9 Teknologi P2P
Menurut Pratama (2014: 255), Peer to Peer (P2P) merupakan
sebuah paradigma , teknologi dan pemodelan jaringan dimana
setiap peer saling terhubung dan saling berkontribusi didalam
penyediaan layanan dan pertukaran data. Dengan kata lain, jaringan
Peer to Peer (P2P) tidak menyediakan adanya client dan server
karena semua peer bertindak sebagai client sekaligus server. Semua
data dan konten sharing di dalam internal jaringan P2P untuk
semua atau beberapa node yang memerlukannya saja. Atau dapat
juga dikatakan Peer to Peer (P2P) meminimalisir ketergantungan
terhadap komputer server.

26

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh paradigma Peer to
Peer (P2P) adalah
1. Penghematan biaya
Dibandingkan paradigma client server , yang mana
memerlukan biaya dan konsumsi sumber daya yang besar
untuk server, maka konsep Peer to Peer (P2P) semua
biaya dan sumber daya disebarkan ke semua peer yang
terhubung

ke

berkewajiban

jaringan.
untuk

Setiap

saling

peer

berhak

berbagi

file

dan

maupun

pemakaian sumber daya secara bersama-sama.
2. Interoperability
Peer to Peer (P2P) membantu didalam melakukan
agregasi

(penggabungan)

beragam

sumber

daya

(resource) baik perangkat keras maupun perangkat lunak.
Interoperability merupakan suatu kemampuan dari
beragam sumber daya ( hardware dan software) yang
bersatu dan bekerja sama untuk melakukan satu atau
beberapa buah tugas (operasi).
3. Reliability dan Scalability
Meningkatkan kemampuan jaringan komputer dalam hal
keandalan ( reliability) dan kemampuan untuk diperbesar
dan diperkecil sesuai keperluan (sclability).
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4. Meningkatkan

kemandirian

dan

otonomi

jaringan

komputer.
Peer to Peer (P2P) dengan sifat utamanya yang tidak
bergantung sepenuhnya kepada server, diharapkan dapat
menciptakan kondisi jaringan yang mandiri dan otonomi.
Peer to Peer (P2P) bertujuan agar jaringan tidak terikat
pada vendor server maupun lisensi lainnya.
5. Privasi
Bertujuan agar privasi para pengguna jaringan komputer
baguntuk menyediakan dan saling berbagi. Data dapat
disimpan di setiap peer pada jaringan atau masing-masing
peer.
Menurut Chandra (2010:1), Teknologi P2P memecahkan
suatu objek menjadi beberapa bagian (piece). Seluruh bagian objek
tersebut

berada

penyelenggaraannya.

pada

pemakaiannya

Penyelenggara

jaringan

bukan
P2P

pada
(protokol

Torrent) hanya menunjukkan lokasi objek yang bersangkutan (
melalui tracker – penjelajah tertentu) dan mengatur lalu lintas
(utility Torrent). Teknologi P2P sangat efisien dan efektif dalam
menyebarkan objek yang berukuran sangat besar. Tidak seperti
yang dilakukan penyelenggara jaringan internet pada umumnya
yang memusatkan penyebaran program/data/informasi. Penyebaran
program/data/informasi pada jaringan P2P tidak terpengarug
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banyaknya

pemakai

penyelenggaranya

yang

mengambil

mengharuskan

pemakai

(leecher)
tersebut

karena
untuk

mengirimkan kembali objek yang telah diambilnya (seeder).
Sedangkan penyebaran program/data/informasi pada jaringan
internet yang terpusat akan melambat bahkan terhenti (macet) jika
pemakaiannya berlebihan (overload).

3.1.10

Quality Of Service ( QoS )
Menurut Pratama ( 2014:547), Quality Of Service ( QoS )
merupakan sekumpulan teknik dan mekanisme yang menjamin
performansi dari jaringan komputer ( terutamanya di internet) di
dalam penyediaan layanan keada aplikasi-aplikasi didalam jaringan
komputer. Quality Of Service ( QoS ) dilihat dan diukur dari sudut
pandang penyedia layanan. Berbeda dengan QoE ( Quality of
Experience) dimana penilaiain dilakukan dari sudut pandang
pengguna.
Menurut Pratama (2014:589), Quality Of Service ( QoS )
berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan serta berhubungan
erat dengan multimedia dan aliran paket data didalam jaringan
komputer. Multimedia di dalam jaringan komputer mengandalkan
konsep kompresi dengan beragam algoritma kompresi di dalamnya
yang menjadi poin utama di dalam penyediaan file multimedia
dengan ukuran yang lebih kecil.
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Menurut Putri (2012:4), Performansi mengacu ke tingkat
kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di
dalam suatu komunikasi. Performansi merupakan kumpulan dari
beberapa parameter besaran teknis berdasarkan versi Tiphon yaitu
a.

Throughput
Merupakan lebar pita jaringan komputer yang menentukan
kecepetan akses jaringan komputer atau

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.

b.

Packet Loss
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 aplikasiaplikasi tersebut. Umumnya perangkat jaringan memiliki
buffer untuk menampung data yang diterima.
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Tabel 3.1 Packet loss
KATEGORI DEGREDASI
SANGAT BAGUS
BAGUS
SEDANG
JELEK
Sumber : Tiphon Project

c.

PACKET LOSS
0
3%
15%
25%

Delay (latency)
Didefinisikan sebagai lamanya waktu yang diperlukan oleh
paket data untuk samapai ke tujuan. Misalkan suatu paket
dikirim pada detik ke 1, 2 dan 3 serta sampai ke tujuan pada
detik ke 20, 21 dan 22 maka semua paket ini memiliki delay
yang sama yaitu 20.

Tabel 3.2 Delay
KATEGORI LATENSI
BESAR DELAY
SANGAT BAGUS
< 150ms
BAGUS
150 s/d 300 ms
SEDANG
300 s/d 450 ms
JELEK
>450ms
Sumber : Tiphon Project

d.

Jitter
Merupakan variasi dari delay, dimana terdapat perbedaan delay
pada paket-paket yang dikirimkan padaaliran data ( data flow)
yang sama. Misalkan diketahui paket dikirim pada detik ke 1,2
dan 3 serta sampai di tujuan pada detik ke 20, 29 dan 34 maka
terdapat delay yang berbeda. Inilah yang disebut dengan jitter.
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Tabel 3.3 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
Sumber : Tiphon Project

3.2

Penelitian Terdahulu
1.

Adriansyah, Rizki dan Yuliza. 2014. Melakukan penelitian dengan
judul “ Rancang Bangun dan Analisa CCTV Onlive Berbasis
Raspberry Pi”. Dengan Hasil Penelitian : Sistem bekerja dengan USB
webcam yang dihubungkan dengan USB port Rasberry Pi, Raspberry
Ethernet/LAN/RJ-45 port dihubungkan dengan modem/router ASDL.
Ini terkoneksi dengan internet kemudian monitor situasi dan kondisi
lokasi lewat smartphone secara streaming. Kecepatan tranfer video
image dari server komputer menuju client tergantung dari ukuran dari
resolusi, frame rate, bit rate dan spesifikasi komputer client serta
posisi komputer network server dan tempat client. Semakin tinggi
resolusi video image maka pengaturan delay yang terjadi semakin
bagus. Objek display image video dari komputer client selalu dari
delay disebabkan dari proses data di encoder dan decoder.

2.

Cahyadi, Santoso dan Zahra. 2013. Judul Penelitian “Analisis Quality
Of Service (QoS) pada jaringan lokal SIP menggunakan GNS3”
Dengan hasil penelitian yaitu Layanan Video Streaming, Audio
Streaming, Voice over IP (VoIP) dan Conference Call dalam jaringan

32

lokal SIP menggunakan Graphical Network Simulator (GNS3)
dianalisis dengan mengamati Quality of Service (QoS) yaitu nilai
delay, jitter, packet loss dan throughput dengan Wireshark. Dilakukan
juga variasi faktor – faktor yang mempengaruhi QoS yaitu variasi
jenis file, ukuran file, panjang kabel Local Area Network (LAN) dan
gangguan pada pemutaran/playback video dan audio streaming. Dari
hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh bahwa pada layanan video
dan audio streaming, QoS/kinerja layanan dipengaruhi oleh jenis file,
ukuran file dan gangguan pada playback. QoS video dan audio
streaming secara umum sudah memenuhi standar ITU G.114 baik
dilihat dari besar delay, jitter, packet loss maupun throughput-nya.
Pada layanan VoIP dan Conference Call, QoS dipengaruhi oleh
variasi panjang kabel LAN dan secara umum sudah memenuhi
standar.
Dari judul yang penulis ambil memiliki perbedaan dengan
penelitian terdahulu dimana penulis ingin melakukan analisa sistem
jaringan dengan perbandingan metode koneksi Dynamic DNS dan
Metode P2P ( Peer To Peer ) sedangkan pada penelitian terdahulu (1)
menggunakan hanya menggunakan ip publik dan pada penelitian
terdahulu (2) melakukan penelitian melakukan pengukuran QoS
dengan menggunakan software simulasi sedangkan penelitian penulis
melakukan implementasi dengan menggunakan jalur koneksi ADSL
(Speedy).
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3.3

Kerangka Penelitian

Identifikasi Masalah
Bagaimana
merancang,
mengimplementasikan
dan
melakukan analisa perbandingan
kualitas layanan (QoS) Camera
Streaming antara metode koneksi
Dynamic Dns dan P2P (Cloud)?

Teori Pendukung
a.
b.
c.
d.
e.

Streaming Camera
Dynamic DNS
Teknologi P2P
Axence Tools
QOS

Metode Perancangan
Network Development Life Cycle (NDLC)

Metode Penelitian Perbandingan (Komparatif)
menggunakan skala pengukuran berdasarkan
standar Tiphon

Hasil Yang diinginkan
a. Mengetahui hasil pengukuran parameter QoS yang diperlukan
untuk merancang sebuah camera streaming berbasis internet.
b. Mendapatkan hasil analisa perbandingan dari masing-masing
metode koneksi sehingga dapat diketahui kelebihan dan
kekekurangan maisng-masing metode koneksi.

Gambar 3.1 Struktur Rangka Penelitian
Sumber : diolah sendiri

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1 Jadwal Penelitian

KEGIATAN
1

April
2015
2 3

4

1

Bulan / Tahun
Mei
Juni
2015
2015
2 3 4 1 2 3

4

1

Juli
2015
2 3

Analisis Kebutuhan
Perancangan
Implementasi
Pengujian dan Analisa
perbandingan
Pembuatan Laporan

4.2 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Hidayat (2011:73). Dalam melakukan pengumpulan data,
penulis menggunakan beberapa cara yaitu :
a. Observasi
Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti.
Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah
dengan melakukan Observasi (pengamatan). Pada metode ini penulis
mengamati secara langsung permasalahan serta melakukan penelitian
mandiri guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
b.

Studi Pustaka
Yaitu suatu data yang diperoleh melalui daftar pustaka, buku dan
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis
buat dan diambil dalam bentuk yang sudah jadi atau publikasi serta data
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yang penulis dapatkan dari pengetahuan teoritis dan melalui materi
perkuliahan.

4.3

Metode Penelitian ( Perancangan)
Metode Desain dan Implementasi yang digunakan Penulis adalah
Network Development Life Cycle (NDLC). Menurut Setiawan (2009:1),
NDLC merupakan suatu pendekatan proses dalam komunikasi data yang
menggambarkan siklus yang

awal dan akhirnya dalam membangun

sebuah jaringan komputer yang mencakup sejumlah tahapan, yaitu :
1.

Analisis (Analysis)
Pada tahap ini penulis melakukan analisis permasalahan
dan analisis kebutuhan pada sistem yang terkait langsung dengan
penelitian yang dihadapi. Metode koneksi Dynamic Dns adalah
salah satu metode koneksi online dimana camera dapat diakses
melalui internet dengan menggunakan nama domain serta
membutuhkan sebuah ip publik dinamis sehingga setiap
mengalami perubahan ip address , server Dynamic Dns
melakukan melakukan sinkronisasi terhadap perubahan ip
address. Sedangkan metode P2P ( Plug and Play) atau metode
cloud merupakan metode terbaru yang dimiliki oleh camera
streaming baik camera CCTV maupun

IP camera, dimana

koneksi camera tersebut tidak memerlukan ip address publik
hanya membutuhkan nomor id atau kode unik pada kamera
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tersebut untuk bisa diakses melalui perangkat smartphone.
Dari metode koneksi tersebut, penulis merasa perlu
melakukan perbandingan terhadap 2 metode koneksi sebagai
sarana monitoring yang mudah diakses melalui jaringan internet.
Sistem

ini

menggunakan

perangkat

camera

yang

akan

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Diharapkan dengan
hasil perbandingan metode koneksi tersebut

dapat diketahui

kelebihan dan kekurangan masing-masing metode koneksi.
2.

Desain (Design)
Dari data-data yang didapatkan sebelumnya, tahap desain
ini akan membuat gambar desain topologi jaringan interkoneksi
yang akan dibangun, diharapkan dengan gambar ini akan
memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang ada.
Penulis melakukan desain terhadap sistem yang akan dibangun
dengan tujuan untuk merancang topologi jaringan camera
streaming dengan membuat sketsa perancangan dan menyiapkan
komponen hardware dan software pengukuran QoS sebagai
perangkat penelitian.

3.

Simulasi (Simulation)
Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan
sistem dimana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja
(working system) yang secara terus menerus diperbaiki melalui
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kerjasama antara user dan analis. Penulis melakukan penerapan
sistem dalam skala kecil atau tahap uji coba pada jaringan lokal.
4. Implementasi (Implementation)
Peneliti

melakukan

implementasi

camera

streaming

menggunakan 2 buah metode koneksi yaitu Dynamic DNS dan
Metode P2P (Peer To Peer) dan pengujian kualitas layanan
(QOS) dengan parameter yang telah ditentukan. Setelah itu
melakukan uji perbandingan terhadap hasil analisis pengujian
QoS (Quality of Service) kemudian melakukan evaluasi hasil dari
analisa yang telah didapat.

Sumber : Setiawan (2009:2)
Gambar 4.1 NDLC Model

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil
5.1.1 Analisis
5.1.1.1 Analisis Kebutuhan
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut
1.

Perangkat Keras (Hardware)
a. Digital Video Recorder (DVR) Sunbio
b. Camera Dome Sunbio
c. Kabel BNC + Konektor
d. Laptop dan Smartphone sebagai client
e. Modem DSL (Speedy)
f. Switch Hub
g. Kabel UTP

2.

Perangkat Lunak (Software)
a.

Sistem Operasi Windows 7

b.

Internet Explorer (Active X)

c.

Axence Nettools

d.

ATVCloud
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5.1.1.2 Analisis Permasalahan
Metode koneksi Dynamic Dns adalah salah satu
metode koneksi online dimana camera dapat diakses melalui
internet

dengan

menggunakan

nama

domain

serta

membutuhkan sebuah ip publik dinamis sehingga setiap
mengalami perubahan ip address , server Dynamic Dns
melakukan melakukan sinkronisasi terhadap perubahan ip
address. Sedangkan metode P2P ( Plug and Play) atau
metode cloud merupakan metode terbaru yang dimiliki oleh
camera streaming baik camera CCTV maupun IP camera,
dimana koneksi camera tersebut tidak memerlukan ip address
publik hanya membutuhkan nomor id atau kode unik pada
camera tersebut untuk bisa diakses melalui perangkat
smartphone.
Dari metode koneksi tersebut, penulis merasa perlu
melakukan perbandingan terhadap 2 metode koneksi sebagai
sarana monitoring yang mudah diakses melalui jaringan
internet. Sistem ini menggunakan perangkat camera yang
akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Diharapkan
dengan hasil perbandingan metode koneksi tersebut dapat
diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode
koneksi.
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Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan
adalah metode Quality of Service (QoS), QoS adalah
kemampuan sebuah layanan untuk menjamin performansi
dan merupakan parameter untuk mengukur kualitas dari
sebuah

layanan.

mendefenisikan

Lembaga

QoS

sebagai

Standarisasi
pengaruh

ITU-T

performansi

keseluruhan yang menentukan tingkat kepuasan pengguna
layanan. QoS pada jaringan meliputi delay , packet loss dan
throughput dengan menggunakan Software Axence NetTools
Professional. Dari hasil pengukuran ini akan di analisis QoS
yang harus di penuhi atau yang memenuhi standar kualitas
layanan yang baik dengan standar QoS versi TIPHON.

5.1.2.

Desain
5.1.2.1. Tahapan Penelitian
Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis
membagi proses penelitian menjadi beberapa tahap
penelitian. Tahapan penelitian ini merupakan langkah
kerja penelitian yang dilakukan mulai dari persiapan
hingga kesimpulan akhir penelitian. Hal ini bertujuan
agar penelitian dilakukan lebih terarah dan terstruktur
sehingga mencapai target penelitian dalam waktu
tertentu. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan
seperti pada pada Gambar 5.1.
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Analisis
(Permasalahan)

Analisis
(Kebutuhan + Topologi)

Metode DDNS
(No-ip.org)

Metode Cloud (P2P)
(atvcloud.com)

Sampel Pengukuran
( Delay, Packet Loss
dan Throughput)

Sampel Pengukuran
( Delay, Packet Loss
dan Throughput)

Hasil Pengukuran

Hasil Pengukuran

Hasil Perbandingan
(QoS)

Kesimpulan
Gambar 5.1 Tahapan penelitian
Sumber : Dikelola Sendiri
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5.1.2.2 Topologi Jaringan
Desain topologi jaringan yang diimplementasikan
menggunakan Topologi Star. Perancangan IP Address
pada penelitian ini menggunakan ip address static
menggunakan kelas C pada perangkat camera streaming
(DVR) dengan menggunakan ip address 192.168.1.10
dengan network 192.168.1.0/24 dengan menggunakan
default subnet mask 255.255.255.0. Perangkat camera
streaming terhubung langsung dengan perangkat modem
ADSL (Speeedy) dengan bandwidth sebesar 1 mbps
menggunakan kabel UTP type Crossover .
CAMERA 1

CAMERA 2

MODEM DSL

Internet

DDNS
(NO-IP.ORG)

DIGITAL VIDEO
RECORDER (DVR)
SMARTPHONE
(CLIENT)

LAPTOP
(CLIENT)

Gambar 5.2 Topologi perancangan jaringan DDNS
Sumber : Dikelola Sendiri

CAMERA 3
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CAMERA 1

CAMERA 2

CAMERA 3

Intyernet

MODEM DSL

DIGITAL VIDEO
RECORDER (DVR)
SMARTPHONE
(CLIENT)

LAPTOP
(CLIENT)

Gambar 5.3 Topologi perancangan jaringan CLOUD (P2P)
Sumber : Dikelola Sendiri

5.1.3 Implementasi Camera Streaming dengan metode DDNS
DDNS ( Dynamic Domain Name Server) berfungsi sebagai
nama domain Camera Streaming yang diakses oleh client. DDNS
(Dynamic Domain Name Server) merupakan fasilitas penerjemah IP
Address yang bersifat dinamis, dimana ip address yang diberikan oleh
ISP Telkom melalui modem ADSL menggunakan ip address publik
yang bersifat dinamis, oleh karena itu digunakanlah fasilitas DDNS.
Pada penelitian ini penulis menggunakan no-ip.org sebagai layanan
DDNS ( Dynamic Domain Name Server) seperti pada Gambar 5.4
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Gambar 5.4 Tampilan login No-ip.org
Sumber : Dikelola Sendiri

Gambar 5.5 Konfigurasi hostname
Sumber : Dikelola Sendiri

Untuk konfigurasi DDNS ( Dynamic Domain Name Server) di
no-ip.org harus dilakukan proses registrasi via email, setelah proses
registrasi selesai,

login dengan dengan menggunakan user dan

password yang telah di verifikasi. Setelah muncul tampilan web no-
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ip.org, klik add host pada bagian hostname isi nama hostname untuk
CCTV Online beserta nama domain , pada kolom ip address secara
otomatis akan muncul dengan sendirinya hal ini dikarenakan no-ip.org
membaca secara otomatis ip address publik yang terkoneksi pada web
no-ip.org sehingga tidak perlu memasukan ip address publik secara
manual. Seperti pada Gambar 5.6 dibawah ini.

Gambar 5.6 Konfigurasi Hostname Camera Streaming
Sumber : Dikelola Sendiri
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Gambar 5.7 Hasil Hostname Camera Streaming dengan IP Publik
Sumber : Dikelola Sendiri

Setelah konfigurasi DDNS ( Dynamic Domain Name Server)
selesai, langkah berikutnya konfigurasi modem ADSL dengan
melakukan pengaktifan fasilitas DMZ dengan meredirect pada ip
address lokal camera steaming (DVR) seperti pada Gambar 5.8

Gambar 5.8 Tampilan konfigurasi DMZ pada modem
Sumber : Dikelola Sendiri
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Langkah selanjutnya konfigurasi DDNS ( Dynamic Domain
Name Server) pada modem ADSL yang bisa dikonfigurasikan pada
menu access management > DDNS, Aktifkan fasilitas Dynamis DNS
, masukkan Service Provider berupa website layanan DDNS (
Dynamic Domain Name Server) yaitu http://www.no-ip.org, kemudian
masukan nama My Hostname beserta user dan password yang
teregistrasi di situs http://www.no-ip.org, seperti pada Gambar 5.9

Gambar 5.9 Tampilan konfigurasi DDNS pada modem ADSL
Sumber : Dikelola Sendiri
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Setelah selesai melakukan konfigurasi DDNS ( Dynamic
Domain Name Server), penulis melakukan ujicoba koneksi domain
dengan menggunakan tools ping pada windows 7 profesional , hasil
yang diperoleh client bisa melakukan koneksi dengan baik pada
domain yokyherlambang.no-ip.org dengan ip publik 180.254.153.114
seperti pada Gambar 5.10 dibawah ini.

Gambar 5.10 Hasil koneksi ping domain DDNS
Sumber : Dikelola Sendiri

Gambar 5.11 Tampilan Login Camera Streaming berbasis DDNS
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Sumber : Dikelola Sendiri

Gambar 5.12 Hasil tampilan Camera Streaming berbasis DDNS
Sumber : Dikelola Sendiri

5.1.4 Implementasi Camera Streaming dengan metode Cloud (P2P)
Implementasi Camera streaming dengan metode Cloud (P2P) yang
perlu diketahui adalah tidak memerlukan nama konfigurasi domain
maupun ip publik seperti yang diimplementasikan pada metode DDNS (
Dynamic Domain Name Server) sehingga konfigurasi menjadi lebih
mudah karena hanya memerlukan koneksi internet tanpa konfigurasi pada
perangkat modem maupun perangkat camera streaming. Pada bagian
konfigurasi DVR terdapat sebuah identitas khusus dari sebuah perangkat
DVR yaitu NET ID, dimana identitas tersebut sudah terdaftar pada server
cloud dengan teknologi Peer To Peer (P2P) sehingga kita hanya mengcopy
nomor NET ID tersebut ke login web cloud atau perangkat smartphone
melalui aplikasi android ATVcloud.
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Gambar 5.13 Hasil Net ID camera streaming
Sumber : Dikelola Sendiri

Gambar 5.14 Tampilan login camera streaming berbasis cloud (P2P)
Sumber : Dikelola Sendiri
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Gambar 5.15 Hasil tampilan camera streaming berbasis cloud (P2P)
Sumber : Dikelola Sendiri

5.2 Pembahasan
5.2.1 Tahap Pengukuran QoS
Pada tahapan ini penulis akan melakukan proses pengukuran.
Adapun tool yang digunakan pada penelitian ini untuk pengukuran
QoS menggunakan Axence Nettools, untuk hasil data Throughput,
Delay/Latency dan Packet Loss,. Pada tahap pengukuran ini, penulis
melakukan pengukuran QoS camera streaming dengan metode
DDNS ( Dynamic Domain Name Server) dan Cloud (P2P) Adapun
jumlah pengukuran dilakukan sebanyak 10x dengan mengambil nilai
minimun, maksimum dan rata-rata pengukuran dengan waktu
pengukuran antara 3 menit serta jumlah paket data bervariasi.
Untuk parameter delay menggunakan satuan mili second (ms)
dimana semakin kecil yang didapat maka semakin baik QoS,
sedangkan pada parameter packet loss menggunakan persentase loss,
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semakin besar nilai persentase loss yang diperoleh maka semakin
jelek nilai QoS artinya banyaknya paket data yang hilang (loss) saat
pengukuran, Terakhir pada parameter throughput menggunakan
satuan kbps, semakin besar maka semakin baik nilai QoS yang
diperoleh.
Pada Gambar 5.16 merupakan sampel hasil pengukuran
Pertama parameter delay dan packet loss dengan nilai delay minimum
sebesar 36 ms, delay maksimum sebesar 251 ms dengan nilai rata-rata
62 ms. Dengan pengiriman sebanyak 201 paket data dengan 0 % lost
data.

Gambar 5.16 Sampel pengukuran Delay dan Packet Loss
Sumber : Dikelola Sendiri

Pada Gambar 5.17 merupakan sampel hasil pengukuran
Pertama parameter throughput dengan nilai minimum sebesar 44
kbps, maksimum sebesar 203 kbps dengan nilai rata-rata 174 kbps
dengan pengiriman paket data sebanyak 200 paket.
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Gambar 5.17 Sampel pengukuran Throughput
Sumber : Dikelola Sendiri

5.2.2

Analisa hasil Metode DDNS ( Dynamic Domain Name Server)
5.2.2.1

Pengukuran Delay dan Packet Loss
Hasil pengukuran camera streaming dengan metode
DDNS ( Dynamic Domain Name Server) pada Tabel 5.1
dengan pengukuran sebanyak 10x diperoleh nilai rata-rata
delay 64 ms sedangkan rata-rata persentase packet loss
sebesar 3 % dengan waktu pengukuran selama 3 Menit
dengan jumlah pengiriman paket bervariasi, sehingga dapat
disimpulkan nilai parameter delay masuk dalam kategori
Sangat Bagus sedangkan Packet Loss masuk dalam
kategori Bagus versi Tiphon. Faktor penyebab packet Loss
karena collision atau tabrakan/tumbukan antara data pada
jaringan. Umumnya perangkat jaringan memiliki buffer
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untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi
kelebihan beban dalam jaringan yang cukup lama, buffer
akan penuh hal inilah yang bisa menyebabkan packet Loss.
Tabel 5.1 Pengukuran Delay
Min
Max
Pengujian
(ms)
(ms)
36
251
1
35
228
2
35
261
3
36
223
4
35
228
5
35
395
6
36
380
7
36
390
8
36
186
9
36
396
10
Rata-rata
Sumber : Dikelola Sendiri

Tabel 5.2 Pengukuran Packet Loss
Data yang
Loss
Pengujian
dikirim
Data
201
1
1
200
5
2
201
8
3
201
7
4
201
16
5
202
6
6
201
3
7
202
6
8
201
4
9
201
9
10
Rata-rata
Sumber : Dikelola Sendiri

Rata-rata
Delay (ms)
62
66
63
57
66
83
73
56
45
69
64

% Paket
Loss
0
2
4
3
8
3
1
3
2
4
3

5.2.2.2 Pengukuran Throughput
Dari Tabel 5.3 , diperoleh hasil pengukuran nilai Throughput
pada camera streaming dengan metode DDNS ( Dynamic
Domain Name Server) dengan nilai rata-rata (average)
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sebesar 183.6 kbit/sec , nilai throughput rata-rata minimum
sebesar 83.5 kbps dan rata-rata maximum sebesar 203.7 kbps
dengan waktu

pengukuran kurang lebih 3 Menit, serta

jumlah paket yang dikirim (sent) bervariasi.
Tabel 5.3 Hasil Pengukuran Throughput
Min
Max
Pengujian
(kbps)
(kbps)
44
203
1
71
204
2
65
205
3
59
204
4
100
203
5
101
204
6
109
203
7
93
204
8
92
203
9
101
204
10
Rata-rata
Sumber : Dikelola Sendiri
5.2.3

Rata-rata
(kbps)
174
177
181
187
184
192
195
181
184
181
183.6

Analisa hasil QoS Cloud (P2P)
5.2.3.1 Pengukuran Delay dan Packet Loss
Hasil pengukuran camera streaming dengan metode
Cloud (P2P) pada Tabel 5.4 diperoleh nilai rata-rata delay
230 ms sedangkan rata-rata persentase packet loss sebesar
7.7 % dengan waktu pengukuran selama 3 Menit dengan
jumlah pengiriman paket bervariasi, sehingga dapat
disimpulkan nilai parameter delay masuk dalam kategori
Bagus sedangkan Packet Loss masuk dalam

kategori

Bagus versi Tiphon. Faktor penyebab packet Loss dapat
terjadi karena collision atau tabrakan/tumbukan antara data
pada jaringan. Umumnya perangkat jaringan memiliki
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buffer untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi
kongesti atau kelebihan beban dalam jaringan LAN yang
cukup lama, buffer akan penuh, dan data baru tidak akan
diterima, hal inilah yang bisa menyebabkan packet Loss.
Tabel 5.4 Hasil pengukuran Delay
Min
Max
Rata-rata
Pengujian
(ms)
(ms)
Delay (ms)
205
463
223
1
205
559
226
2
205
913
237
3
205
799
225
4
204
278
222
5
205
999
237
6
205
960
247
7
205
952
227
8
205
312
224
9
205
714
231
10
Rata-rata
230
Sumber : Dikelola Sendiri

Tabel 5.5 Hasil pengukuran Packet Loss
Data yang
Loss
% Paket
Pengujian
dikirim
Data
Loss
238
6
3
1
201
15
7
2
201
18
9
3
202
36
18
4
201
0
0
5
200
14
7
6
202
42
21
7
201
9
4
8
200
0
0
9
202
16
8
10
Rata-rata
7.7
Sumber : Dikelola Sendiri
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5.2.3.2 Pengukuran Throughput
Dari Tabel 5.6 , diperoleh hasil pengukuran nilai Throughput
pada camera streaming dengan metode Cloud (P2P) dengan
nilai rata-rata (average) sebesar 66.6 kbit/sec , nilai
throughput rata-rata minimum sebesar 26.5 kbps dan rata-rata
maximum sebesar 72 kbps dengan waktu pengukuran kurang
lebih 3 Menit, serta jumlah paket yang dikirim (sent)
bervariasi.

Tabel 5.6 Hasil Pengukuran Throughput
Min
Max
Pengujian
(kbps)
(kbps)
21
72
1
19
72
2
18
72
3
18
72
4
42
72
5
47
72
6
19
72
7
16
72
8
36
72
9
29
72
10
Rata-rata
Sumber : Dikelola Sendiri

5.2.3

Rata-rata
(kbps)
66
67
66
67
67
67
66
66
67
67
66.6

Hasil Perbandingan QoS DDNS dengan Cloud (P2P)
Dari

hasil

perbandingan

pengukuran

QoS

camera

streaming antara metode Dynamic Domain Name Server (DDNS)
dan Cloud (P2P) pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa parameter
delay camera streaming metode DDNS lebih unggul yaitu sebesar
64 ms lebih baik dibanding delay camera streaming metode Cloud
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(P2P) yaitu sebesar 230 ms, sedangkan pada parameter packet loss,
camera streaming metode DDNS juga lebih unggul karena
memiliki nilai persentase yang lebih baik yaitu sebesar 3%
sedangkan camera streaming metode Cloud (P2P) memiliki
persentase packet loss sebesar 7.7 %.
Pada

parameter

pengujian

Throughput

menunjukkan

dimana nilai bandwidth murni (aktual) pada camera streaming
metode DDNS lebih unggul dibanding dibanding camera streaming
metode Cloud (P2P) dimana penggunaan throughput metode
DDNS sebesar 183.6 kbps sedangkan throughput metode Cloud
(P2P) sebesar 66.6 kbps. Dari nilai perbandingan secara
keseluruhan, camera streaming menggunakan metode Dynamic
Domain Name Server (DDNS)

mempunyai keunggulan pada

semua parameter nilai QoS di parameter delay, packet loss dan
throughput.
Keunggulan nilai QoS pada metode DDNS hal ini
disebabkan karena client secara langsung mengakses ke perangkat
DVR melalui perantara Dynamic Domain Name Server (DDNS)
yang ditranslasikanke ip address publik keperangkat DVR
sedangkan pada metode Cloud (P2P), client mengakses ke server
cloud terlebih dahulu hal ini dikarenakan nomor netid masingmasing perangkat DVR terdaftar pada cloud server kemudian baru
ditranslasikan ke perangkat DVR tujuan. Kelemahan pada metode
cloud (P2P) adalah semakin banyak user yang mengakses server
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cloud maka semakin lambat koneksi yang terjadi karena beban
server semakin berat jika banyak user mengakses server cloud
tersebut hal ini disebabkan semakin meningkatnya produsen
perangkat DVR bekerja sama dengan server cloud sehingga beban
server cloud semakin berat. Kelebihan dari dari metode cloud (P2)
adalah konfigurasi yang lebih mudah dibandingkan konfigurasi
camera streaming dengan metode Dynamic Domain Name Server
(DDNS) karena pada metode DDNS memerlukan konfigurasi
perangkat DVR, modem , pembuatan email dan konfigurasi server
Dynamic Domain Name Server (DDNS).

Tabel 5.7 Perbandingan QoS DDNS dan Cloud (P2P)
Metode Camera Streaming
No
Parameter Pengukuran
DDNS
Cloud (P2P)
1
Delay (ms)
64
230
2
Packet Loss (%)
3
7.7
3
Throughput (kbps)
183.6
66.6
Sumber : Dikelola Sendiri

GRAFIK QOS DDNS VS CLOUD (P2P)
250
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Throughput (kbps)

Parameter QoS

Gambar 5.18 Grafik perbandingan nilai QoS
Sumber : Dikelola Sendiri

BAB VI
PENUTUP

6.1

Kesimpulan
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut:
1. Pada parameter pengukuran delay, metode DDNS lebih unggul yaitu
sebesar 64 ms lebih baik dibanding delay pada metode Cloud (P2P)
yaitu sebesar 230 ms.
2. Pada parameter pengukuran packet loss, metode DDNS lebih unggul
karena memiliki nilai persentase yang lebih baik yaitu 3 % sedangkan
pada metode Cloud (P2P) memiliki persentase packet loss sebesar
7,7%.
3. Pada parameter pengujian Throughput pada metode DDNS lebih unggul
dibanding dibanding metode Cloud (P2P) dimana penggunaan
throughput metode DDNS sebesar 183,6 kbps sedangkan throughput
metode Cloud (P2P) sebesar 66,6 kbps.
4. Kelebihan dari dari metode cloud (P2) adalah konfigurasi yang lebih
mudah dibandingkan konfigurasi camera streaming dengan metode
Dynamic Domain Name Server (DDNS) yang lebih rumit hal ini
dikarenakan pada metode DDNS memerlukan konfigurasi perangkat
DVR, modem , pembuatan email dan konfigurasi server Dynamic
Domain Name Server (DDNS).
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5. Dilihat dari hasil pembahasan dan infrastruktur dari metode DDNS dan
P2P (cloud) terlihat bahwa metode DDNS lebih baik dibandingkan P2P
(cloud) dalam hasil pengukuran QOS.

6.2

Saran
Adapun saran yang ingin disampaikan pada penelitian ini adalah
1. Melakukan perbandingan dengan berbagai macam merk produk camera
streaming bisa berupa camera ip ataupun perangkat DVR, terutama
pada metode cloud P2P sehingga dapat diketahui hasil perbandingan
produk yang menggunakan metode cloud P2P yang terbaik.
2. Waktu pengukuran paramater QoS harus disesuaikan dengan kondisi
trafik jaringan internet pada Internet Service Provider (ISP) yang
digunakan sehingga nilai parameter QoS yang diperoleh lebih akurat.

