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ABSTRAKS  
Paper ini menjelaskan tentang perbandingan routing protocol distance vector dan link state yang biasa 
digunakan oleh suatu perusahaan maupun penyedia layanan internet, distance vector dan link state 

menggunakan algoritma yang berbeda. Paper ini akan membandingkan kinerja / performa secara keseluruhan 
antara distance vector dan link state dengan menggunakan ipv4 dan ipv6 sebagai parameter.  
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1. PENDAHULUAN  
1.1 Latar belakang 

Pada saat kita ingin mengirimkan paket dari 

sumber ke tujuan dan berada pada jaringan yang 
berbeda maka kita membutuhkan perangkat layer 3 

yaitu Router atau Multilayer Switch untuk proses 
ini. Routing Protokol adalah cara bagaimana 

perangkat layer 3 akan memilih jalur dari sumber ke 
tujuan dalam mengirim paket berdasarkan algoritma 

yang digunakan, dan membentuk Routing Table, 
sehingga paket bisa sampai pada tujuan. Ada dua 

jenis Routing Protokol yaitu, Static Routing dan 
Dynamic Routing, kedua Routing Protokol tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-
masing. 

Static Routing, pada static routing terdapat 
kelebihan antara lain : Mudah dalam pembuatan, 

sangat aman karena tidak ada update routing yang 
saling dikirimkan oleh perangkat layer 3, rute tujuan 

selalu sama, tidak ada Routing Algoritma atau 
mekanisme update yang dibutuhkan karena akan 

membutuhkan sumber tambahan seperti CPU atau 
RAM 

Kekurangan Static Routing antara lain, tidak 

cocok untuk digunakan jaringan skala besar, 
konfigurasi akan sangat sulit seiring tumbuhnya 

jaringan tersebut, konfigurasi manual dibutuhkan 
jika ada perubahan rute. 

Dynamic Routing, pada dynamic routing 
terdapat kelebihan antara lain, sangat cocok 

digunakan jika topologi menggunakan banyak 
perangkat layer 3, bisa digunakan pada jaringan 

skala kecil atau luas, secara otomatis beradaptasi 
jika terjadi perubahan pada topologi 

Kekurangan Dynamic Routing, dapat sangat 
sulit dalam implementasinya, kurang aman karena 

membutuhkan tambahan konfigurasi untuk 
mengamankan perangkatnya, membutuhkan 

tambahan CPU, RAM dan link bandwith dalam 
bekerja 

 
 
1.2 Tinjauan Pustaka  
Menurut Mulyanta (2005, p. 5), “Apabila dua buah 

sistem saling berkomunikasi, hal yang pertama 

dibutuhkan dalah kesamaan bahasa yang digunakan, 

sehingga dapat memahami alur proses komunikasi”. 

Untuk itu, dibutuhkan sebuah mekanisme pengaturan 

bahasa yang dapat dipahami oleh dua buah sistem 

tersebut sehingga pertukaran informasi antarsistem 

akan terjadi dengan benar.  
 
1.3 Metodologi Penelitian  

Beberapa literature yang digunakan penulis: 
 

a. Pembuatan desain jaringan menggunakan 

software GNS3 sebagai simulasi dan 

menggunakan perangkat keras Cisco 

b. Implementasi Simple Network Management 

Protocol (SNMP) untuk monitoring jaringan 

c. Untuk grafik menggunakan software Paessler 
Router Traffic Graph (PRTG)  

d. Traffic Analys menggunakan software Wireshark 

untuk merekam paket dan melihat keamanan 

data tersebut. 
  

2. PEMBAHASAN  
Ada dua jenis dynamic routing protocol 

berdasarkan IP Network. 

 

2.1 Interior Gateway Protocol   
Autonomous system (AS) dikenal juga sebagai 

AS Routing. Perusahaan Internet Service Provider 
(ISP) menggunakan IGP untuk jaringan internal 

perusahaan tersebut. Ada beberapa varian dari 
dynamic routing IGP seperti: Routing Information 

Protocol (RIP), Enhanced Interior Gateway Routing 
Protocol (EIGRP), Open Shortest Path First 

(OSPF)  dan Intermediate System to Intermadiate 
System (IS-IS)  
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2.2 Exterior Gateway Protocol 
EGP biasa digunakan untuk menghubungkan 

routing AS dengan AS lainnya, yang sering dikenal 

dengan Inter AS routing, perusahaan ISP dan 
perusahaan besar lainnya biasanya dihubungkan 

menggunakan EGP,yaitu protocol Border Gateway 
Protocol (BGP). Routing protocol ini yang dapat 

membuat internet bekerja. 
  
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Perbandingan IGP dan EGP 

 

2.3 Distance Vector Routing Protocol 

Routing protocol ini bekerja berdasarkan 

distance dan direction, penggunaan distance vector 

routing protocol terbatas dengan banyaknya router 

yang digunakan atau disebut (HOP). Routing yang 

bergabung dengan distance vector adalah  RIP. 

RIP adalah routing protocol tradisional , 

menggunakan protocol UDP dan port 520 sebagai 
jalur yang digunakan untuk mengirimkan update 

router dari sumber ke tujuan, update yang 

dikirimkan berisi informasi yang dibutuhkan oleh 

router agar bisa berkomunikasi dengan router  

 

lainnya, RIP mempunyai 3 versi yaitu : RIPv1  

adalah generasi pertama dari routing RIP dapat 

digunakan jika network address menggunakan IP 

Address kelas A, B, dan C, tidak mendukung 

variable length subnet mask (VLSM) dan Classless 
interdomain routing (CIDR). RIPv2 adalah 

pengembangan versi dari RIPv1 dengan fitur yang 

melengkapi kekurangan RIPv1. RIPv2 

menggunakan alamat multicast 224.0.0.9 dalam 

mengirimkan update kepada router yang menjadi 

tetangganya. RIPng adalah pengembangan ketiga 

dari versi RIP support IPv6 dan menggunakan 

alamat multicast FF02::9 dan mempertahankan fitur 

yang ada di RIPv2. RIP mengirimkan update secara 
periodic ke alamat broadcast 255.255.255.255  

walaupun tidak ada perubahan topologi, update 

yang dilakukan secara periodic tersebut 

menggunakan bandwith dan CPU resource yang 

ada pada router, maximum HOP pada RIP adalah 

15 router, RIP menggunakan algoritma Bellman-

Ford sebagai routing algoritma. 

 

2.3 Link State 

Link state protocol dikenal juga sebagai 
shortest path first atau distributed database 

protocol, dibuat dengan menggunakan algoritma 

Djikstra’s proses routing link state, setiap router 

mempelajari tentang alamat yang terhubung  

 
langsung dengan dirinya, setiap router 

bertanggung jawab untuk mengirimkan update 

“Saying Hello” kepada tetangganya yang terhubung 

langsung dengan jaringannya, setiap router 

membuat link state packet (LSP) yang berisikan 

informasi alamat directly connected, setiap router 

mengirimkan dan membanjiri jaringan dengan LSP 

kepada setiap tetangganya ketika LSP diterima oleh 

router lain maka LSP akan disimpan dalam database 

router tersebut, setiap router menggunakan database 
untuk membangun sebuah jaringan yang lengkap 

sesuai dengan topologi dan menentukan best path 

dalam mennggapai alamat tujuan.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Hirarki dynamic routing 

protokol 

 

Ada dua jenis routing protocol yang termasuk 

ke dalam link state yaitu, OSPF dan IS-IS,   

 

2.3.1 IS-IS ( Intermediate System to Intemediate 

System ) 
Protokol e IS-IS (Intermediate System - 

Intermediate System) adalah salah satu protokol IP 

Routing, dan merupakan Protokol Gateway Interior 

(IGP) untuk Internet, yang digunakan untuk 

mendistribusikan informasi routing IP di seluruh 

Sistem Otonomi tunggal (AS) tunggal sebuah 

jaringan IP. 

 

IS-IS adalah protokol routing link-state, yang 

berarti bahwa router menukar informasi topologi 
dengan tetangga terdekat mereka. Informasi 

topologi dibanjiri di seluruh AS, sehingga setiap 

router di AS memiliki gambaran lengkap tentang 

topologi AS. Gambar ini kemudian digunakan untuk 

menghitung jalur end-to-end melalui AS, biasanya 

menggunakan varian dari algoritma Dijkstra. Oleh 

karena itu, dalam protokol routing link-state, alamat 

hop berikutnya yang diteruskan data ditentukan 

dengan memilih jalur end-to-end terbaik ke tujuan 
akhir. 

 

2.3.2 OSPF ( Open Shortest Path First ) 

 

OSPF menggunakan algoritma Djikstra’s 

untuk menentukan jalur terbaik untuk mencapai 
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alamat tujuan. OSPF mempunyai single area dan 
multiarea dimana single area hanya diperuntukan 

jaringan yang hanya mempunyai beberapa router, 

untuk multiarea digunakan dimana tempat tersebut 

mempunyai beberapa router yang saling terhubung, 

untuk multiarea harus terhubung dengan area 

backbone atau area 0 sebagai area transit  OSPF 

menggunakan alamat multicast 224.0.0.5 dan 

224.0.0.6 sebagai jalur update LSP. OSPF tidak 

mempunya batas router (HOP) seperti RIP dan 

EIGRP, OSPF membagi informasi routing dengan 
menggunakan LSA. Semua router yang berada 

dalam satu area mempunya Link State Database 

(LSDB).  

 

2.4 Analisi performa Interior Gateway Routing 

Protocol  

Setiap protocol apakah itu link state atau 

distance vector pasti membutuhkan performa yang 

sangat baik pada area core network  yang ada pada 

perusahaan skala besar atau perusahaan Internet 
Service Provider (ISP) untuk mengirimkan paket 

dari satu router ke router lainnya berdasarkan 

informasi routing yang membantu routing protocol 

dalam bekerja. Penulis telah melakukan ujicoba 

performa pada IGP (link state dan distance vector) 

sebagai nilai defaultnya menggunakan IPv4 dan 

IPv6, perbandingan yang dilakukan pada protocol 

RIP, EIGRP, OSPF dan ISIS. Analisis untuk semua 

routing protocol menggunakan topologi yang sama 
dan disetiap link nya mempunyai bandwith 10Mb/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Topologi Dynamic Routing Protocol 

 

 Routing protocol yang digunakan pertama 

adalah RIPv2, rip routing protol tradisional yang 

ada di dunia industry sekarang. Penulis 

menghubungkan software PRTG sebagai alat 

monitoring jaringan dengan GNS3 dan hasilnya 

berupa grafik, seri router cisco yang digunakan 
adalah seri 3725 dengan IOS 12.4 yang digunakan 

sebagai system operasi router cisco. Pada topologi 

ketika  RIP v2 dikonfigurasi, berikut adalah hasil 

yang dikumpulkan dengan PRTG saat lalu lintas 

terus menerus dikirim dari server PRTG  ke 

alamat IP router 40.40.40.1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Waktu maximum, minimum, dan 

konvergensi dengan RIPv2 

 

Topoogi di buat menunjukan  waktu minimum dan 

maksimum dan  konvergensi  saat lalu lintas dikirim 

dari PRTG server  ke alamat IP 40.40.40.1 , 

minimum waktu  untuk ping  balasan  dari server 

PRTG ke  alamat IP 40.40.40.1  adalah 40 detik, 

waktu maksimum  yang diambil adalah 252 detik , 

jika link utama mengalami kegagalan atau down,   
waktu yang dibutuhkan   untuk  meneruskan traffic  

dari primary ke backup link adalah 5-6 detik. Grafik 

dibawah ini menunjukan maximum, minimum, dan 

hasil waktu konvergensi dengan menggunakan 

RIPng dimana PRTG server mengirimkan traffic ke 

alamat IP 40.40.40.1 pada IPv4 dan menggunakan 

alamat IP 4.4.4.4::1 /64 pada IPv6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Waktu maximum, minimum, dan 

konvergensi dengan RIPng 

 

Grafik diatas menunjukan bahwa RIPng 

membutuhkan waktu minimal 35 detik untuk 

menyelesaikan permintaan paket ping dari server 

PTRG dan waktu maksimum adalah 121 detik 

sedangkan waktu untuk konvergensi 6-7 detik. 

Table diatas menunjukan semua hasil yang 

dibutuhkan jika kita membandingkan kedua routing 
yaitu RIPv2 untuk IPv4 dan RIPng untuk IPv6  

 

Tabel 1. Perbandingan Routing Protocol RIP 

 

Protocol Waktu 

Max 

Waktu 

Min 

Waktu 

Konvergensi 

RIPv2 252 

detik 

40 

detik 

6-7 detik 

RIPng 121 

detik 

35 

detik 

6-7 detik 

 

Protokol selanjutnya adalah EIGRP, seperti yang 
sebelumnya dijelaskan EIGRP adalah routing 

protocol distance vector yang dibuat oleh Cisco 

System. topologi yang digunakan pada EIGRP sama 

dengan yang digunakan pada RIP dan analisis 

traffic dikirim dari server PTRG ke alamat IP 

40.40.40.1. Ketika traffic dikirimkan secara terus 

menerus dari server PRTG ke alamat IP 40.40.40.1, 

penulis membuat dua jalur dari R1 yang merupakan 

default-gateway, salah satu jalur berfungsi sebagai 
jalur utama menuju R4 dengan IP 40.40.40.1 

sementara jalur lainnya bertindak sebagai jalur 

cadangan. penulis dengan sengaja memutuskan jalur 

utama untuk memeriksa waktu konvergensi yang 
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diambil oleh EIGRP, saat jalur utama mati, maka 

jalur cadangan akan bertindak sebagai pengganti 

jalur utama sehingga traffic bisa diteruskan ke 

alamat tujuan. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Gambar 6 waktu maximum, minimum dan 

konvergensi  EIGRP menggunakan IPv4 

 

Gambar diatas menunjukan bahwa EIGRP dengan 

menggunakan IPv4 membutuhkan waktu 37 detik 

untuk menyelesaikan paket ping dari server PTRG 
ke alamat R4 40.40.40.1 waktu maksimum adalah 

130 detik dan waktu konvergensi yang dibutuhkan 

dengan default parameter adalah 4.5-5 detik. 

EIGRP dengan IPv6 di implementasikan 

menggunakan topologi yang sama dengan traffic 

data yang terus menerus dikirim dari server PTRG 

kealamat IP 4.4.4.4::1 /64 pada router R4 EIGRP 

menggunakan algoritma yang sama antara IPv4 dan 

IPv6. Berikut adalah grafik yang diambil dari server 
PTRG dengan mengirimkan traffic yang secara 

terus menerus ke IP 4.4.4.4::1 /64, untuk melihat 

waktu konvergensi penulis menggunakan jalur 

utama.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar  7 Grafik PRTG menampilkan waktu 

minimum, maximum, dan konvergensi pada 

EIGRPv6 

 

 

Grafik diatas menunjukan  bahwa EIGRPv6 

membutuhkan waktu 36 detik sebagai waktu 

minimum untuk menyelesaikan  paket ping dari 

server PTRG terhadap alamat R4  IP 4.4.4.4::1 /64 

waktu maksimum untuk penyelesaian paket ping 

adalah 193 detik dan waktu konvergensi yang 

diambil dengan parameter default adalah 4.5-5 detik 

. berikut tabel  perbandingan antara EIGRP IPv4 
dan EIGRPv6 : 

 

Tabel 2. Perbandingan Routing Protocol EIGRP 

 

Selanjutnya adalah perbandingan routing protocol 

link state akan dilakukan dengan menggunakan 

IPv4 dan IPv6, dua protocol yang digunakan oleh 

penulis untuk link state adalah routing protocol 

intermediate system to intermediate system (IS-IS) 

dan Open Shortest Path First (OSPF), seperti yang 

sebelumnya di jelaskan bahwa link state 

menggunakan algoritma D’jikstra’s. pertama OSPF 
akan dianalisis, lalu topologi yang akan digunakan 

sama dengan yang digunakan RIP dan EIGRP, 

PRTG akan mengirimkan traffic  ke alamat IP R4 

40.40.40.1. R1 mempunyai dua jalur untuk 

mencapai alamat tujuan, satu sebagai jalur utama 

dan satu lagi sebagai jalur cadangan. Pertama kita 

kirimkan traffic secara terus menerus ke R4 dengan 

alamat IP 40.40.40.1 , lalu link utama sengaja 

dimatikan untuk melihat waktu konvergensi,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Grafik PRTG menampilkan waktu 

minimum, maximum, dan konvergensi pada 

OPSFv2 

 
 

Gambar diatas  adalah grafik yang dihasilkan oleh 

PRTG untuk OPSFv2 dengan waktu maksimum 

adalah 184 detik dalam menyelesaikan paket ping 

antara server PRTG dengan router R4, waktu 

minimum yang dibutuhkan adalah 38 detik , 

sedangkan waktu konvergensi dengan parameter 

default adalah 4-5 detik. OPSFv3 atau OPSF IPv6 

sangat berbeda dengan OSPFv2 walaupun algoritma 

SPF yang digunakan sama, namun OPSFv2 dan 
OPSFv3 memiliki beberapa jenis LSA yang 

berbeda. Untuk ujicoba OSPFv3 topologi yang 

digunakan sama  dengan OPSFv2 dengan semua 

router berada di area yang sama sehingga 

menjadikannya area tunggal. Traffic  data yang 

terus menerus dikirimkan dari server PRTG ke 

alamat IP R4 4.4.4.1::1/64 lalu link utama sengaja 

dimatikan untuk melihat waktu konvergensi 

 
  

 

 

 

 

 

Protocol Waktu 

mak 

Waktu 

min 

Waktu 

konvergensi 

EIGRP 

IPv4 

130 

detik 

37 

detik 

4.5-5 detik 

EIGPR 

v6 

193 

detik 

36 

detik 

4.5-5 

det4.5-5 
detikik 
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Gambar 9 Grafik PRTG menampilkan waktu 

minimum, maximum, dan konvergensi pada 

OPSFv3 

 

 

Waktu minimum yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan paket ping sederhana yaitu 35 detik 
dan waktu maksimal adalah 142 detik sedangkan 

waktu konvergensi 4-5 detik berikut tabel 

perbandingan OSPFv2 dan OSPFv3  

 

Tabel 3 Perbandingan Routing Protocol OSPF 
 

Protocol Waktu 

maks 

Waktu 

min 

Waktu 

konvergensi 

OSPFv2 184 

detik 

38 

detik 

4-5 detik 

OSPFv3 143 

detik 

36 

detik 

4-5detik 

 

IS-IS juga merupkan salah satu routing protocol 

dengan kategori link state, menggunakan algoritma 

yang sama dengan OSPF tapi IS-IS banyak 

digunakan oleh perusahaan penyedia layanan 

internet (ISP) daripada perusaahan pada umumnya. 

Penulis juga menggunakan topologi yang sama 

untuk menganalisa routing protocol IS-IS dengan 

hasil yang ditampilkan oleh PRTG  
 

 
 

Gambar 10. Grafik PRTG menampilkan waktu 

minimum, maximum, dan konvergensi pada IS-

IS IPv4 

 

Waktu yang dibutuhkan untuk konvergensi adalah 

4-5 detik sedangkan waktu maksimum dan 

minimum untuk satu paket ping adalah 172 detik 

dan 40 detik, IS-IS juga menyediakan layanan 

untuk IPv6, berikut hasil penguukuran untuk IS-IS 
IPv6 dengan jumlah router yang sama dan topologi 

yang sama  

 

 
 

Tabel perbandingan untuk routing protocol IS-IS 
menggunakan IPv4 dan IPv6 

 

 

 

Tabel 4 Perbandingan Routing Protocol IS-IS 
 

Protocol Waktu 

maks 

Waktu 

min 

Waktu 

konvergensi 

IS-IS 
IPv4 

172 
detik 

40 
detik 

4-5 detik 

IS-IS 

IPv6 

163 

detik 

32 

detik 

5-5.5 deik 

 

Berikut tabel lengkap seluruh perbandingan 

dynamic routing protocol 

 

Tabel 5. Perbandingan Routing Protocol Secara 

Keseluruhan 

 

Protocol Waktu 

Maks 

Waktu 

Min 

Waktu 

Konvergensi 

RIPv2 242 

detik 

40 

detik 

6-7 detik 

RIPng 112 

detik 

34 

detik 

6-7 detik 

EIGRP 

IPv4 

129 

detik 

36 

detik 

4.5-5 detik 

EIGRP 

IPv6 

191 

detik 

39 

detik 

4.5-5 detik 

OSPFv2 189 

detik 

39 

detik 

4-5 detik 

OSPFv3 142 

detik 

35 

detik 

4-5 detik 

IS-IS 

IPv4 

172 

detik 

40 

detik 

4-5 detik 

IS-IS 
IPv6 

163 
detik 

32 
detik 

5-5.5 detik 

 
 

3. KESIMPULAN  
Dari perbandingan diatas jelas bahwa semua routing 

protoko memberikan waktu konvergensi yang lebih cepat 

kecual routing protocol RIP dengan parameter default. 
Meskipun ujicoba yang dilakukan mendapatkan waktu 

konvergensi yang cepat tetapi belum tentu cocok untuk 
digunakan pada jaringan VOIP karena jika ingin 

membuat lalu lintas jaringan VOIP berjalan lancer maka 
kita bisa menerapkan convergence technology 

Perbandingan antara routing protocol Distance Vector 
dan Link State, EIGRP sebagai routing protocol  dengan 

kinerja terbaik dibawah  ketegori Distance Vector 

sementara OSPF sedikit lebih baik daripada routing 
protocol IS-IS dibawah kategori Link State. EIGRP disisi 

lain memberikan waktu konvergensi yang hampir sama 
dengan OSPF dengan parameter default walaupun OSPF 

memiliki kelebihan disbanding EIGRP jika EIGRP tidak 
memiliki Feasibel Successor. 

 

PUSTAKA 

[1]. Performance Analysis of Distance Vector and 

Link State Routing Protokol 
Rathi,Bhavna & Singh, Farminder. 2015 

 

[2]  Compare  OSPF  Routing  Protocol  with  other 



 

99 
 

Interior  Gateway  Routing  Protocols  by  Anuj 
Gupta   of   RIMT- IET   and   Neha   Grang   of  

RIMT-IET in IJEBEA  

 

[3]  Internet  Engineering  Task  Force(IETF)  RFC  

1058 -Routing Information Protocol by Chuck 

Hedricks of Rutgers University 

 

[4]  Internet  Engineering  Tak  Force(IETF) RFC  

2080 -Routing   Information   Protocol 

Next Generation (RIPng) by G. Malkin of 
Xylogics and R. Minnear of Ipsilon Networks 

 

[5] Internet  Engineering  Tak  Force(IETF)  RFC 

2453 -Routing  Information  Protocol  Version 

2(RIPv2)  by G. Malkin of Bay Networks 

 

[6] EIGRP -A  FAST  ROUTING  PROTOCOL 

BASED  ON  DISTANCE  VECTORS  by 

Bob Albrightson    and    Joanne   Boyle    of 

Cisco Systems,   and   J.J.   Garcia-Luna 
Aceves   of University of California 

 

[7]     R.    E.    Bellman.    Dynamic    Programming. 

Princeton,  New  Jersey:  Princeton  University 

Press; 1957 

 

[8]   L.  R.  Ford  Jr.  and  D.  R.  Fulkerson.  Flows 

in Networks.  Princeton,  New  Jersey: 

Princeton University Press; 1962. 
 

[9]  Enhanced Interior Gateway Routing 

Protocol(EIGRP) IETF draft by D. Savage, D. 

Slice, J. Ng, S. Moore, and  R. White of Cisco 

Systems 

 

[10]   Routing  TCP/IP,  Volume1  Second  Edition  

by Jeff Doyle and Jennifer Carroll 

 

[11] Mulyanta, E. S. (2005). Pengenalan Protokol  
Komputer . Yogyakarta: Andi 



 

100 
 

Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer 2017 (SNITIK 2017) ISSN: XXXX-XXXX  
Medan, 6-8 Desember 2017 

 
 
 
 


