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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi Internet Protokol (IP) saat ini membawa 

pengaruh yang  besar. Hampir semua orang ingin selalu mengakses internet, 

dimanapun dan kapanpun mereka berada meskipun dalam keadaan yang sedang 

bergerak. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya teknologi Mobile IP. 

Proses handover pada Mobile IPv6 (MIPv6) membutuhkan waktu yang lama 

sehingga hal ini belum mampu untuk memenuhi standar layanan yang multimedia 

yang bersifat realtime. Untuk dapat mendukung layanan tersebut diperlukanlah 

suatu metode handover yang lebih mudah dan cepat. Salah satunya ialah 

menggunakan mobile stream control transmission protocol (mSCTP) salah satu 

protocol yang mendukung mobility dan berada pada transport data layer.  

Dalam tugas akhir ini telah dirancang suatu jaringan Mobile IP dan 

mSCTP yang telah mendukung IPv6 dengan aplikasi yang berjalan berupa Video 

streaming. Parameter yang diamati berupa delay handover MIPv6 dan mSCTP 

serta Quality of Sevice (QoS) dari video streaming yang meliputi packet delay, 

jitter, throughput, dan packet loss.  

 Hasil dari tugas akhir ini diketahuinya delay handover MIPv6 dan mSCTP 

serta QoS dari Video Streaming. Delay handover pada MIPv6 berkisar 4,311 detik 

– 6,262 detik sedangkan delay handover pada mSCTP berkisar 3,902 detik – 

5,996 detik. Dari hasil QoS video streaming, delay paket MIPv6 lebih baik 

dibandingkan dengan mSCTP sebelum dan setelah handover dengan delay MIPv6 

berkisar 20,761 ms sedangkan msSCTP 35,012 ms. Untuk jitter paket, mSCTP 

lebih baik dibandingkan MIPv6 sebelum, setelah, dan saat handover dengan jitter 

untuk MIPv6 berkisar 20,76 ms dan mSCTP berkisar 1,74 ms Untuk throughput 

mSCTP lebih baik dibandingkan MIPv6 sebelum, setelah, dan saat handover 

dengan throughput MIPv6 berkisar 0,787 Mbps dan mSCTP berkisar 5,995 Mbps. 

Untuk packet loss MIPv6 lebih baik dibandingkan dengan mSCTP sebelum dan 

setelah handover berkisar 0,25%-29,11% dan mSCTP 5,57% - 21,66%, namun 

saat handover packet loss mSCTP lebih baik dibandingkan dengan MIPv6 dengan 

packet loss MIPv6 46,98% dan mSCTP berkisar 29,11%.  
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