
  
 
 
 
 
 
 

MMoodduull  2266::   

 Spanning-Tree Protocol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOvveerrvviieeww  
 
Spanning-Tree Protocol digunakan pada jaringan switch untuk menciptakan logical 
topology bebas looping dari physical topology yang memiliki looping. Spanning-Tree 
Protocol memberikan keamanan dari redundant topology tanpa permasalahan resiko yang 
disebabkan oleh switching loop.  
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TTooppoollooggii  rreedduunnddaannccyy    

Tujuan dari topologi redundant adalah untuk membatasi outage yang di 

sebabkan oleh titik kegagalan. Semua jaringan memerlukan redundancy untuk 

meningkatkan keandalan. 

 

TTooppoollooggii  rreedduunnddaanntt  sswwii ttcchh  
Topologi redundant membatasi titik kegagalan. Jika suatu alur atau alat gagal, 

alur redundant atau alat dapat mengambil alih tugas alat atau alur yang gagal. 

Jika Switch A gagal, lalulintas masih berjalan dari Segment 2 ke Segment 1 dan 

ke router melalui Switch B. 

 

 

 

Tombol mempelajari  MAC alamat alat pada port mereka sehingga data dapat 

dengan baik disampaikan kepada tujuan. Switch akan flood frame untuk tujuan 

yang tak dikenal sampai mereka mempelajari MAC alamat alat. Topologi 

redundant switch menyebabkan broadcast storm, menyalin berbagai frame, dan 

menyebabkan masalah ketidak statbilan pada table MAC address. 
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BBrrooaaddccaasstt  ssttoorrmmss  

Broadcasts dan multicasts dapat menyebabkan masalah pada jaringan switch. 

Jika host X mengirimkan broadcast, seperti meminta ARP untuk Lapisan 2 

alamat router, kemudian switch A akan mengirimkan broadcast ke semua port. 

Switch B, pada segmen yang sama, juga mengirimkan semua broadcast. Switch 

B melihat semua broadcast pada switch A yang diteruskan dan switch A melihat 

semua broadcast pada switch B yang diteruskan. Switch A melihat broadcast 

dan mengirimkan broadcast. Switch B melihat broadcast dan mengirimkan 

broadcast. 

 

 
 

Switch melanjutkan penyebaran lalulintas broadcast berulang kali. Ini disebut 

broadcast storm. Broadcast storm akan terus dilakukan sampai salah satu dari 

switch diputus.  
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MMuullttii ppllee  ffrraammee  ttrraannssmmiissssiioonnss  

Pada jaringan redundant switch, ini memungkinkan peralatan untuk menerima 

berbagai frame.  

 

 
Dengan asumsi bahwa MAC address router Y telah diatur time out pada kedua  

switch. Juga berasumsi bahwa host X masih memiliki MAC address router Y 

pada ARP cache dan mengirimkan frame unicast ke router Y. Router menerima 

frame sebab router berada pada segmen yang sama sebagai host X. 

 

TTooppoollooggii  rreedduunnddaanntt  ddaann  ssppaannnniinngg  ttrreeee  

Topologi jaringan redundant di rancang untuk memastikan jaringan tunggal 

apabila terjadi kegagalan.  

 

Untuk meningkatkan kehandalan jaringan yaitu dengan menggunakan 

redundancy. Jaringan yang menggunakan switch atau bridge memperkenalkan 

link redundant antara switch atau bridge untuk mengatasi kegagalan hubungan 

tunggal. Bridging loop diciptakan jika satu link gagal dan link yang lain dapat 

mengambil alih fungsi untuk forward traffic. 
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SSppaannnniinngg--TTrreeee  PPrroottooccooll  

Bridge dan switch dapat menerapkan IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol dan 

menggunakan algoritma spanning -tree untuk membangun suatu jaringan 

terpendek bebas loop. 
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Spanning-Tree Protocol membentuk titik root, yang disebut root bridge. 

Spanning-Tree Protocol membangun suatu topologi yang memiliki satu alur 

untuk mencapai setiap titik  jaringan. Pesan switch dikirimkan, memberikan 

formasi suatu logical topology bebas loop, yang disebut dengan  Bridge Protocol 

Data Unit (BPDU).  

 
BPDUS berisi informasi sehingga semua switch dapat melakukan hal berikut: 

• Memilih switch tunggal yang akan bertindak sebagai root dari spanning 

tree 

• Menghitung jalur terpendek dari dirinya sendiri ke switch root 

• Menunjuk salah satu switch yang terdekat ke root, untuk setiap segmen 

LAN. Penghubung ini disebut "designate switch". Designate switch 

memelihara semua komunikasi dari LAN ke arah root bridge. 

• Milih salah satu port-nya sebagai root port, untuk setiap non-switch. 

Interface ini memberikan alur terbaik ke root switch. 

• Milih port yang menjadi bagian dari spanning tree, port yang ditunjuk. Port 

yang tidak ditunjuk di block. 
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OOppeerraassii  ssppaannnniinngg-- ttrreeee  

Ketika jaringan telah stabil, jaringan memiliki pemusatan (converged) dan ada 

satu spanning tree setiap jaringan. Sebagai hasilnya, untuk setiap jaringan 

switch terdapat beberapa elemen deperti dibawah ini: 

 

• Satu root bridge setiap network  

• Satu root port setiap non root bridge  

• Menunjuk satu port setiap segment  

• Port yang tidak terpilih tidak dipakai  

 

Root ports dan port yang ditunjuk ports (designate port) digunakan untuk 

meneruskan (Forward-F) lalulintas data. Port tidak dipilih (non-designate port) 

membuang lalu lintas data. Potr ini disebut blocking (B) atau port dibuang. 

 

Spanning tree 
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MMeemmiill iihh  rroooott  bbrriiddggee  

Keputusan yang pertama bahwa semua switch dibuat dalam jaringan, adalah 

untuk mengidentifikasi root bridge. Posisi root bridge dalam jaringan akan 

mempengaruhi arus lalu lintas. 

Ketika switch hidup, spanning-tree algoritma digunakan untuk mengidentifikasi 

root bridge. BPDU mengirimkan Bridge ID (BID). BID terdiri dari prioritas bridge 

yang yang secara default adalah 32768 dan berdasarkan MAC address. Secara 

default BPDU dikirim setiap dua detik. 

 
 

Ketika switch pertama mulai, switch mengasumsikan ia adalah root switch dan 

mengirimkan nilai BPDU "lebih rendah". BPDU ini berisi MAC address switch 

pada root dan pengirim BID.  

 
Semua switch memeriksa pengirim BID. Ketika Switch menerima BPDU dengan 

nilai root BID lebih rendah dari nilai root BID diri sendiri, ia akan menggantikan 

Bridge ID (BID) 
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BPDU dirinya sendiri . Semua bridge melihat root BID dan memutuskan bahwa  

bridge dengan nilai BID yang paling kecil akan menjadi root bridge. 

 
Pengurus jaringan dapat mempengaruhi keputusan dengan pengaturan prioritas 

switch bagi nilai lebih kecil dibandingkan secara default, yang mana akan 

membuat BID lebih kecil. Ini perlu diterapkan ketika lalu lintas mengalir pada 

jaringan yang baik dipahami. 

 

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ppeenneennttuuaann  ppoorrtt  ssttaattee  ssppaannnniinngg--ttrreeee  
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Dalam blocking state, port hanya dapat menerima BPDU. Data frame dibuang 

dan tidak ada alamat yang dapat dipelajari. Mungkin membutuhkan waktu 20 

detik untuk merubah dari status ini. Port menuju dari bloked state ke listening 

state. Pada state ini, switch menentukan jika ada alur lain ke root bridge. Alur 

yang besar ke root bridge akan kembali pada blocking state . Periode listening 

disebut penundaan pengiriman dan paling lama 15 detik. Dalam listening state, 

data pemakai tidak disampaikan dan MAC address tidak dipelajari. BPDU masih 

diproses. 

Port beralih dari listening state ke learning state. Pada state ini data pemakai 

tidaklah disampaikan, tetapi MAC alamat dipelajari dari lalu lintas manapun yang 

dilihat. Learning state paling lama 15 detik dan disebut penundaan pengiriman. 

BPDU masih diproses. Port menuju dari learning state ke forward state. Pada 

state ini data pemakai dikirimkan dan MAC address diteruskan untuk dipelajari. 

BPDU masih diproses. 

Port berada pada disable state. Disable state dapat terjadi ketika pengurus 

menutup port atau menggalkan port. Nilai waktu diberikan untuk setiap status 

dengan nilai default. Nilai ini telah dihitung dengan asumsi maksimum tujuh 

cabang switch manapun pada spanning tree dari root bridge. 

 

MMeenngghhii ttuunngg  uullaanngg  ssppaannnniinngg  ttrreeee  
Internetwork switch memiliki converge ketika semua switch dan port bridge 

manapun di dalam  forward atau block state. Port menyampaikan pengiriman 

dan menerima lalu lintas data dan BPDU. Port yang di block hanya menerima 

BPDU. Ketika topologi jaringan berubah, switch dan bridge menghitung kembali 

spanning tree dan menyebabkan gangguan lalu lintas pemakai. 

Pemusatan (convergence) pada topologi spanning-tree baru yang menggunakan 

standar IEEE 802.1D membutuhkan waktu 50 detik. Pemusatan ini terdiri dari 

maksimum lamanya 20 detik, ditambah penundaan pengiriman listening state 15 

detik, dan penundaan pengiriman learning state 15 detik.  


