
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO : 

 Janganlah berdoa untuk hidup yang mudah, tetapi berdoalah 

untuk menjadi manusia yang tangguh. 

 Semakin besar kita meningkatkan pengetahuan, semakin besar 

pula kita mengungkapkan ketidaktahuan kita. 

 Kepemimpinan dan pembelajaran sangatlah diperlukan kepada 

sesama. 

 Musuh terbesar dari kebenaran sangatlah sering bukan karena 

kebohongan, kesengajaan, perbuatan dan ketidak jujuran, tetapi 

oleh karena mitos, kegigihan, persuasif dan tidak realistik. 

 

(John Fitzgerald Kennedy) 
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 Dosen dan Staff STMIK PalComTech 

Palembang 
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KATA PENGANTAR 

Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya teknologi 

informasi berkembang sedemikian cepatnya sehingga memberikan 

kemudahan dan fasilitas pada hampir setiap kegiatan. Oleh sebab itu sudah 

selayaknya apabila sistem penilaian yang dilakukan dalam menentukan 

standar suatu perguruan tinggi sudah secara komputerisasi atau bahkan 

mungkin sudah berbasis database yang terintegrasi dengan baik melalui 

jaringan yang saling terkoneksi antar perguruan tinggi yang ada. 

Bagi perguruan tinggi yang baru berdiri otomatis memberikan suatu 

pelajaran yang sangat berharga dimana mereka akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat meningkatkan mutunya agar dapat disejajarkan 

dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang mungkin sudah 

mempunyai standar mutu yang lebih baik. Sedangkan bagi perguruan tinggi 

yang mempunyai standar mutu yang baik, mereka berusaha bagaimana agar 

standar yang telah ada dicapai dapat dipertahankan atau mungkin dapat 

ditingkatkan. Kenyataan di atas merupakan salah satu faktor yang 

mendorong Penulis 

untuk meneliti dan Analisi Jaringan Wireless Local Area Network (WLAN) 

pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) 

PalComTech Palembang. 

Adapun selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, Penulis 

mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi Penulis untuk 
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ABSTRAK 

Sekolah tinggi STMIK PalComTech Palembang telah menggunakan 

layanan jaringan Wireless LAN (Wireless Local Area Network). WLAN yaitu 

sebuah jaringan di mana dapat dilakukan pertukaran data dan sumber daya 

(resources) antar komputer dalam satu lantai maupun satu gedung. Untuk 

mengetahui seberapa besar kinerja (performance) jaringan WLAN (Wireless 

Local Area Netwwork) pada STMIK PalComTech Palembang antara lantai 

satu sampai lantai empat maka harus dilakukan sebuah analisis pengukuran 

parameter kinerja jaringan. QoS (Quality of Services) adalah kemampuan 

dalam menjamin pengiriman arus data penting atau dengan kata lain 

kumpulan dari berbagai kriteria kemampuan yang menentukan tingkat 

kepuasan penggunaan suatu Jaringan. Analisis kinerja jaringan WLAN 

(Wireless Local Area Netwwork) di STMIK PalComTech Palembang 

menekankan pada proses monitoring dan pengukuran parameter jaringan 

pada infrastruktur jaringan seperti kecepatan akses dan kapasitas transmisi, 

dari titik pengirim ke titik penerima yang menjadi tujuan, parameter yang 

digunakan bandwidth, througput, delay, jitter dan packet loss. Wireless LAN 

pada STMIK PalComTech Palembang memiliki kehandalan yang cukup, 

perawatan, dan ketersediaan jaringan Wireless LAN sudah bagus. Analisis 

untuk melihat Kinerja jaringannya dapat dilihat melalui Wireshark, Hasil 

Uptime dan Downtime nya pun tidak terlalu buruk, Ketersediaan perangkat 

jaringan STMIK PalComTech Palembang cukup lengkap dan terpenuhi 

sesuai kehandalanya dan perawatannya pun tidak terlalu sulit.  
 

Kata Kunci : WLAN (Wireless Local Area Network), QoS (Quality of 

Services), Bandwidth, Througput, Delay, Packet Loss dan Jitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

STMIK PalComTech has been using the network service Wireless LAN (Wireless 

Local Area Network). WLAN is a network in which data exchange can be done 

and resources (resources) between computers in one floor or one building. To 

find out how much performance (performance) WLAN (Wireless Local Area 

Netwwork) on STMIK PalComTech Palembang between the first floor to the 

fourth floor then to do an analysis of network performance parameter 

measurements. QoS (Quality of Services) is the ability to ensure the delivery of 

critical data flows, or in other words the ability of a collection of various criteria 

that determine the level of satisfaction the use of a network. Analysis of the 

performance of WLANs (Wireless Local Area Netwwork) in STMIK PalComTech 

Palembang emphasis on the monitoring and measurement of network parameters 

on the network infrastructure such as access speed and transmission capacity, 

from point of origin to the point of the receiver is the goal, the parameters used 

bandwidth, throughput, delay , jitter and packet loss. Wireless LAN in STMIK 

PalComTech Palembang has sufficient reliability, maintenance and availability of 

Wireless LAN network is good. Analysis to look at network performance can be 

seen through Wireshark, Uptime and Downtime The result was also not too bad, 

availability of network devices STMIK PalComTech Palembang is quite complete 

and fulfilled according kehandalanya and treatment was not too difficult. 

Key words: WLAN (Wireless Local Area Network), QoS (Quality of Services), 

Bandwidth,  

Throughput, Delay, Packet Loss and Jitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini kemajuan teknologi mengalami perkembangan semakin cepat. 

Salah satunya adalah bidang jaringan LAN tanpa kabel (Wireless LAN). Hal 

ini dipacu oleh pertumbuhan jumlah perangkat “mobile” seperti halnya 

laptop atau notebook, PDA, maupun telepon seluler (Built-in WLAN 

Access), serta permintaan kebutuhan akan akses informasi dan komunikasi 

yang lebih cepat serta praktis. Kemajuan dan kebutuhan inilah yang 

mendorong pengimplementasiannya di dalam suatu lembaga, sebagai 

alternatif penggunaan komputer-komputer jaringan LAN kabel (Wired 

LAN). 

Wireless LAN memberikan kemudahan dalam hal mobilitas user dan 

biaya murah dalam membangun dan merubah infrastruktur fisik LAN dan 

untuk instalasi awal, wireless LAN memang lebih banyak biaya tetapi ketika 

terjadi perubahan infrastruktur secara mendadak mampu terencana, tetapi 

lebih baik wireless LAN dalam hal waktu dibandingkan wired LAN. Untuk 

wireless LAN, perubahan infrastruktur membutuhkan pemindahan kabel 

dalam satu lantai maupun gedung bertingkat dan pemindahan barang 

lainnya yang mempersulit keadaan. User juga dapat berpindah posisi tanpa 

khawatir kehilangan koneksi dengan wireless LAN selama masih dalam 

cakupan area layanan. 



Di dunia pendidikan khususnya sekolah tinggi sudah menggunakan 

layanan internet agar client bisa menghubungkan komputer atau laptopnya 

dengan internet. Sekolah tinggi STMIK PalComTech termasuk yang sudah 

menggunakan layanan internet berbasis wireless LAN. Ada beberapa 

permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu permasalahan performa dan 

administrasi, seperti manajemen user dan manajemen bandwidth, keamanan 

jaringan baik jaringan wireless maupun jaringan transisi dari kabel 

kejaringan wireless. 

Atas dasar pertimbangan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di sekolah tinggi  STMIK PalComTech. Sekaligus 

untuk membahas serta mempelajari lebih mendalam lagi tentang 

memonitoring jaringan wireless. Hal inilah yang menjadi latar belakang 

penulis untuk mengambil judul skripsi tentang “Analisis Jaringan Wirelles 

Local Area Network (WLAN) pada STMIK PalComTech”. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang ada, yaitu “Menganalisa Jaringan Wireless 

Local Area Network (WLAN) pada STMIK PalComTech”. 

 

 

 

 



1.3. Batasan Masalah 

Agar penyusunan laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok 

permasalahan, yaitu meliputi pada : 

1. Analisa jaringan Wireless Local Area Network (WLAN) 

menggunakan metode pengukuran Quality Of Service (QOS) di 

STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang 

2. Pengujian dengan FTP server dan FTP client untuk transfer data dan 

monitoring dengan Wireshark 

3. Jenis file yang ditransfer berupa file biasa dengan size ± 100 MB dan 

4. Penulis menguji dengan User Login pada Hotspot 

 

1.4. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan 

pada Wireless Local Area Network (WLAN) dengan cara memantau 

jaringan WLAN pada STMIK PalComTech.  

 

1.5. Manfaat penelitian 

A. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah 

dan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam 

menganalisa jaringan komputer.  

 



 

B. Bagi STMIK PalComTech 

 Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan perbandingan dalam 

penulisan ilmiah selanjutnya agar dapat dikembangkan lagi. 

C. Bagi Akademik 

Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti atau penulis lainnya 

untuk dijadikan sebagai studi perbandingan dalam menyusun 

penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi ini 

penulis menggunakan pembahasan yang sesuai dengan ketentuan yang 

diberikan, sistematika pembahasan tersebut meliputi antara lain 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian 

serta penulisan. 

BAB II GAMBARA UMUM 

Bab ini penulis memperkenalkan sejarah, visi dan misi Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) PalComTech 

Palembang, Struktur Organisasi, serta Tugas dan Wewenang. 

 

 



BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan membuat teori yang mendasari penulisan skripsi 

ini, yang terdiri dari pengertian Wireless, Wireless Local Area Network 

(WLAN), Mode Jaringan Wi-Fi, Access Point serta hasil penelitian 

terdahulu.  

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, alat dan teknik pengujian.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis membahas mengenai tahap-tahap analisis QoS pada 

jaringan Wireless LAN di STMIK PalComTech. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini penulis menguraikan beberapa simpulan dan saran dari 

pembahasan permasalahan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1.  Profil Yayasan STMIK PalComTech 

2.1.1.  Sejarah Yayasan STMIK PalComTech 

Yayasan Pendidikan PalComTech di dirikan dengan akte Notaris 

Anwar Junaidi, S.H Nomor: 61 tanggal 18 Mei 2006, keberadaan dan 

pengembangannya tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita Lembaga 

Pendidikan Komputer dan Internet Profesional yang telah dibina oleh 

CV. PalComTech. Sebagai organisasi induk yang pertama memulai 

aktivitas Lembaga Pendidikan Komputer dan Internet PalComTech yang 

lahir pada tanggal 10 Maret 2003, adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa dan penjualan yang terdiri dari berbagai unit usaha yang 

bergerak bersama sebagai asset/modal perusahaan, berdasarkan 

keinginan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

yang mampu menghadapi persaingan baik dari dalam maupun dari luar 

serta mampu bersaing di dalam dunia kerja. Sehingga esensi dan 

eksistensinya tidak terlepas untuk menjalankan program pendidikan 

100% praktik dan 100% internet guna menghasilkan lulusan yang 

mampu bersaing memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dunia 

usaha dan dunia industri serta turut mencerdaskan kehidupan dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. 



Kemajuan pengelolaan dibidang Pendidikan Komputer dan Internet 

PalComTech Palembang, ditandai dengan diperolehnya kesepakatan alih 

kelola Yayasan Pendidikan Siguntang Mahameru Palembang kepada 

Yayasan Pendidikan PalComTech Palembang pada tanggal 24 April 

2006. Sesuai dengan kesepakatan alih kelola kedua Yayasan tersebut, 

Yayasan Pendidikan PalComTech menyampaikan permohonan 

perubahan badan hukum penyelenggara dan perubahan nama perguruan 

tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional di Jakarta. 

Pada tanggal 08 Juni 2006 Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia dengan Keputusan Nomor:77/D/O/2006 dan 

Nomor:78/D/O/2006 tentang Alih Kelola Yayasan / Badan Hukum 

Penyelenggara dan Perubahan Nama Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) Mahameru dan Politeknik 

Mahameru Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan 

Siguntang Mahameru di Palembang menjadi Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) PalComTech dan Politeknik 

PalComTech Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan 

PalComTech di Palembang. Kehadiran Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) dan Politeknik PalComTech 

Palembang adalah tetap untuk menyelenggarakan Pendidikan dengan 

konsep 100% praktik 100% Internet yang professional berbasis 

kompetensi (Pengetahuan, Keahlian, dan Keperibadian) yang syarat akan 



muatan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 

spiritual bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan akan ilmu 

pengetahuan dan teknologi berdasarkan norma dan kaidah keilmuan 

dalam rangka pelaksanaan otonomi kampus (kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan).  

2.1.2.  Visi dan Misi Perusahaan 

2.1.2.1. Visi STMIK PalComTech 

Untuk mewujudkan visi, STMIK PalComTech Palembang 

menetapkan visi yaitu : 

1. Menjadi Perguruan berprestasi di tingkat Nasional yang mampu 

menghasil sarjana terampil 

2. Berjiwa enterpreneur yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia 

industri di tahun 2007 

2.1.2.2. Misi STMIK PalComTech 

Untuk mewujudkan misi, STMIK PalComTech Palembang 

menetapkan misi yaitu : 

1. Menjalankan tri dharma perguruan tinggi, dan melayani masyarakat 

melalui program-program studi dengan sistem belajar 100% praktek 

100% internet. 



2. Menyediakan tenaga kerja mengajar terampil, teknologi modern, 

sarana berkualitas dan lingkungan belajar yang ideal bagi kegiatan 

pelaksanaan kegiatan akademik 

3. PalComTech menjadi tempat untuk menuangkan prestasi, 

meningkatkan karir dan menjadi sarana untuk menggapai masa depan 

yang lebih baik 

4. PalComTech membangun link and match program dengan dunia 

usaha dan dunia industri dan menjadi sumber penyedia lulusan 

terampil dan berjiwa enterpreneur 

2.1.3.   Struktur Organisasi 

2.1.3.1. Gambaran Umum Bagian/Unit Kerja 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan maka 

biasanya perusahaan memiliki jabatan-jabatan atau posisi-posisi di dalam 

menjalankan pekerjaan sehari-hari. Jabatan atau posisi seseorang di 

dalam perusahaan itu di susun dan di gambarkan di dalam struktur 

organisasi yang telah di tetapkan dari pimpinan perusahaan. Struktur 

perusahaan dapat diartikan sebagai susunan dan hubung antara 

komponen-komponen bagian-bagian dan posisi-posisi dalam perusahaan. 

Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pemisahan fungsi 

dan tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang diberikan oleh 

pimpinan kepada bawahanya. Perguruan Tinggi STMIK-Politeknik 

PalComTech juga terdapat struktur organisasi yang dipercaya dapat 

meningkatkan efisiensi perusahaan menjadi lebih baik. Berikut struktur 



organisasi yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi STMIK-Politeknik 

PalComTech Palembang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PalComTech 



2.1.4.    Pembagian Tugas dan wewenang 

Berikut ini adalah pembagian tugas dan wewenang berdasarkan 

struktur organisasi yang sudah ada : 

1. Yayasan  

Yayasan merupakan pihak penyelenggaran pendidikan yang 

menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana. 

2. Ketua/Direktur  

Ketua/Direktur bertugas memimpin penyeleggraan pendidikan, 

penelitian, pengabdian masyarakat, membina tenaga kependidikan, 

mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi perguruan tinggi 

serta hubungan baik dengan lingkungan. 

3. Unit Penjamin Mutu 

Unit Penjamin Mutu Bertanggung jawab mengawasi dan 

mengevaluasi serta menjaga mutu perguruan tinggi. 

4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

LPPM sebagai unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang 

mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanan kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas 

akademika. 

 

 



5. Pembantu Ketua/Direktur I 

Pembantu ketua/direktur I bertanggung jawab kepada ketua/direktur 

dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, serta jalannya kegiatan dibidang 

akademik. 

6. Pembantu Ketua/Direktur II 

Pembantu ketua/direktur II bertanggung jawab kepada ketua direktur 

dan  membantu pelaksanan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dalam berlangsungnya kegiatan 

di bidang admiistrasi umum (keuangan serta sarana dan prasarana) 

7. Pembantu Ketua/Direktur III 

Pembantu ketua/direktur III bertanggung jawab kepada 

ketua/direktur dan membantu pelaksanan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam memimpin 

pelaksanan kegiatan pembinan mahasiswa (BEM,UKM dan 

himpunan mahasiswa) serta pelayan kesejateraan mahasiswa 

(beasiswa dan koperasi mahasiswa). 

8. Kaprodi Teknik Informatika 

Kaprodi TI bertanggung jawab kepada pembantu ketua/direktur I 

dan memimpin pelaksanan kegiatan kepada program studi Teknik 

Informatika. 

 



9. Kaprodi Sistem Informasi 

Kaprodi SI bertanggung jawab kepada pembantu ketua/direktur I dan 

memimpin pelaksanan kegiatan pada program studi Sistem 

Informasi. 

10. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan 

Biro administrasi akademik kemahasiswaan bertanggung jawab 

kepada pembantu ketua/direktur II serta menyelenggarakan kegiatan 

administrasi akademik kemahasiswaan 

11.  Unit Pelayanan Teknisi  

Unit Pelayanan Teknisi (UPT) bertugas melaksanakan teknis 

kegiatan operasional sarana dan prasarana. 

12.  Keuangan 

Keuangan bertugas mengelola keuangan perusahaan merencanakan, 

memeriksa, mencari dan menyimpan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

13.   Costomer Service Officer 

Costomer Service Officer (CSO) bertugas melayani pengunjung yang 

datang ke PalComTech dan menerima pembayaran administrasi 

mahasiswa. 

 



BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1.  Teori Pendukung 

3.1.1. Pengertian Jaringan Komputer 

Menurut Sopandi (2010:2) Jaringan komputer merupakan 

gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. 

Gabungan teknologi ini melahirkan pengolahan data yang dapat di 

distribusikan, mencakup pemakaian database, software aplikasi dan 

peralatan hardware secara bersamaan, sehingga penggunaan komputer 

yang sebelumnya hanya berdiri sendiri, kini telah diganti dengan 

sekumpulan komputer yang terpisah-pisah akan tetapi saling 

berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat kita ingin 

melakukan instalasi jaringan komputer, terlebih dahulu kita harus 

memperhatikan bentuk/ struktur topologi yang dipakai karena hal ini 

sangat penting. 

3.1.2. Jenis Jaringan Komputer 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada dasarnya setiap 

jaringan komputer ada yang berfungsi sebagai client dan juga server. 

Jaringan yang memiliki komputer yang khusus di dedikasikan sebagai 

server sedangkan yang lain sebagai client. Terdapat juga sever yang tidak 

memiliki komputer yang khusus. Karena itu berdasarkan fungsinya maka 

ada dua jenis jaringan komputer, antara lain sebagai berikut : 

 



 3.1.2.1. Client-server 

Menurut Syafrizal (2005, p2) Yaitu jaringan komputer 

dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. 

Sebuah service/layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer 

atau lebih. Contohnya adalah sebuah domain seperti 

www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. 

Dan bisa juga banyak service/layanan yang diberikan oleh satu 

komputer. Contohnya adalah serverjtk.polban.ac.id yang 

merupakan satu komputer dengan multiservice yaitu mail server, 

web server, file server, database server dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 3.1. Jaringan client-server 

Kelebihan 

1. Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan 

fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan 

secara khusus oleh satu komputer yang bertindak 

sebagai server yang tidak dibebani dengan tugas lain 

seperti sebagai workstation. 



2. Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih 

baik, karena terdapat sebuah komputer yang 

bertugas sebagai administrator jaringan. 

3. Sistem backup data lebih baik, karena pada jaringan 

client-server backup dilakukan terpusat di server, 

yang akan melakukan backup seluruh data yang 

terbangun dalam jaringan 

Kelemahan 

1. Biaya operasional relatif lebih mahal.  

2. Diperlukan satu komputer khusus yang memiliki 

kemampuan lebih tinggi untuk ditugaskan sebagai 

server. 

3. Kelangsungan dan gangguan jaringan sangat 

tergantung pada server. 

3.1.2.2. Peer to peer 

Menurut Syafrizal (2005, p3) Yaitu jaringan komputer 

dimana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client 

secara bersamaan. Contohnya dalam file sharing antar komputer 

di Jaringan Windows Network Neighbourhood ada 5 komputer 

(kita beri nama A,B,C,D dan E) yang memberi hak akses 

terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat A mengakses file 

share dari B bernama data_nilai.xls dan juga memberi akses file 

soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file dari B maka A 



berfungsi sebagai client dan saat A memberi akses file kepada C 

maka A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan 

oleh A secara bersamaan maka jaringan seperti ini dinamakan 

peer to peer. 

 

Gambar 3.2. Jaringan peer to peer 

Kelebihan 

1. Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi-

pakai fasilitas yang dimilikinya seperti: harddisk, 

fax/modem, printer. 

2. Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan 

dengan tipe jaringan client-server, karena tidak 

memerlukan adanya server yang memiliki 

kemampuan khusus. 

3. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada 

satu server. Bila salah satu komputer mati atau 



rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan 

mengalami gangguan. 

Kelemahan 

1. Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit, karena 

pada jaringan tipe peer to peer setiap komputer 

dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang 

ada. 

2. Kualitas kerja lebih rendah dibandingkan dengan 

jaringan client-server, karena setiap komputer 

disamping harus mengelola pemakaian fasilitas 

jaringan juga harus mengelola pekerjaan sendiri. 

3. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-

masing user. 

4. Backup terjadi pada masing-masing komputer 

karena data jaringan tersebar di masing-masing 

komputer dalam jaringan. 

3.1.3.  Open System Interconection (OSI) 

Menurut Lukas (2006, p22-24), Model Open System Interconection 

(OSI) dikembangkan oleh International Standard Organization sebagai 

model untuk merancang komunikasi sebagai kerangka dasar untuk 

mengembangkan protokol lainnya. OSI terdiri dari tujuh layer, dan 

standard OSI telah diterima di industri komunikasi yang mana dipakai 

untuk karakteristik, elektrik, dan prosedur dari perlengkapan komunikasi. 



Berikut merupakan fungsi dari protokol model OSI ini dapat dilihat 

seperti berkut : 

1. Application 

Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan 

fungsionalitas jaringan, mengatur cara kerja aplikasi dapat 

mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan 

kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, 

FTP, SMTP, dan NFS. 

2. Presentation 

Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak 

ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat 

ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam 

lapisan ini adalah perangkat lunak redirektor (redirector 

software), seperti layanan Workstation (dalam Windows NT) dan 

juga Networkshell (semacam Virtual Network Computing (VNC) 

atau Remote Desktop Protocol (RDP). 

3. Session 

Berfungsi untuk mendefinisikan cara kerja koneksi yang dapat 

dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di lapisan ini juga dilakukan 

resolusi nama. 

4. Transport 

Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta 

memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat 



disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Pada lapisan ini 

juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses 

(acknowledgement), dan mentransmisikan ulang terhadap paket-

paket yang hilang di tengah jalan. 

5. Network 

Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat 

header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing 

melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch 

layer 3. 

6. Data Link 

Befungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data 

dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. 

Selain itu, pada lapisan ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, 

pengalamatan perangkat keras (seperti halnya MAC Address), dan 

menetukan perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge,  

repeater, dan switch layer 2 yang beroperasi. Spesifikasi IEEE 

802, membagi lapisan ini menjadi dua lapisan, yaitu lapisan 

Logical Link Control (LLC) dan lapisan Media Access Control 

(MAC). 

7. Physical 

Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode 

pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan (seperti halnya 

Ethernet atau Token Ring), topologi jaringan dan pengkabelan. 



Selain itu, lapisan ini juga mendefinisikan cara kerja Network 

Interface Card (NIC) agar dapat berinteraksi dengan media kabel 

atau radio. 

3.1.4.  Topologi Jaringan 

Menurut Syahfrizal (2005, p39-43), Topologi jaringan merupakan 

hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar 

penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dapat 

dibagi menjadi 6 kategori utama. 

3.1.4.1  Topologi Star 

Dalam topologi star, sebuah terminal pusat bertindak 

sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi data dari 

satu terminal ke terminal lainnya melalui terminal pusat. 

Dimana terminal pusat menyediakan jalur komunikasi khusus 

pada dua terminal yang akan berkomunikasi. 

 

 Gambar 3.3. Topologi Star 



Keuntungan : 

1. Keterandalan terbesar di antara topologi lainnya 

2. Mudah dikembangkan 

3. Keamanan data tinggi 

4. Kemudahan akses ke jaringan LAN lain 

Kerugian : 

1. Lalu lintas yang padat dapat menyebabkan jaringan 

menjadi lambat 

2. Jaringan tergantung pada terminal pusat (dapat berupa 

komputer PC, mini atau mainframe), yang merupakan 

bagian paling bertanggung jawab terhadap pengaturan 

arah semua informasi ke terminal yang dikehendaki. 

3.1.4.2.  Topologi Ring 

LAN dengan topologi ini mirip dengan topologi titik ke 

titik tetapi semua terminal saling dihubungkan sehingga 

menyerupai lingkaran. Setiap informasi yang diperoleh, 

diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewatinya. Jika bukan 

untuknya, informasi diputar lagi sampai menemukan alamat 

yang benar. 



 

   Gambar 3.4. Topologi Ring 

Keuntungan : 

1. Laju data tinggi 

2. Dapat melayani lalu lintas data yang padat 

3. Tidak diperlukan host, relatif lebih murah 

4. Dapat melayani berbagai jenis mesin pengirim 

5. Komunikasi antar terminal mudah 

6. Waktu yang diperlukan untuk mengakses data 

optimal 

Kerugian : 

1. Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar 

2. Kerusakan pada media pengirim dan kerusakan pada 

salah satu terminal dapat menghentikan ke seluruh 

jaringan 



3. Harus ada kemampuan untuk mendeteksi kesalahan 

dan metode pengisolasian kesalahan 

4. Tidak kondusif untuk pengiriman suara, video, dan 

data 

3.1.4.3.  Topologi Bus 

Pada topologi bus semua terminal terhubung ke jalur 

komunikasi. Informasi yang hendak dikirimkan melewati semua 

terminal pada jalur tersebut. Jika alamat terminal sesuai dengan 

alamat pada informasi yang dikirim, maka informasi tersebut 

akan diterima dan diproses. Jika tidak, informasi tersebut akan 

diabaikan terminal yang dilewatinya. 

 

Gambar 3.5. Topologi Bus 

Keuntungan : 

1. Kemampuan pengembangan tinggi (open – 

endedness) 

2. Jarak LAN tidak terbatas 



3. Keterandalan jaringan tinggi 

4. Kecepatan pengiriman tinggi 

5. Jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi 

tanpa mengganggu operasi yang telah berjalan 

6. Tidak diperluakan pengendali pusat 

7. Kondusif untuk konfigurasi jaringan pada gedung 

bertingkat 

Kerugian : 

1. Jika tingkat lalu lintas terlalu tinggi dapat terjadi 

kemacetan 

2. Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada 

pemasangan jarak jauh 

3. Operasional jarigan LAN tergantung pada setiap 

terminal 

3.1.4.4.  Topologi titik ke titik 

LAN dengan topologi ini, pada setiap terminal atau 

simpulnya dihubungkan secara langsung ke terminal lainnya. 

LAN tidak bergantung pada terminal atau terminal manapun, 

sehingga hubungan antar terminal hanya diketahui oleh terminal 

yang bersangkutan. 

 

 

Gambar 3.6. Topologi titik ke titik 



Keuntungan : 

1. Mudah dalam pengalokasian alamat jaringan. 

2. Karema tidak ada level yang lebih tinggi, antara 

komputer yang satu dengan yang lain tidak dapat 

saling mengontrol. 

Kerugian : 

1. Kerahasian data tidak dapat dijamin, karena tidak 

adanya control yang antar komputer. 

2. Apabila satu komputer lambat, akan mempengaruhi 

kecepatan komputer yang lain. 

3.1.4.5.  Topologi Tree 

Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara 

topologi star dan topologi bus . Topologi terdiri dari kumpulan 

topologi star yang terhubung dalam sebuah topologi bus sebagai 

tulang punggung. 

 

   Gambar 3.7. Topologi Tree 



Keuntungan : 

1. Kontrol Manajemen lebih mudah karena terpusat 

dan dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan 

2. Mudah untuk mengembangkan 

Kerugian : 

1. Jika salah satu node rusak, maka node di tingkat 

yang lebih rendah akan rusak 

2. Dapat terjadi tabrakan file data (collision) 

3. Lebih sulit mengkofigurasi dan memasang kabel 

dari pada topologi yang lainnya. 

4. Membutuhkan banyak kabel dan port I/O. semakin 

banyak komputer di dalam topologi mesh maka 

diperlukan semakin banyak kabel links dan port I/O 

(lihat rumus penghitungan kebutuhan kabel dan 

port). 

3.1.4.6.  Topologi Compound /Mesh 

Adalah jenis topologi yang merupakan campuran dari 

berbagai jenis topologi – topologi yang ada (disesuaikan dengan 

kebutuhan). Digunakan pada network/ jaringan yang tidak 

memiliki terlalu banyak node di dalamnya. Ini disebabkan 

karena setiap station dihubungkan dengan station yang lain. 

Pendekatan dengan menggunakan jaringan ini dibutuhkan bagi 

sistem yang membutuhkan koneksi yang tinggi. Jaringan ini 



menghasilkan respon waktu yang sangat cepat. Stationstation 

tidak membutuhkan protokol tambahan, karena tidak ada fungsi 

switch. Bagaimmanapun, network dengan jaringan mesh cukup 

mahal, karena dengan setiap kali penambahan suatu station, line 

komunikasinya harus menjangkau setiap station yang ada dalam 

jaringan tersebut. Karena alasan inilah jaringan mesh ini jarang 

digunakan. 

 

Gambar 3.8. Topologi Mesh 

Keuntungan : 

1. Hubungan dedicated links menjamin data langsung 

dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui 

komputer lainnya sehingga dapat lebih cepat karena 

satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi 

dengan komputer yang dituju saja (tidak digunakan 

secara beramai-ramai/sharing). 



2. Memiliki sifat Robust, yaitu Apabila terjadi 

gangguan pada koneksi komputer A dengan 

komputer B karena rusaknya kabel koneksi (links) 

antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan 

memengaruhi koneksi komputer A dengan komputer 

lainnya. 

3. Privacy dan security pada topologi mesh lebih 

terjamin, karena komunikasi yang terjadi antara dua 

komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer 

lainnya. 

4. Memudahkan proses identifikasi permasalahan pada 

saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. 

Kerugian : 

1. Membutuhkan banyak kabel dan port I/O. semakin 

banyak komputer di dalam topologi mesh maka 

diperlukan semakin banyak kabel links dan port I/O 

(lihat rumus penghitungan kebutuhan kabel dan 

port). 

2. Hal tersebut sekaligus juga mengindikasikan bahwa 

topologi jenis ini harus terkoneksi secara langsung 

dengan komputer lainnya maka instalasi dan 

konfigurasi menjadi lebih sulit. 

 



3.1.3.  Wireless 

Menurut Sopandi (2010:113), Wireless (Jaringan Nirkabel) adalah 

satu jaringan komunikasi antar komputer dengan menggunakan frekuensi 

radio. Sering disebut juga jaringan WiFi atau WLAN. 

Teknologi wireless memiliki standar yang telah ditetapkan oleh 

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) merupakan 

institusi yang melakukan diskusi, riset dan pengembangan terhadap 

perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk digunakan 

sebagai perangkat jaringan. 

1. Standar IEEE 802.11, merupakan standar dengan frekuensi 5 GHz 

dengan kecepatan 54 Mbps. Keuntungan standar 802.11a adalah 

kapasitas yang cukup tinggi yang mencapai 12 chanel dan 

mendukung aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Standar 

802.11a tidak compatible dengan standar 802.11b/g 

2. Standar IEEE 802.11b, Standar WLAN untuk 2.4GHz, transmisi 

data 5,4 hingga 11 Mbps 

3. Standar IEEE 802.11g, Menetapkan teknik modulasi tambahan 

untuk 2,4 GHz band, untuk kecepatan transfer data hingga 54 Mbps 

3.1.4.  Wireless Local Area Network  

 Menurut Sofana (2013:330) Wireless Local Area Network 

merupakan salah satu jaringan komputer lokal yang memanfaatkan 

gelombang radio sebagai media transmisi data. 

 



3.1.5.  Access Point 

Menurut Andi (2012:28), Access Point merupakan suatu piranti 

yang memungkinkan piranti nirkabel untuk terhubung ke dalam jaringan 

dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar lain, Access Point 

biasanya tersambung ke suatu router (melalui kabel) sehingga dapat 

meneruskan data antara berbagai piranti nirkabel dengan jaringan 

berkabel pada suatu jaringan. Standar yang diterapkan untuk Access 

Point ditetapkan oleh IEEE dan sebagian besar menggunakan  IEEEE 

802.11. 

3.1.6. Wireless PCI Adapter 

Menurut Andi (2011:5) Wireless PCI Adapter merupakan 

perangkat yang hampir sama wireless USB adapter. Wireless PCI 

Adapter hanya dapat dipakai pada sebuah PC karena berupa card yang 

dapat dipasang pada slot PCI pada PC. 

3.1.7. Wireless PCM-CIA Adapter 

Menurut Andi (2011:6) Wireless PCM-CIA Adapter merupakan 

perangkat yang dapat dipasang pada notebook, pada slot PCM-CIA. 

3.1.8.  Mode Jaringan Wi-Fi 

Menurut Andi (2010:12) Teknik optimasi wi-fi tidak dapat terlepas 

dari mode koneksi sebuah jaringan Wi-Fi. Teknik optimasi Wi-Fi pada 

dasarnya adalah sebuah cara dimana perangkat Wi-Fidapat terkoneksi 

secara efisiensi dan teratur sehingga kinerja dari masing-masing klien 



dapat bekerja secara efektif. Mode akses sebuah jaringan Wi-Fidibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a. Mode Ad-Hoc 

Mode koneksi ini adalah mode dimana beberapa komputer 

terhubung secara langsung, atau lebih dikenal dengan istilah peer-

to-peer. 

b. Mode Infrastuktur 

Menggunakan Access Point yang berfungsi sebagai pengatur lalu 

lintas data sehingga memungkinkan banyak client dapat saling 

terhubung melalui jaringan (Network). 

3.1.9. Quality of Service  

Kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan untuk 

yang lebih baik lagi bagi layanan traffic yang melewatinya. QOS 

merupakan sebuah sistem arsitektur end to end dan bukan merupakan 

sebuah feature yang dimiliki oleh jaringan. Quality of Service suatu 

network menuju ketingkat kecepatan dan keandalan penyampaian 

berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi.  

3.1.10. Parameter Kualitas Jaringan  

Parameter merupakan karakteristik dari hasil pengukuran suatu 

objek. Ukuran parameter kualitas jaringan WLAN terhitung dari data 

sampel atau populasi. Beberapa parameter yang dijadikan refrensi umum 

untuk dapat melihat performasi dari jaringan WLAN ada empat 



karakteristik untuk melakukan pengukuran kualitas layanan dalam 

sebuah jaringan:  

1.  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. Beberapa 

penyebab terjadinya packet loss yaitu:  

a.  Congestion, disebabkan terjadinya antrian yang berlebihan 

dalam jaringan  

b.  Node yang bekerja melebihi kapasitas buffer  

c.  Memory yang terbatas pada node  

d.  Policing atau kontrol terhadap jaringan untuk memastikan 

bahwa jumlah trafik yang mengalir sesuai dengan besarnya 

bandwidth.  

Jika besarnya trafik yang mengalir didalam jaringan melebihi dari 

kapasitas bandwidth yang ada maka policing control akan 

membuang kelebihan trafik yang ada.  

2.  Delay  

Tenggang waktu yang dibutuhkan mulai mengirim data 

sampai dengan data diterima, kualitas suatu jaringan sangat 



terpengaruh oleh besarnya suatu delay. Ada tiga jenis delay yang 

diukur pada jaringan WLAN yaitu:  

a. Delay propagasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sinyal 

informasi untuk bergerak dalam media komunikasi seperti 

kabel, serat optik, gelombang mikro dan satelit.  

b. Delay transmisi adalah waktu yang dibutuhkan suatu sistem 

untuk melewatkan sejumlah paket data. Delay berbanding 

lurus dengan besarnya paket data dan berbanding terbalik 

dengan kecepatan bandwidth jaringan tersebut.  

c. Delay antrian adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu 

paket data sebelum paket tersebut diteruskan ketujuannya. 

Delay ini juga termasuk delay yang terjadi pada perangkat 

jaringan.  

3.  Bandwith  

Lebar jalur yang dipakai untuk transmisi data atau kecepatan 

jaringan. Aplikasi yang berbeda membutuhkan bandwith yang 

berbeda.  

4.  Throughput 

Di dalam jaringan telekomunikasi throughput adalah jumlah 

data persatuan waktu yang dikirim untuk suatu titik jaringan atau 

suatu titik ke titik jaringan yang lain. Sistem throughput atau 

jumlah throughput adalah jumlah rata-rata data yang dikirimkan 

untuk semua terminal pada sebuah jaringan.  



3.1.11. Tools Kualitas Jaringan 

 Untuk mengukur parameter kualitas jaringan WLAN dapat 

menggunakan alat bantu tools monitoring Wireshark untuk pengukuran 

parameter delay, packet loss, delay, jitter dan troughput. 

1. Wireshark 

Sebuah Network Packet Analyzer yang akan mencoba menangkap 

paket-paket jaringan dan berusaha untuk menampilkan semua 

informasi di paket tersebut sedetail mungkin. 

 Kita bisa mengumpulkan sebuah Network Packet Analyzer 

sebagai alat untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi 

di dalam kabel jaringan, seperti halnya voltmeter  atau tespen yang 

digunakan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi didalam 

sebuah kabel listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : http://WireShark.org/ ) 

Gambar 3.1. Wireshark 

http://wireshark.org/


2. FileZilla 3.5.3 

Program aplikasi jaringan yang berguna untuk transfer file 

via protokol FTP di jaringan komputer atau internet. Perangkat 

lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kecepatan dan 

kemudahannya dalam melakukan transfer file. Jendela aplikasi 

terbagi menjadi dua, satu untuk menampilkan file dan folder 

di komputer client, dan satu lagi untuk menampilkan file dan folder 

di komputer server. Anda cukup melakukan drag dan drop untuk 

mentransfer file dari komputer ke server jaringan/internet, atau 

sebaliknya. Melalui fitur Site Manager, Anda bisa menyimpan 

akun dan alamat beragam server FTP, dan menggunakannya secara 

cepat dan mudah.  

 

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul 
Penulis/ 

Tahun 
Hasil 

Analisis 

Kelemahan 

keamanan pada 

jaringan Wireless 

Supriyanto 

(2006) 

Diperoleh hasil penelitian dimana 

model-model penanganan 

keamanan pada pemakaian jalur 

komunikasi yang menggunakan 

teknologi wireless antara lain 

yaitu dengana cara 

menyembunyikan SSID, 

memanfaatkan kunci WEP, WPA-

http://info-program-komputer.blogspot.com/search/label/Jaringan


PSK atau WPA2-PSK, 

implementasi fasilitas MAC 

filtering, pemasangan 

infrastruktur captive portal. Model 

penanganan keamanan tersebut 

samapi saat ini adalah yang paling 

umum dan tersedia untuk dapat 

diimplementasikan guna 

mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi terhadap ancaman 

keamanan pengguna teknologi 

wireless. 

Analisis Kinerja 

Jaringan Wireless 

LAN Menggunakan 

Metode Qos Dan 

Rma Pada PT 

Pertamina Ep Ubep 

Ramba (Persero) 

Pearl Pratama 

Romadhon 

(2014) 

Dari hasil analisis kinerja jaringan 

Wireless LAN PT Pertamina Ep 

Ubep Ramba, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1.  Parameter QoS (Quality of 

Services) yang terdiri dari 

throughput, delay dan packet 

loss sangat berpengaruh 

terhadap kinerja jaringan 

WLAN yang ada di 

PT.Pertamina EP Ubep Ramba 



(Persero) Kapasitas bandwidth 

juga berpengaruh terhadap 

nilai QoS. Seperti yang telah 

diamati kecepatan transfer data 

nilai rata-rata tertinggi terjadi 

didaerah Pump Shoes yaitu 

5,6Kpbs.  

2.  Pada parameter QoS yaitu 

delay yang menurut versi 

TIPHON, bahwa delay pada 

area Bentayan termasuk dalam 

kategori bagus karena nilai 

delay masih dibawah 150 ms. 

Sedangkan untuk area Phump 

Shoes termasuk dalam kategori 

sangat bagus, karena nilai 

delay berkisar antara 150 ms 

sampai dengan 300 ms. 

Sedangkan di Tanjung Laban 

antara 450 ms jelek.  

3.  Pada parameter QoS yaitu 

packet loss yang menurut versi 

TIPHON, bahwa packet loss 



pada area Tanjung Laban jelek 

karena nilai packet loss-nya 

25% sedangkan pada area 

Bentayan dan Phump Shoes 

nilai packet loss termasuk 

dalam kategori bagus, karena 

nilai packet loss-nya 0%  

4.  Kerusakan dapat dilihat 

dengan waktu Uptime dan 

Downtime keseluruhan yang 

paling banyak adalah pada 

area Tanjung Laban yaitu 1d 

15,8h 20,6m 39,6s dan waktu 

downtime terbesar terjadi 

diarea Pump Shoes Ubep yaitu 

3,6h 31m 2,2s, waktu failed 

juga terjadi di area Pump 

Shoes Ubep mempunyai waktu 

terbesar yaitu 52,8s. 

 

Monitoring Dan 

Analisis Kualitas 

Layanan Trafik 

Wahyuni 

(2013) 

Packet loss terbesar 100 % loss 

terjadi karena tower putus yang 

disebabkan kurang kuatnya 



Kamera CCTV 

Pada Jaringan 

Wireless PT Bukit 

Asam (Persero) 

Tbk Tanjung Enim 

penangkal petir. Dalam waktu 

normal packet loss dengan nilai 

terbesar 4 loss terjadi di 

pemukiman dan nilai terkecil 3 di 

perkantoran, sedangkan nilai 

delay terbesar di pertambangan 

dengan rata-rata nilai 14,4 ms dan 

4,2 ms terkecil di perkantoran dan 

nilai throughput rata-rata terendah 

1751,9 Kbps di pertambangan 

dan nilai throughput rata-rata 

tertinggi 6306,3 Kbps di 

perkantoran. Kualitas layanan 

jaringan di PTBA juga sudah baik 

sehingga gambar dan streaming 

video yang dihasilkan hasilnya 

bagus dengan resolusi yang tinggi 

dan cepat dalam mentransfer 

datanya. Kualitas wireless yang 

digunakan sudah cukup baik, hal 

ini dapat dilihat dari tampilan 

gambar pada layar monitoring 

dan kecepatan respon pada saat  



Analisis QoS 

(Quality of Service) 

Jaringan Kampus 

dengan 

Menggunakan 

Microtic 

Routerboard 

Parasian 

Silitonga dan 

Irene Sri Morina 

(2014) 

Berdasarkan usulan yang telah 

disarankan pada pemecahan 

masalah topologi jaringan serta IP 

Address jaringan menggunakan IP 

Address Class B di Universitas 

Katolik Santo Thomas Medan, 

maka terlihat pengelolaan IP 

Address menjadi lebih mudah 

serta menghindari terjadinya IP 

conflict pada semua jaringan di 

setiap unit. Berdasarkan 

pembahasan pada tulisan ini 

diperoleh beberapa kesimpulan, 

antara lain : 

a. Hasil pengujian parameter QoS 

yaitu manajemen bandwith 

menunjukkan penggunaan 

bandwith yang lebih baik dan 

merata bagi setiap pengguna 

jaringan kampus di Universitas 

Katolik Santo Thomas Medan. 

b. Pengelolaan IP Address dan 

topologi jaringan kampus 



memberikan dampak 

penggunaan jaringan yang 

lebih baik dan menghilangkan 

IP conflict di setiap unit di 

Universitas Katolik Santo 

Thomas Medan. 

Analisis Quality of 

Service (QOS) 

Jaringan LAN Pada 

Lembaga Badan 

Pusat Statistik Di 

Sumatera Selatan 

Albie Shena 

(2013) 

Dari hasil pengukuran, 

pemantauan dan analisis Quality 

of Service jaringan LAN terhadap 

Badan Pusat Statistik di Sumatera 

Selatan didapatkan kesimpulan.  

1. Quality Of Service jaringan 

LAN yang terdiri dari packet loss, 

troughput, delay, dan bandwidth 

untuk pengukuran dari client 

terhadap server berpengaruh 

terhadap QOS jaringan LAN pada 

Badan Pusat Statistik terutama 

pada traffic bisnis critical atau 

intranet untuk tiap-tiap perangkat 

hardware dan software.  

2. Faktor-faktor yang dapat  

LAN pada Badan Pusat Statistik 



adalah redaman, distorsi, dan 

noise. Kapasitas bandwidth yang 

tersedia juga mempengaruhi 

kinerja QOS jaringan LAN.  

3. Setelah dilakukannya 

pengukuran terhadap jarigan LAN 

dapat disimpulkan bahwa dari 

rendahnya pengukuran bandwidth 

dan troughput serta tingginya nilai 

delay dan packet loss hal ini 

disebabkan oleh karena 

pengukuran ini dilakukan pada 

saat traffic sibuk yaitu antara 

pukul 09.00 WIB sampai dengan 

pukul 12.00 WIB.  

 

Adapun beberapa faktor perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, perbedaannya terdapat pada parameter yang diukur, jika 

penelitian terdahulu melakukan pengujian tiga parameter yaitu bandwidth, 

delay, dan packet loss maka penelitian yang penulis lakuakan empat 

parameter yaitu throgphut, delay, packet loss, dan jitter. Kemudian tools 

yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan tools Axence 

NetTools 5 dan RMA (Realibility Maintenance dan availability ) maka 



penulis menggunakan tools Wireshark dan FileZilla, adapun jenis penelitian 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah jenis penelitian tindakan 

atau action research dimana jenis penelitian ini berbeda dengan jenis 

penelitian yang penulis gunakan, penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif dan penulis mengukur parameter secara perlantai terbagi menjadi 

empat lantai berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian 

tersebut dilakukan perhari dan terbagi menjadi lima hari kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Lokasi tempat penelitian adalah STMIK PalComTech Palembang 

yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.5A Telpon 0711-311998 

Palembang. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

 Jadwal penelitian dilakukan dari tanggal 01 April 2015 sampai 

dengan 30 Juli 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

4.2. Jenis Data 

4.2.1. Data Primer 

 Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer 

disebut juga data asli atau data baru. 



4.2.2. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang 

telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari 

laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data 

tersedia 

 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

4.3.1.  Wawancara 

Menurut Sugiyono (2010:194), wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Kami melakukan tanya jawab dan diskusi dengan Bapak Mahmud, 

S.Kom., M.Kom selaku ketua Unit Pelayanan Teknisi (UPT), untuk 

mendapatkan data mengenai keadaan Traffic jaringan wireless yang ada. 

4.3.2.  Studi Pustaka 

Menurut Mestika (2008:3) Studi Pustaka merupakan serangkaian 

kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 

 

 

 



4.4. Jenis Penelitian 

4.4.1.  Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. 

 

4.5. Alat dan Teknik Pengujian 

4.5.1. Hardware dan Software 

Adapun dibawah ini kebutuhan dari hardware dan software yang 

digunakan jaringan WLAN pada STMIK PalComTech Basuki Rahmat 

Palembang:  

1. Hardware  

Server 

a. Proccesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU 2.5GHz 

b. Memory :3072 MB RAM DDR 3  

c. Motherboard : Acer. Aspire 4820  

d. Hardisk 500 GB  

Client 

a. Proccesor Intel(R) Core(TM) i5-321DM CPU @  2.50GHz 

b. Memory :4096 RAM DDR 3  

c. Motherboard : Acer. Aspire V3-471G  

d. Hardisk 500 GB  



2.  Software  

a. Sistem operasi untuk server windows 8 Pro 32-bit 

b. Sistem operasi untuk setiap client windows 7 Ultimate 64-bit 

3.  Perangkat Jaringan  

a. Switch Gigabit Unmanaged 

b. Mikrotik Router RB1100ahx2 

4.5.2. Topologi Jaringan 

Berdasarkan identifikasi terhadap data-data yang diperoleh secara 

langsung dari STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang, dibawah 

ini adalah arsitektur jaringan WLAN pada STMIK PalComTech Basuki 

Rahmat Palembang : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Unit Pelayanan Teknisi) 

Gambar 4.1. Topologi Jaringan STMIK PalComTech 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Pengujian 

Quality of Service (QoS) adalah kemampuan dari sebuah layanan 

untuk menjamin performansi dan merupakan parameter untuk mengukur 

kualitas dari sebuah layanan jaringan. Lembaga Telecommunications and 

Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) mendefinisikan 

QoS sebagai pengaruh performansi secara keseluruhan yang menentukan 

tingkat kepuasan pengguna layanan. Dengan menggunakan software atau 

tools Wireshark dan FileZilla, dapat diperoleh hasil data QoS seperti 

bandwidth, delay, packet loss, throughput, dan jitter. Delay adalah total 

waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari suatu 

titik ke titik lain yang menjadi tujuannya, sedangkan Packet Loss (error) 

adalah merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi 

yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Salah satu penyebab 

packet loss adalah antiran yang melebihi kapasitas buffer pada setiap node. 

Adapun hasil pengujian delay yang dilakukan pada STMIK PalComTech 

Basuki Rahmat Palembang, data hasil pengujian delay dapat dilihat pada 

tabel 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 

 

 

 



Tabel 5.1 Nilai Delay Lantai 1 

 

Tabel 5.2 Nilai Delay Lantai 2 

 

Tabel 5.3 Nilai Delay Lantai 3 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Packet 

Dellay Rata-

rata (m/s) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 120.092 59.428/sec Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 115.203 91.680/sec Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 119.789 122.386/sec Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 119.232 123.345/sec Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 134.344 117.708/sec Sangat Bagus 

Rata-rata 102.909/sec Sangat Bagus 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Packet 

Dellay Rata-

rata (m/s) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 138.205 123.464/sec Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 137.995 127.028/sec Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 119.197 126.560/sec Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 119.697 116.310/sec Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 124.216 169.789/sec Bagus 

Rata-rata 132.630/sec Sangat Bagus 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Packet 

Dellay Rata-

rata (m/s) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 119.283 131.336/sec Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 119.063 125.334/sec Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 119.051 130.483/sec Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 119.105 129.864/sec Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 77.551 117.759/sec Sangat Bagus 

Rata-rata 126.955/sec Sangat Bagus 



Tabel 5.4 Nilai Delay Lantai 4 

 

Dibawah ini gambar dari grafik pengujian Delay 
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NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Packet 

Dellay Rata-

rata (m/s) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 119.478 119.921/sec Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 119.314 130.850/sec Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 119.288 130.293/sec Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 119.173 131.650/sec Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 109.146 124.325/sec Sangat Bagus 

Rata-rata 127.407/sec Sangat Bagus 

(132.630) (126.955) (127.407) 



Adapun pengujian terhadap packet loss pada STMIK PalComTech 

Basuki Rahmat Palembang, data hasil pengujian packet loss dapat dilihat 

pada tabel 5.5, 5.6, 5.7 dan 5.8 

Tabel 5.5 Hasil Packet Loss Lantai 1 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu 

Packet Loss 

(%) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 0 Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 0 Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 0 Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 0 Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 0 Sangat Bagus 

Rata-rata 0 Sangat Bagus 

 

Tabel 5.6 Hasil Packet Loss Lantai 2 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu 

Packet Loss 

(%) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 2 Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 2 Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 2 Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 2 Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 2 Sangat Bagus 

Rata-rata 2 Sangat Bagus 

 

Tabel 5.7 Hasil Packet Loss Lantai 3 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu 

Packet Loss 

(%) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 2 Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 0 Sangat Bagus 



3 Pengujian 3 11.00  WIB 2 Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 2 Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 2 Sangat Bagus 

Rata-rata 2 Sangat Bagus 

 

Tabel 5.8 Hasil Packet Loss Lantai 4 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu 

Packet Loss 

(%) 
TIPHON 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 0 Sangat Bagus 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 2 Sangat Bagus 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 2 Sangat Bagus 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 0 Sangat Bagus 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 0 Sangat Bagus 

Rata-rata 1 Sangat Bagus 

 

Dibawah ini gambar dari garifk pengujian Packet Loss 
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5.1.1. Pengujian Throughput 

Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam 

melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan 

bandwidth, karena throghput memang bisa disebut juga dengan bandwidth 

dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix sementara 

throughput sifatnya adalah dinamis tergantung trafik yang sedang terjadi. 

Cara pengujian throughput penulis menggunakan aplikasi Wireshark dan 

FileZilla. Adapun hasil pengujian throughput pada STMIK PalComTech 

Basuki Rahmat Palembang, data hasil throughput dapat dilihat pada tabel 

5.9, 5.10, 5.11 dan 5.12 

Tabel 5.9 Hasil Throughput Lantai 1 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Throughput 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 0.967 KB/sec 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 0.726 KB/sec 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 0.965 KB/sec 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 0.975 KB/sec 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 0.909 KB/sec 

Rata - rata 1.053 KB/sec 

 

Tabel 5.10 Hasil Throughput Lantai 2 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Throughput 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 0.972 KB/sec 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 1.001 KB/sec 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 0.998 KB/sec 



4 Pengujian 4 12.00  WIB 0.915 KB/sec 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 1.397 KB/sec 

Rata - rata 1.056 KB/sec 

 

Tabel 5.11 Hasil Throughput Lantai 3 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Throughput 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 1.036 KB/sec 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 0.989 KB/sec 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 1.029 KB/sec 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 1.024 KB/sec 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 0.927 KB/sec 

Rata - rata 1.001 KB/sec 

 

Tabel 5.12 Hasil Throughput Lantai 4 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Throughput 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 0.945 KB/sec 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 1.032 KB/sec 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 1.028 KB/sec 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 1.038 KB/sec 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 0.980 KB/sec 

Rata - rata 1.004 KB/sec 

 

 

 

 

 



Dibawah ini gambar dari garifk pengujian Throughput 

 

5.1.2. Pengujian Jitter 

Jitter didefinisikan sebagai variasi dari delay atau variasi waktu 

kedatangan paket. Banyak hal yang mempengaruhi jitter, diantaranya adalah 

peningkatan trafik secara tiba-tiba sehingga penyempitan bandwitdh dan 

menimbulkan antrian. Contoh dibawah ini kita mencoba mendapatkan nilai 

jitter dengan menggunakan tool FileZilla dengan mencoba koneksi ke  

server yang terhubung ke jaringan LAN STMIK PalComTech dengan 

menggunakan protokol FTP, data hasil pengujian jitter dapat dilihat pada 

table 5.13, 5.14, 5.15 dan 5.16 
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Tabel 5.13 Hasil Jitter Lantai 1 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Rata – rata (ms) 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 2020.783/ms 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 1256.584/ms 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 978.783/ms 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 966.651/ms 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 1141.329/ms 

Rata - rata 1272.826/ms 

 

Tabel 5.14 Hasil Jitter Lantai 2 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Rata – rata (ms) 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 1119.391/ms 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 1086.335/ms 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 941.818/ms 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 1029.124/ms 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 731.591/ms 

Rata - rata 981.6518/ms 

 

Tabel 5.15 Hasil Jitter Lantai 3 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Rata – rata (ms) 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 908.225/ms 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 949.963/ms 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 912.388/ms 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 917.149/ms 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 658.554/ms 

Rata - rata 869.2558/ms 



Tabel 5.16 Hasil Jitter Lantai 4 

NO 
WLAN 

Monitoring 
Waktu Rata – rata (ms) 

1 Pengujian 1 09.00 WIB 996.310/ms 

2 Pengujian 2 10.00  WIB 911.836/ms 

3 Pengujian 3 11.00  WIB 915.534/ms 

4 Pengujian 4 12.00  WIB 905.227/ms 

5 Pengujian 5 13.00  WIB 877.910/ms 

Rata - rata 921.3634/ms 

 

Dibawah ini gambar dari garifk pengujian Jitter 
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5.2. Pembahasan  

5.2.1. Pembahasan Delay 

Dari hasil pengujian parameter delay diperoleh hasil nilai tertinggi 

yaitu 132.630/sec sedangkan nilai terendah 102.909/sec dan rata-rata 

nilai delay 122.475/sec dengan kategori sangat bagus menurut TIPHON. 

File yang di kirim memiliki waktu delay (ms) rata-rata (average) berada 

pada kisaran 120/sec, kecuali terkadang memiliki lonjakan delay yang 

cukup tinggi yaitu diatas 400 ms, hal ini dikarenakan pengaruh distorsi 

dan redaman. 

5.2.2.  Pembahasan Packet Loss 

 Dari hasi pengujian parameter packet loss diperoleh hasil nilai 

tertinggi yaitu 2% sedangkan nilai terendah 0% dan rata-rata persentase 

packet loss sekitar 1.25% dengan kategori sangat bagus menurut 

TIPHON. Faktor penyebab packet loss dapat terjadi karena adanya 

collision atau tabrakan/tumbukan antara data pada jaringan dan hal ini 

berpengaruh pada semua aplikasi-aplikasi yang ada pada jaringan WLAN 

di STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang tersebut. Umumnya 

perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung data yang 

diterima, jika terjadi kongesti atau kelebihan beban dalam jaringan 

WLAN yang cukup lama, buffer akan penuh dan data baru tidak akan 

diterima, hal inilah yang bisa menyebabkan packet loss. 

 

 



5.2.3.  Pembahasan Throughput 

Dari hasil pengujian parameter throughput diperoleh hasil nilai 

tertinggi yaitu 1.056 KB sedangkan nilai terendah 1.001 KB dan rata-rata 

nilai throughput 1.028 KB. Faktor-faktor seperti redaman, gangguan 

sinyal yang melewati access point antar ruangan dan juga kapasitas 

bandwidth yang disediakan masing-masing WLAN yang juga 

mempengaruhi hasil pengukuran ini. 

5.2.4.  Pembahasan Jitter 

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap skema perangkat jaringan 

WLAN pada STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang di dapat 

hasil nilai tertinggi yaitu 1272.826/ms sedangkan nilai terendah 

869.255/sec dan dari nilai rata-rata jitter 1013.774/milisecond (ms). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai jitter diakibatkan oleh variasi-

variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengelolaan data, rute yang 

berbeda, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket diakhir 

perjalanan jitter. Jitter umumnya disebut variasi delay, karena 

berhubungan erat dengan latency yang menunjukkan banyaknya variasi 

delay pada transimisi data dalam jaringan. 

 

5.3.  Hasil analisis dan faktor yang mempengaruhi nilai QoS 

Dari hasil pengukuran analisa jaringan WLAN yang dilakukan di 

STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang bahwa jaringan di 

STMIK PalComTech memiliki kualitas yang sangat bagus dan jarang 

https://en.wikipedia.org/wiki/Throughput
https://en.wikipedia.org/wiki/Throughput
https://en.wikipedia.org/wiki/Throughput


sekali terjadi turunnya nilai QoS. Adapun hasil analisa yang telah 

dilaksanakan pengukuran terhadap empat parameter QoS yang terdiri 

dari delay, packet loss, throughput, dan jitter serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan hasil pengukuran antara WLAN seperti tabel di 

bawah ini, berikut perbandingan parameter QoS ; 

Table 5.17 Perbandingan Parameter QoS 

No 
WLAN 

Monitoring 
Delay 

Packet 

Loss (%) 
Throughput Jitter 

1 Lantai 1 102.909/sec 0 1.053KB/sec 1272.826/ms 

2 Lantai 2 132.630/sec 2 1.056KB/sec 981.651/ms 

3 Lantai 3 126.955/sec 2 1.001KB/sec 869.255/ms 

4 Lantai 4 127.407/sec 1 1.004KB/sec 921.363/ms 

Rata – rata 122.475/sec 1.25 % 1.028KB/sec 1013.774/ms 

 

Dibawah ini grafik Parameter QoS perlantai 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang kami kutip terdapat 

persamaan dan perbedaan, persamaan terdapat pada faktor penyebab 

yang mempengaruhi hasil pengujian parameter QoS yang terdiri dari 

throgphut, delay, packet loss, dan jitter sangat berpengaruh terhadap 

kinerja jaringan WLAN, begitu juga dengan kapasitas bandwidth 

berpengaruh terhadap nilai QoS. 

Telah dijelaskan dari penelitian sebelumnya pada faktor penyebab 

yang mempengaruhi hasil pengujian parameter QoS delay yaitu terdapat 

lonjakan nilai delay yang cukup tinggi yaitu diatas 400 ms, hal ini 

dikarenakan pengaruh distorsi dan redaman. Pada packet loss faktor 

penyebab yang terjadi karena adanya collision  atau tabrakan/tumbukan 

antara data pada jaringan. Dari hasil pengujian througphut faktor seperti 

redaman yang mempengaruhi hasil pengukuran. Dan variasi dalam 

panjang antrian, dalam pengolahan data dan rute yang berbeda yang 

sering mempengaruhi nilai jitter. 

Adapun beberapa faktor perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, perbedaannya terdapat pada parameter yang diukur, jika 

penelitian terdahulu melakukan pengujian tiga parameter yaitu 

bandwidth, delay, dan packet loss maka penelitian yang penulis lakuakan 

empat parameter yaitu throgphut, delay, packet loss, dan jitter. Kemudian 

tools yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan tools 

Axence NetTools maka penulis menggunakan tools Wireshark dan 

FileZilla 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

 Dari hasil analisa jaringan Wireless Local Area Network (WLAN) 

menggunakan metode pengukuran Quality Of Service (QoS) di STMIK 

PalComTech Basuki Rahmat Palembang didapatkan kesimpulan : 

1. Quality Of Service jaringan WLAN yang terdiri dari packet loss, 

throughput, delay, jitter dan bandwidth untuk pengukuran dari 

client terhadap server berpengaruh terhadap QoS jaringan WLAN 

pada STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang terutama 

pada traffic atau intranet untuk tiap-tiap perangkat hardware dan 

software.  

2. Setelah dilakukannya pengukuran terhadap jarigan WLAN di 

STMIK PalComTech Basuki Rahmat Palembang dapat 

disimpulkan bahwa dari tinggi rendahnya pengukuran parameter 

throughput dengan nilai tertinggi 1.056 KB dan terendah 1.001 

KB, delay dengan nilai tertinggi 132.630/sec dan terendah 

102.909/sec,  jitter dengan nilai tertinggi 1272.826/ms dan terendah 

869.255/ms, dan packet loss dengan nilai tertinggi 2% dan terendah 

0%. Hal ini disebabkan oleh karena pengukuran ini dilakukan pada 

saat traffic sibuk yaitu antara pukul 09.00 WIB sampai dengan 

pukul 13.00 WIB.  



6.2. Saran 

 Adapun saran dan masukan dari penulis setelah melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut ini :  

1.  Mengurangi beban trafik dalam jaringan, karena jaringan yang 

telah terbebani lebih dari 50% alokasi total seluruh bandwidth yang 

tersedia akan mengakibatkan pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap delay serta pemakaian jaringan melebihi total bandwidth 

akan mengakibatkan terjadinya packet loss.  

2.  Mengatasi faktor-faktor yang bisa menyebabkan turunnya nilai 

QoS seperti untuk mengatasi redaman pada media transmisi yang 

digunakan, perlu digunakan repeater sebagai penguat sinyal, untuk 

mengurangi nilai distorsi dalam komunikasi dibutuhkan bandwidth 

transmisi yang memadai dan menjaukan media transmisi dari 

medan listrik dan menggunakan kabel yang terisolasi untuk 

menghindari noise.  

 

 

 


