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Abstrak

Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan nirkabel ada dua jenis yaitu
access point dan wireless router. Access point adalah  sebuah perangkat yang berfungsi
untuk menghubungkan antar interface Wireless LAN (Wifi) dengan jaringan atau network
yang sama yang biasanya hanya memiliki satu buah interface LAN port RJ 45, sedangkan
wireless router, selain berfungsi sebagai access point juga bisa berfungsi sebagai router
yaitu bisa menghubungkan jaringan dan kelas jaringan yang berbeda yang biasanya memiliki
lima buah interface dengan rincian interface satu port WAN dan empat port LAN. Kebutuhan
fasilitas wireless hotspot internet terus bertambah dan kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan
adanya perangkat yang mempunyai kualitas dan kestabilan yang baik dimana tidak semua
perangkat atau brand wireless router dapat memberikan kualitas dan tingkat kestabilan yang
baik hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan user mengenai perangkat jaringan
dalam hal ini perangkat wireless router yang berkualitas serta kebanyakan user membeli
perangkat wireless Router dengan harga yang murah dan terjangkau tanpa memperhatikan
kualitas dan kestabilan. Kualitas wireless router yang mumpuni bisa didapatkan dari produk
cisco Linksys dan pengguna bisa memaksimalkan fitur yang ada didalamnya untuk
mendapatkan koneksi internet yang jauh lebih baik. Dari hasil pengujian perangkat Linksys
Smart Wifi Cisco Router E2500 memiliki koneksi yang sangat stabil saat penguji melakukan
pengambilan data QoS (Delay, Packet Loss, Throughput dan jitter) rata-rata diperoleh hasil
dengan kategori bagus versi Tiphon.
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PENDAHULUAN

Salah satu perubahan utama di bidang telekomunikasi adalah penggunaan
teknologi wireless. Teknologi wireless juga diterapkan pada jaringan komputer, yang lebih
dikenal dengan wireless LAN atau WLAN. Penggunaan wireless LAN menjadi daya
tarik tersendiri bagi para pengguna komputer menggunakan teknologi ini untuk
mengakses suatu jaringan komputer atau internet.

Teknologi wireless menawarkan beragam kemudahan, kebebasan dan fleksibilitas
yang tinggi. Teknologi wireless memiliki cukup banyak kelebihan dibandingkan teknologi
kabel yang sudah ada. Teknologi wireless sangat mudah untuk digunakan dan pengguna bisa
saling berkomunikasi antar jaringan selama masih berada dalam jangkauan wireless.

Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan nirkabel ada dua jenis
yaitu access point dan wireless router. Access point adalah  sebuah perangkat yang berfungsi
untuk menghubungkan antar interface Wireless LAN (Wifi) dengan jaringan atau network
yang sama yang biasanya hanya memiliki satu buah interface LAN port RJ 45, sedangkan
wireless router, selain berfungsi sebagai access point juga bisa berfungsi sebagai router yaitu
bisa menghubungkan jaringan dan kelas jaringan yang berbeda yang biasanya memiliki lima
buah interface dengan rincian interface satu port WAN dan empat port LAN.

Linksys smart wifi cisco router E2500 yaitu salah satu produsen yang
memberikan perangkat wireless dengan kualitas yang baik dengan desain yang menarik serta
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semua fitur yang ada dalam varian produknya digunakan untuk meningkatkan kecepatan
koneksi internet dalam kondisi cuaca apapun. Koneksi internet bisa menjadi lebih cepat dan
kebutuhan pengguna bisa terpenuhi dengan baik dan kualitas wireless router ditentukan oleh
seberapa baik perangkat mampu menjaga kestabilan koneksi dan meningkatkan kecepatan
akses internet.

LANDASAN TEORI

Wireless Local Area Network (WLAN)
Menurut Mulyanta (2005:53), Wireless Local Area Network (disingkat Wireless LAN

atau WLAN)  adalah jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared
sebagai media transmisi  data. Wireless LAN sering di sebut sebagai jaringan nirkabel atau
jaringan wireless. Proses komunikasi tanpa kabel ini dimulai dengan bermunculannya
peralatan berbasis gelombang radio, seperti walkie talkie, remote control, cordless phone,
ponsel, dan peralatan radio lainnya.

Wireless Router ( Access Point + Router )
Menurut Jubilee (2009:8), Wireless Router adalah sebuah device yang berfungsi untuk

meneruskan paket-paket dari sebuah network ke network yang lainnya (baik LAN ke LAN
atau LAN ke WAN) sehingga host-host yang ada pada sebuah network bisa berkomunikasi
dengan host-host yang ada pada network yang lain.

Quality of Service (QoS)
Performansi mengacu ke tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis

beban data di dalam suatu komunikasi. Performansi merupakan kumpulan dari beberapa
parameter besaran teknis (Yevgeni Koucheryavy, Journal Qos in VOIP Networks by ETSI
(Tiphon Project, 1999).

Axence NetTools
Axence NetTools adalah salah satu Network analyzer yang sangat handal. Tool ini

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

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Hidayat (2011:73), dalam melakukan pengumpulan data, penulis

menggunakan beberapa cara yaitu :
Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti.

Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan melakukan
Observasi (pengamatan). Penulis mengamati secara langsung permasalahan serta melakukan
penelitian mandiri guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh melalui daftar pustaka, buku dan
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis buat dan diambil
dalam bentuk yang sudah jadi atau publikasi serta data yang penulis dapatkan dari
pengetahuan teoritis dan melalui materi perkuliahan.
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Teknik Pengembangan Sistem
Menurut Kock (2007:45), Metode Action Research merupakan penelitian tindakan.

Pendekatan ini dilakukan sendiri oleh peneliti yang bertujuan untuk mengembangkan metode
kerja yang paling efisien. Metode Action research dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

Tahap pertama (diagnosing)
Tahap ini peneliti mengidentifikasi masalah pada jaringan yang terkait langsung

mengenai masalah-masalah yang dihadapi.

Tahap kedua (action planning)
Peneliti memahami pokok masalah yang ada kemudian dilanjutkan dengan menyusun

rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada, pada tahap ini penulis
memasuki tahapan perancangan pemanfaatan jaringan Wireless Menggunakan Linksys Smart
Wifi Cisco Router E2500.

Tahap ketiga (action taking)
Peneliti  mengimplementasikan rencana tindakan dengan melakukan analisis terhadap

fitur-fitur Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500 dengan  melakukan konfigurasi disesuai
dengan kondisi jaringan serta fitur-fitur yang disediakan didalamnya.

Tahap keempat (evaluating)
Setelah setelah melakukan analisis fitur-fitur perangkat Linksys Smart Wifi Cisco

Router E2500 kemudian peneliti melakukan evaluasi hasil dari analisa yang telah didapat.

Tahap kelima (learning / reflecting)
Setelah semuanya selesai, maka tahap akhir adalah peneliti melaksanakan review

tahap demi tahap kemudian penelitian ini dapat berakhir. Hasilnya juga mempertimbangkan
untuk tindakan kedepan

Gambar 1. Action Research Model

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebutuhan

Adapun kebutuhan yang digunakan adalah :
Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) Adapun kebutuhan perangkat Lunak yang digunakan
dalam mengimplementasikan Tugas akhir ini antara lain : Software Linksys Smart Wifi Cisco
Router E2500, Google Chrome (Browser), Microsoft Visio 2010, Axence Nettools, dan Tools
Iperf.
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Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat Keras merupakan komponen-komponen fisik pembangunan sistem komputer

dan merupakan infrastruktur bagi perangkat lunak. Dalam membangun jaringan ini
digunakan komputer server dengan spesifikasi antara lain: Linksys Smart Wifi Cisco Router
E2500, Kabel UTP  (Unshielded Twisted Pair), Modem DSL, dan Laptop (sebagai Client).

Analisis Permasalahan
Bagaimana menganalisis pemanfaatan Wireless Router Access Point Linksys Smart Wifi

Cisco Router E2500 berdasarkan fasilitas fitur-fitur yang ada didalamnya seperti fasilitas
wireless, security, dan access policy sehingga dapat diketahui fitur-fitur apa saja yang
bermanfaat yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa perangkat Wireless Router
Access Point Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500

Bagaimana menganalisa kualitas layanan (QoS) Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500
dengan menggunakan parameter delay, packet loss, throughput dan jitter , sehingga dapat
diketahui sejauh mana kualitas layanan internet wireless pada perangkat Linksys Smart Wifi
Cisco Router E2500 .

Topologi Jaringan
Topologi perancangan jaringan Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500 menggunakan

topologi infrastruktur. Pada topologi infrastruktur. masing-masing client wireless LAN
terhubung secara langsung ke wireless router Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500
melalui sinyal wireless. Adapun Pengalamatan yang digunakan pada jaringan Wireless Local
Area Network (WLAN) menggunakan kelas C dengan memakai network 192.168.0.0/24
dengan menggunakan default subnet mask 255.255.255.0. IP Address default Linksys Smart
Wifi Cisco Router E2500 adalah 192.168.0.1 sedangkan IP Address port WAN diperoleh
secara otomatis melalui DHCP Server modem DSL sedangkan IP Address modem DSL
menggunakan 192.168.1.1.

Gambar 2. Topologi Perancangan Jaringan Wireless

Implementasi Konfigurasi Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500
Langkah pertama adalah konfigurasi Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500 dengan

memasukan IP address 192.168.0.1 yang merupakan IP address default perangkat Linksys
Smart Wifi Cisco Router E2500, kemudian login sebagai admin dan password xxxxx
kemudian tekan enter akan tampilan seperti pada gambar 3.
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Gambar 3. Tampilan Awal Linksys Cisco Router E2500

Gambar 4 merupakan fitur konfigurasi Dinamic Host Configuration Protocol (DHCP)
yang berfungsi untuk memberi IP Address secara otomatis pada komputer client baik melalui
jaringan kabel maupun wireless hotspot sehingga bisa mencegah terjadinya konflik IP
address serta mempermudah pemberian IP Address dengan jumlah client yang banyak.

Gambar 4. Tampilan DHCP Server

Gambar 5 merupakan konfigurasi VLAN (Virtual LAN), VLAN merupakan suatu
model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan
suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan.
Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dimana dapat
dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada
lokasi workstation.

Gambar 5. Konfigurasi VLAN
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Gambar 6 merupakan fitur atau fasilitas untuk melakukan konfigurasi IP Address
Versi 6 pada router linksys E2500 dimana berisi 128 bit bilangan biner dan 12 digit bilangan
hexadesimal.

Gambar 6. Konfigurasi IP Versi 6

Fitur Konfigurasi DDNS (Dynamic Domain Name Server) merupakan fitur yang
berfungsi untuk melakukan translasi IP Address yang bersifat Dinamis menjadi suatu
hostname, untuk melakukan konfigurasi DDNS (Dynamic Domain Name Server) terlebih
dahulu melakukan register ke server DDNS seperti DynDNS.org atau noip.org seperti pada
gambar 7.

Gambar 7. Tampilan konfigurasi DDNS

Gambar 8 merupakan tampilan konfigurasi NAT (Network Address Translation) agar
client wireless maupun kabel bisa mengakses internet melalui Linksys Smart Wifi Cisco
Router E2500.

Gambar 8. Tampilan Routing NAT
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Tampilan berikutnya merupakan konfigurasi wireless security dari Linksys Smart Wifi
Cisco Router E2500 yang berfungsi sebagai access point seperti pada Gambar 9 sedangkan
pada Gambar 10 merupakan konfigurasi koneksi wireless internet untuk Guest Access

Gambar 9. Tampilan Wireless Security

Gambar 10. Tampilan Wireless Guest Access

Gambar 11 merupakan konfigurasi Wireless Mac Filtering , dimana kita bisa
membatasi mac address tertentu untuk bisa mengakses internet dengan menggunakan menu
Prevent (memblok) atau Permit (memberi izin) untuk mengakses wireless router access point
Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500.

Gambar 11. Tampilan Wireless Mac Filtering

Gambar 12 merupakan tampilan konfigurasi Security Firewall yang berfungsi untuk
menjaga keamanan sistem jaringan wireless Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500 dari
akses luar.
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Gambar 12. Tampilan Security Firewall

Gambar 13, untuk melakukan access policy atau kebijakan untuk memblok situs
tertentu serta membatasi akses internet pada waktu atau jam tertentu yang bisa
dikonfigurasikan pada menu Parental Control

Gambar 13. Tampilan Access Policy

Gambar 14,  konfigurasi Demilitarized Zone (DMZ) berfungsi untuk meredirect ip
publik ke ip address server lokal sehingga server lokal bisa diakses melalui internet dengan
menggunakan IP Publik.

Gambar 14. Tampilan DMZ

Gambar 15 merupakan tampilan management router yang berfungsi untuk mengubah
password router, dan konfigurasi local dan remote management access.
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Gambar 15. Tampilan Management Router

Gambar 17 merupakan fasilitas atau fitur log pada Router linksys E2500 yang
berfungsi untuk mencatat kejadian-kejadian baik yang menuju maupun yang melewati Router
linksys E2500.

Gambar 17. Hasil Client Log

Delay dan Packet Loss Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500
Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik atau juga waktu proses yang lama

dalam jaringan wireless.  Menurut versi TIPHON sebagai standarisasi yang digunakan dalam
pengukuran nilai delay, maka besarnya delay dapat diklasifikasikan sebagai kategori latensi
sangat bagus  jika <150 ms, bagus jika 150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms s.d 450 ms dan
jelek jika > 450 ms. Hasil delay dan packet loss server www.palcomtech.com adalah sebagai
berikut:

Tabel 1. Delay dan Packet Loss Palcomtech.com ( 2 Client)

Situs
Min
(ms)

Max
(ms)

Rata-rata
Delay (ms)

Packet
Loss (%)

www.palcomtech.com

17 130 22 0
17 112 21 0
17 100 21 0
17 119 22 0
17 133 21 0
17 139 22 0
17 119 23 0
17 123 22 0
17 135 21 0
17 131 24 0
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Rata-rata 17 124 22 0
Sumber : Diolah sendiri

Berdasarkan hasil pengukuran nilai Delay dan Packet Loss pada situs
www.palcomtech.com saat 2 client mengakses secara bersamaan diperoleh nilai rata-rata
delay 22 ms dengan rata persentase packet loss sebesar 0 %, dapat disimpulkan bahwa nilai
delay masuk dalam kategori sangat bagus  sedangkan Packet Loss juga masuk dalam
kategori sangat bagus.

Tabel 2. Delay dan Packet Loss Palcomtech.com ( 4 Client)

Situs
Min
(ms)

Max
(ms)

Rata-rata
Delay (ms)

Packet
Loss (%)

www.palcomtech.com

17 103 26 1
17 103 26 4
17 141 29 2
17 108 28 1
17 111 30 2
17 184 26 1
17 127 32 2
17 130 29 1
17 179 27 0
17 125 24 1

Rata-rata 17 131 28 1.5
Sumber : Diolah sendiri

Sedangkan pada tabel 2, hasil pengukuran delay dan packet loss saat 4 client
mengakses secara bersamaan diperoleh nilai rata-rata delay 28 ms dengan rata-rata persentase
packet loss sebesar 1.5 %, dapat disimpulkan bahwa nilai delay dan packet loss masuk dalam
kategori bagus.

Faktor penyebab packet Loss dapat terjadi karena collision atau tabrakan/tumbukan
antara data pada jaringan. Umumnya perangkat jaringan memiliki buffer untuk menampung
data yang diterima. Jika terjadi kongesti atau kelebihan beban dalam jaringan LAN yang
cukup lama, buffer akan penuh, dan data baru tidak akan diterima, hal inilah yang bisa
menyebabkan packet Loss.

Throughput Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500
Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada

destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut.
Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman
data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Throughput memang bisa
disebut juga dengan bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Bandwidth lebih bersifat fix
sementara throughput sifatnya dinamis tergantung trafik yang sedang terjadi. Hasil
throughput server www.palcomtech.com dengan melewati wireless router Linksys Smart
Wifi Cisco Router E2500 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Throughput www.palcomtech.com ( 2 Client)

Situs Min
(kbps)

Max
(kbps)

Rata-rata
(kbps)

www.palcomtech.com
78 507 450

103 505 462
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136 508 452
173 507 431
110 507 427
198 507 386
167 499 400
120 508 440
118 509 448
136 510 456

Rata-rata 134 506 435

Sumber : Diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas, hasil throughtput pada situs www.palcomtech.com untuk akses
2 client secara bersamaan, diperoleh nilai throughput berupa nilai rata-rata (average) sebesar
435 kbit/sec, nilai throughput rata-rata minimum sebesar 134 kbps dan maximum sebesar 506
kbps, serta jumlah paket yang dikirim (sent) bervariasi.

Tabel 4. Throughput www.palcomtech.com ( 4 Client)

Situs
Min

(kbps)
Max

(kbps)
Rata-rata

(kbps)

www.palcomtech.com

62 510 415
56 512 363
43 511 305
45 516 312

102 510 437
114 513 414
185 511 419
112 513 424
32 510 436
32 510 438

Rara-rata 78 511 396

Sumber : Diolah sendiri

Berdasarkan tabel 4, hasil throughtput pada situs www.palcomtech.com untuk akses 4
client secara bersamaan, diperoleh nilai throughput berupa nilai rata-rata (average) sebesar
396 kbit/sec , nilai throughput rata-rata minimum sebesar 78 kbps dan maximum sebesar 511
kbps, serta jumlah paket yang dikirim (sent) bervariasi

Jitter Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500
Hasil tabel 5 sampai dengan tabel 6 dan berdasarkan nilai peak jitter sesuai dengan

tabel versi TIPHON sebagai standarisasi untuk nilai jiiter, maka untuk kategori degradasi
sangat bagus jika 0 ms, bagus jika 0 ms s.d 75 ms, sedang 76 ms s.d 125 ms dan jelek jika 125
ms s.d 225 ms. Hasil pengukuran nilai peak jitter pada pengujian 1 dan pengujian ke 2
diperoleh nilai terkecil 1.01 ms dan 1.07 ms sedangkan nilai terbesar 3.067 ms dan 10.799 ms
dengan nilai rata-rata jitter sebesar 1.918 ms dan 3.122 ms. Perhitungan nilai jitter maka
kategori degradasi jitter menurut versi TIPHON adalah bagus karena besar peak jitter di
antara range terkecil 0 ms sampai dengan 75 ms. semakin kecil nilai jitter maka QoS yang
dihasil semakin bagus , semakin besar nilainya maka semakin jelek QoS jaringan internet
tersebut.
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Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam
panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang
paket-paket di akhir perjalanan jitter. Jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat
dengan latency, yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data  dalam
jaringan.

Tabel 5. Hasil Jitter Pengujian (2 Client)

Interval (s) Transfer
(KByte)

Bandwidth
(Mbps)

Jitter (ms) Kategori

0.0-0.5 66.0 1.08 2.450 Bagus
0.5- 1.0 64.6 1.06 1.666 Bagus
1.0 – 1.5 63.2 1.03 1.667 Bagus
1.5 – 2.0 64.6 1.06 1.178 Bagus
2.0 – 2.5 63.2 1.03 1.951 Bagus
2.5 – 3.0 64.6 1.06 1.821 Bagus
3.0 – 3.5 64.6 1.06 1.966 Bagus
3.5 – 4.0 63.2 1.03 1.432 Bagus
4.0 – 4.5 64.6 1.06 1.089 Bagus
4.5 -5.0 63.2 1.03 2.264 Bagus
5.0 – 5.5 64.6 1.06 1.412 Bagus
5.5 – 6.0 64.6 1.06 3.067 Bagus
6.0 – 6.5 63.2 1.03 2.274 Bagus
6.5 – 7.0 64.6 1.06 2.518 Bagus
7.0 – 7.5 63.2 1.03 1.463 Bagus
7.5 – 8.0 63.2 1.03 1.877 Bagus
8.0 – 8.5 64.7 1.06 2.692 Bagus
8.5 – 9.0 64.6 1.06 2.047 Bagus
9.0 – 9.5 63.2 1.03 1.009 Bagus
9.5 - 10 1.25 1.05 2.517 Bagus

Rata-rata 1.918 Bagus
Sumber : Diolah sendiri

Hasil jilter pengujian untuk 2 client bisa di kategorikan dalam keadaan bagus karena
besar peak jitter di antara range terkecil 0 ms sampai dengan 75 ms. semakin kecil nilai jitter
maka QoS yang dihasil semakin bagus , semakin besar nilainya maka semakin jelek QoS
jaringan internet tersebut.

Tabel 6. Hasil Jitter Pengujian2 (4 Client)

Interval (s) Transfer
(KByte)

Bandwidth
(Kbps)

Jitter (ms) Kategori

0.0-0.5 64.6 1.06 2.347 Bagus
0.5- 1.0 63.2 1.03 3.358 Bagus
1.0 – 1.5 63.2 1.03 1.997 Bagus
1.5 – 2.0 64.6 1.06 1.070 Bagus
2.0 – 2.5 64.6 1.03 1.334 Bagus
2.5 – 3.0 63.2 1.06 2.549 Bagus
3.0 – 3.5 64.6 1.06 1.729 Bagus
3.5 – 4.0 64.6 1.06 2.234 Bagus
4.0 – 4.5 63.2 1.03 4.186 Bagus
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4.5 -5.0 64.6 1.06 2.762 Bagus
5.0 – 5.5 63.2 0.941 2.575 Bagus
5.5 – 6.0 57.4 1.18 2.603 Bagus
6.0 – 6.5 71.8 1.03 10.799 Bagus
6.5 – 7.0 63.2 1.06 10.680 Bagus
7.0 – 7.5 64.6 1.03 3.058 Bagus
7.5 – 8.0 63.2 1.06 1.781 Bagus
8.0 – 8.5 64.6 1.03 1.793 Bagus
8.5 – 9.0 63.2 1.06 1.944 Bagus
9.0 – 9.5 64.6 1.06 2.363 Bagus
9.5 - 10 64.6 1.05 1.293 Bagus

Rata-rata 3.122 Bagus
Sumber: Diolah sendiri

Pengujian ke 2 dengan 4 client diperoleh nilai terkecil 1.06 ms sedangkan nilai terbesar
10.799 ms dengan nilai rata-rata jitter sebesar 3.122 ms. Perhitungan nilai jitter maka
kategori degradasi jitter menurut versi TIPHON adalah bagus karena besar peak jitter di
antara range terkecil 0 ms sampai dengan 75 ms. semakin kecil nilai jitter maka QoS yang
dihasil semakin bagus, semakin besar nilainya maka semakin jelek QoS jaringan internet
tersebut.

PENUTUP

Perangkat Linksys Smart Wifi Cisco Router E2500 memiliki koneksi yang sangat
stabil saat penguji melakukan pengambilan data QoS. Hasil pengukuran delay dan packet loss
antara 2 client dan  4 client saat mengakses internet secara bersamaan mengalami kenaikan
nilai delay sebesar 4ms ,sedangkan persentase packet loss meningkat 1.5%, kenaikkan nilai
delay dan packet loss berbanding lurus dengan kenaikkan jumlah client yang mengakses
internet dan masuk kategori bagus versi tiphon. Pengukuran throughput mengalami
penurunan dengan sebesar 40 kbps hal ini bisa disebabkan oleh ketidakstabilan koneksi
internet saat pengambilan data pengujian. Pengujian Jitter antara 2 client dan 4 client yang
mengakses secara bersamaan mengalami kenaikan nilai dengan selisih berkisar 1 ms, tetapi
dapat disimpulkan nilai jitter masih dalam kategori bagus versi tiphon.
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