
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHALUAN 

1.1 Latar Belakang  

Jaringan internet merupakan kebutuhan penting dalam sebuah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan digunakan oleh pegawai, pelajar magang 

dan lainnya yang memiliki keperluan dalam badan usaha milik negara tersebut. 

PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV) sudah memiliki fasilitas internet yang 

dapat diakses disemua kantor-kantor yang ada di Riau. 

PTPNV pada tahun 2009 perusahaan mengelola 54 unit kerja yang terdiri 

dari 1 unit Kantor Pusat, 6 Unit Bisnis Strategis (UBS), 27 unit Kebun Inti atau 

Plasma, 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 unit Pabrik PKO, 4 fasilitas Pengolahan 

Karet, dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 158.735 

Ha, yang terdiri dari 84. 238 Ha lahan sendiri atau inti dan 74.497 Ha lahan 

plasma (Priyatna, 2017). 

Dengan jumlah unit dan aset yang banyak dan harus dikelola oleh tim 

manajemen PTPNV, maka perusahaan ini menerapkan suatu sistem informasi 

yang terintegrasi langsung dengan kantor pusat, dimana sistem informasi ini 

mencakup kepada Sistem Komunikasi Data (SISKOMDAT) untuk mengelola aset 

kebun dan PKS serta beberapa sistem informasi khusus untuk mengelola 

keuangan, pengadaan barang atau jasa, dan juga sistem informasi absensi 

karyawan.  

SISKOMDAT atau Sistem Pengiriman Surat dan laporan Berbasis Web 

(Simpelweb) merupakan sistem pengiriman Surat dari Unit Kerja Ke Kantor Pusat 

dan begitu sebaliknya. Sistem ini menggantikan sistem pengiriman berita berbasis 

Radio Telekomunikasi (Ratel). Siskomdat atau Simpelweb wajib digunakan 

seluruh Bagian atau unit kerja dalam mendukung proses pengiriman berita di 

lingkungan internal perusahaan sesuai dengan pedoman pada Memo Direksi ke 

seluruh unit kerja nomor 95-M/05.D4/05.AB/III/2011 yang menjadi satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini dan juga kepada Instruksi Kerja (IK) 
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Nomor 09-IK/BSP/PTPN-V/2013 mengenai penulisan dan penomeran surat 

(Priyatna, 2017). 

PTPNV menggunakan intranet dan Local Area Network (LAN) sebagai 

sarana untuk menghubungkan seluruh komputer dan laptop yang ada di PTPNV 

ke access point agar nantinya  sistem-sistem dapat terhubung ke database yang 

terdapat di kantor pusat di Pekanbaru. Pada saat ini penggunaan akses layanan 

jaringan internet yang ada di PTPNV di akses pada 12 PKS, 20 kebun inti dan 4 

kebun plasma, 4 UBS dan Kantor Pusat dengan jumlah sebanyak ±800 user. 

Prinsip dasar dalam sistem jaringan ini adalah proses pengiriman data atau 

informasi dari pengirim ke penerima melalui media komunikasi tertentu (Oetomo, 

2003). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian tranformasi bisnis khususnya 

kepada staf sub bagian jaringan dan sistem komunikasi data, saat ini PTPNV 

memiliki bandwidth internet 50 Mbps yang diperoleh dari ISP yaitu Telkom. 

Bandwidth tersebut dikelola oleh bagian tranformasi bisnis khususnya kepada staf 

sub bagian jaringan dan sistem komunikasi data yang dialokasikan untuk beberapa 

kebutuhan yaitu: pada setiap PKS sebesar 4 Mbps, setiap kebun inti sebesar 2 

Mbps, setiap kebun plasma sebesar 2 Mbps, setiap UBS sebesar 3 Mbps, dan sisa 

dari bandwidth dikelola pada kantor pusat.  

Akses jaringan internet di PTPNV pada jam 07.00 WIB sampai 17.00 

WIB user tidak dapat mengakses media sosial, streaming dan akses yang di luar 

pekerjaan. User hanya dapat mengakses situs surat elektronik, situs pemerintahan, 

situs Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. PTPNV memiliki bandwidth 

Virtual Private Network (VPN) sebesar 68 Mbps yaitu digunakan untuk aplikasi 

Enterprise Resource Planning (ERP) dan non ERP. Namun sebagian pegawai di 

PTPNV banyak yang mengeluhkan lambatnya akses jaringan internet yang 

mereka gunakan dan sering kali komplain tentang kinerja internet atau jaringan 

wireless yang sering mengalami kesulitan. 

Pengukuran akses jaringan internet PTPNV pada situs website google.com 

dapat di lihat pada Gambar 1.1. 



 

 

 

3 

 

Gambar 1.1 Packet Loss google 

Pada Gambar 1.1 traffic packet loss diatas persentase packet loss yang 

terjadi saat mengakses google.com sebesar 50% dengan average time 481 ms, jika 

dibandingkan dengan standar packet loss ETSI maka packet loss tersebut 

tergolong pada kualitas layanan yang buruk karena besar packet loss lebih dari 

25%. 

Flannagan, dkk (2003) mendefinisikan bahwa Quality of Service (QoS) 

adalah teknik untuk mengelola bandwidth, delay, jitter, dan packet loss untuk 

aliran paket dalam jaringan. Tujuan dari mekanisme QoS adalah mempengaruhi 

setidaknya satu diantara empat parameter dasar QoS yang telah ditentukan. 

Parameter-parameter QoS yang diukur adalah delay, jitter, throughput, 

packet loss dan Mean Opinion Score (MOS), dikarenakan belum adanya alat 

untuk mengukur parameter echo cancellation dan Post Dial Delay (PDD) dan 

tidak terdapat layanan yang memerlukan pengukuran kedua parameter tersebut 

(Yanto, 2013).  

Pada jam sibuk rata-rata indeks QoS berada pada kategori kurang 

memuaskan hal ini dilakukan berdasarkan analisis kualitas layanan data yaitu 

jitter, packet loss, throughput dan delay (Yohanes, 2016). Hasil penelitian 

menggunakan account mahasiswa tergolong pada kategori buruk berdasarkan tiga 

dari empat parameter, dengan menggunakan account dosen atau staf tergolong 

pada kategori QoS bagus berdasarkan empat parameter uji (Iwan, 2015). 

Dalam permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian pada 

jaringan internet PTPNV dengan menguji layanan internet menggunakan 
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parameter uji throughput, delay, jitter, dan packet loss untuk menjadi bahan 

informasi dan kajian bagi pihak pengelola jaringan terhadap kualitas jaringan 

internet PTPNV. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian kerja 

praktek Prayoga Wiranda. 

Dalam usaha penelitian menguji kualitas layanan jaringan internet pada 

setiap bagian di PTPNV ini maka didapatlah indeks dari kualitas jaringan internet 

tersebut, maka dari itu perlu dilakukan Analisa Kualitas Layanan Jaringan Internet 

Menggunakan Metode Quality of Service (QoS) pada PTPNV. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tingkat kualitas dan layanan jaringan internet PTPNV dan faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi QoS jaringan internet tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Parameter QoS yang digunakan adalah throughput, delay, jitter, dan 

packet loss. 

2. Menggunakan tools Command Prompt (CMD). 

3. Menggunakan standar QoS projek ETSI yakni TIPHON. 

4. Pengujian dilakukan pada jaringan internet PTPNV yaitu pada Lokasi 

Kantor Pusat, PKS Sei Galuh, Kebun Inti Sei Galuh, UBS Sei Galuh, PKS 

Sei Pagar, Kebun Inti Sei Pagar, PKS Sei Garo, dan Kebun Inti Sei Garo 

5. Pengukuran dilakukan pada jam sibuk antara 08.00 WIB sampai 12.00 

WIB, pada jam sedang antara 12.00 WIB sampai 14.00 WIB dan pada jam 

sepi antara 17.00 WIB sampai 18.00 WIB. 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk menghasilkan suatu informasi berupa hasil analisa jaringan internet 

yang sesuai dengan standar QoS. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan 

jaringan internet PTPNV yang berada di PKS, UBS, Kebun Inti dan 

Kantor Pusat, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk network 
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service dengan perbaikan dan pengembangan sistem serta infrastruktur 

jaringan.  

1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian ini di lakukan yaitu harapan hasil penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai bahan informasi dan laporan serta kajian bagi pihak pengelola 

jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan internet PTPNV.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematik penulisan Tugas Akhir ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematik penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai landasan teori tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan judul penelitian, teori-teori tentang dasar-dasar 

jaringan komputer, teori-teori tentang yang berkaitan dengan QoS 

untuk digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan laporan ini. 

BAB IV ANALISA DAN HASIL 

Bab ini berisikan tentang analisis mengenai kualitas layanan sistem 

informasi kesehatan daerah terhadap kepuasan  pengguna dan hasil 

penelitian ini berupa rekomendasi acuan perbaikan dan peningkatan 

layanan kesehatan pada masyarakat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, kepada jurusan 

sistem informasi, maupun untuk penulis. 


