
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian analisa QoS jaringan Wi-Fi UIR diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis untuk mengetahui nilai Quality of Service menggunakan 

standar TIPHON yang diuji pada 3 fakultas yaitu: 

a. Fakultas Ekonomi: hasil QoS berdasarkan 4 parameter uji dalam 

standar TIPHON didapatkan nilai sebesar 1,51 dengan indeks jelek. 

b. Fakultas Teknik: hasil QoS berdasarkan 4 parameter uji dalam standar 

TIPHON didapatkan nilai sebesar 1,86 dengan indeks jelek. 

c. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: hasil QoS berdasarkan 4 parameter uji 

dalam standar TIPHON didapatkan nilai sebesar 1,29 dengan indeks 

jelek. 

2. Hasil rekomendasi perbaikan QoS untuk implementasi bandwidth pada 3 

fakultas yaitu: 

a. Fakultas Ekonomi: berdasarkan hasil QoS bandwidth yang diperlukan 

adalah 150,9 Mb. Bedasarkan kebutuhan bandwidth setiap parameter 

bandwidth yang diperlukan 150,7 Mb. 

b. Fakultas Teknik: berdasarkan hasil QoS bandwidth yang diperlukan 

adalah 122,58 Mb. Berdasarkan kebutuhan bandwidth setiap parameter 

bandwidth yang diperlukan adalah 122,42 Mb. 

c. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: berdasarkan hasil QoS bandwidth 

yang diperlukan adalah 176,74 Mb. Berdasarkan kebutuhan bandwidth 

setiap parameter bandwidth yang diperlukan adalah 176,42 Mb. 

d. Kebutuhan bandwidth berdasarkan hasil QoS Fakultas Ekonomi, 

Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan 

kebutuhan setiap parameter QoS menunjukkan besaran bandwidth yang 

hampir sama. 
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3. Hasil analisis jaringan pada 3 fakultas yaitu: 

a. Model perbaikan yang cocok digunakan integrated service, dimana 

dalam request tersebut, pengguna jaringan atau aplikasi akan 

mengirimkan genai profile traffic mereka ke perangkat QoS. Profile 

traffic tersebut akan menentukan hak-hak apa yang akan mereka 

dapatkan seperti misalnya berapa bandwidth dan delay yang akan 

diterima dan gunakan. 

b. Metode teknik antrian atau klisifikasi yang cocok  digunakan yaitu 

Hierarchy Token Bucket (HTB). Teknik antrian HTB memberikan 

fasilitas pembatasan trafik pada setiap level maupun klasifikasi, 

bandwidth yang tidak terpakai biasa digunakan oleh klasifikasi yang 

lebih rendah. 

5.2 SARAN 

Agar mendapatkan pengukuran hasil penelitian yang optimal perlu 

ditambahkan layanan-layanan yang diuji serta parameter uji lainnya seperti VoIP 

dan Video Conference, di samping itu manajemen bandwidth juga berpengaruh 

terhadap QoS dalam suatu jaringan. 


