
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Eksperimen Research (uji coba). 

Penelitian Eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-

benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat. Selanjutnya Gay 

(1998) mengatakan bahwa metode eksperimen dapat mewakili pendekatan yang 

paling sahih dalam memecahkan masalah, baik secara praktis maupun teori. 

Tujuan penelitian eksperimen adalah mengukur pengaruh variabel-variabel 

explanatory atau variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengontrol variabel lain untuk melakukan inerensi kausal secara lebih jelas. 

Menurut Zikmund, eksperimen merupakan suatu penelitian atau beberapa variabel 

dapat dikontrol untuk menguji hipotesis (Sudaryono, 2011). 

3.2 Alat Penelitian 

1. Spesifikasi Hardware 

Berikut merupakan sepsifikasi Hardware dapat dilihat pada Tabel 3.1 di 

bawah ini: 

Tabel 3.1 Spesifikasi Hardware 

No Hardware Spesifikasi 

1 Komputer 

- Laptop Acer aspire ES 

- LCD 14” inc 

- Harddisk 500 Gb 

- Memory 2 Gb DDR3L 

- DVD-RW Drive With M-Disc
TM 

Support 

- USB 3.0 

- LAN Gigabit 1000 Mbps 

- Processor Intel® Celeron® CPU N3050 

@1.60GHz 

- Intel® HD Graphics 

- HDMI™ Port 

- System Type 64-bit Operating System, 

x64-based processor 

2 
Operating 

System 
Windows 8 Windows 8 
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Tabel 3.1 Spesifikasi Hardware (Lanjutan) 

No Hardware Spesifikasi 

3 LAN Card 

- Bluetooth device 

- (Personal Area Network) 

- Bluetooth Device ( RFCOMM 

Protocol TDI) 

- Broadcom 802.11n Network Adapter 

- Realtek PCIe GBE Family Controller 

 

2. Software 

Berikut merupakan spesifikasi Software dapat dilihat pada Tabel 3.2 di 

bawah ini: 

Tabel 3.2 Software 

No Software Kegunaan 

1 

Net Tools 

versi 5 

 

Kegunaan dari software NetTools versi 5 dalam 

penelitian ini adalah sebagai alat tools yang dipakai 

untuk mengukur atau menganalisa perfomance network 

dan mendiagnosa problem yang terjadi pada network 

tersebut dalam memonitoring kualitas jaringan mengenai 

packet Loss, delay dan jitter. 

2 
Wireshark 

 

Kegunaan Wireshark dalam penelitian ini adalah sebagai 

tool penganalisa paket jaringan yang dipakai untuk 

melihat nilai throughput. 

3 

Microsoft 

Excel 

 

Kegunaan Microsoft Excel dalam penelitian ini dipakai 

sebagai penghitung untuk menjumlahkan nilai dari 

packet loss, Jitter, delay, dan throughput. 

 

3.3 Proses Alur Penelitian 

Proses metodologi penelitian merupakan langkah demi langka demi langkah 

dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari proses pengumpulan data hingga 

pembuatan laporan Tugas Akhir. Untuk mempermudah dalam menjelaskan proses 

ini terlebih dahulu dibuat dalam bentuk flowchart. Adapun proses alur penelitan 

dalam bentuk flowchart dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Flowchart Alur Penelitian 
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3.3.1 Tahap Perencanan 

Tahap perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mulai 

Tahap awal dalam melakukan kegiatan Penelitian. 

2. Observasi Awal (Survey) 

Pada tahap ini dilakukan survey terhadap studi kasus yang diambil yaitu 

dengan pengambilan data-data di UIR dengan mewawancarai pengguna 

jaringan di UIR yaitu beberapa mahasiswa UIR dan admin yang 

menangani IT di Universitas tersebut terutama mengenai jaringan 

terlampir pada lampiran A. Kemudian melakukan pengukuran terhadap 

kualitas jaringan, hasil pengukuran tersebut terlampir pada lampiran B. 

3. Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan survey dan mendapatkan data-data maka tahap 

selanjutnya dari hasil pengamatan yang dilakukan, identifikasi masalah 

yang dilakukan dengan cara mengetahui masalah yang didapat dan 

pengamatan dari studi literature kualitas jaringan dari penelitian-

penelitian sebelumnya. 

4. Studi Pustaka 

Dalam pembuatan laporan tentu saja penulis memerlukan informasi-

informasi yang akurat. Melalui studi pustaka, segala sesuatu yang 

berkaitan informasi dan landasan teori dalam pembuatan laporan Tugas 

Akhir. 

5. Menentukan Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Agar tujuan Penelitian lebih terarah dan untuk mendukung pencapaian 

sasaran penelitian, maka selanjutnya adalah penentuan tujuan dari 

tugas akhir ini. 

6. Data yang di butuhkan 

Dalam melakukan analisa kepuasan, tentu saja memerlukan data yang 

dibutuhkan agar mempermudah dalam pembuatan laporan tugas akhir. 
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7. Menentukan variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan 

variabel dari parameter Qos yaitu throughput, Jitter, Delay, dan packet 

Loss yang merupakan variabel X (independen). Kemudian kualitas 

Jaringan meruapakan variabel Y (dependen).  

8. Merumuskan hipotesis 

Terkait dengan adanya penerapan layanan WI-FI di UIR. Maka 

dibutuhkan perumusan hipotesis untuk selanjutnya diuji kebenarannya 

karena hipotesis merupakan jawaban sementara, dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 berikut: 

Variabel independen 

 

 H1 

 

 H2 variabel dependen 

 

 H3 

 

 H4 

 

 

Gambar 3.2 Kontruksi Hipotesis 

Keterangan : 

H1= Kecepatan transfer data (Throughput) berpengaruh terhadap 

kualitas jaringan. 

H2= Waktu tunda data (Delay) berpengaruh terhadap kualitas jaringan. 

H3= Banyaknya variansi delay (Jitter) berpengaruh terhadap kualitas 

jaringan. 

H4= Jumlah Total Paket yang hilang (Packet Loss) berpengaruh 

terhadap kualitas jaringan. 

Throughput 

Delay 

Jitter 

Packet loss 

Kualitas Jaringan 
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9. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam pembuatan laporan perlu dilakukan teknik pengumpulan data 

berupa studi literatur, observasi, dan wawancara. 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang dikelompokkan atau diperoleh dari sumber organisasi terdiri 

dari: 

a. SOP (Standart Operasional Prosedur) pemasangan jaringan 

b. Topologi jaringan 

c. Data jumlah mahasiswa 

d. Infrastruktur jaringan internet dan server universitas islam riau 

2. Data sekunder 

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti 

dari subjek penelitiannya, seperti buku-buku, jurnal dan informasi dari 

internet yang berhubungan dengan penelitian penulis. 

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke UIR terkait dengan Pelayanan 

Wi-Fi yang telah diterapkan UIR untuk mengetahui permasalahan yang diteliti 

dan kondisi lapangan dengan melakukan pengukuran. Pengukuran diawali 

dengan melakukan pengumpulan data dengan pengukuran langsung oleh end 

user dengan menggunakan aplikasi Axence NetTools versi 5. Untuk 

mengetahui nilai parameter throughput, delay, jitter, dan Packet Loss. Untuk 

mengetahui parameter throughput yaitu menggunakan aplikasi wireshark yang 

diinstal pada Personal computer (PC). 

Parameter QoS di ukur terhadap 4 situs pada kegiatan yang sering 

dilakukan orang ketika terhubung dengan internet, yaitu jejaring sosial 

(www.facebook.com), surat elektronik (www.gmail.com), download 

http://www.facebook.com/
http://www.gmail.com/
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(www.filehippo.com), layanan video streaming (www.youtube.com). 

Mengamati paket melewati jaringan selama 1 jam. 

Adapun pengukuran dilakukan pada tiga gedung yaitu fakultas Ekonomi, 

Ilmu Sosial dan Politik, dan Teknik. Pengukuran dilakukan selama 15 hari 

dibagi 2 sesi pada jam sibuk dengan jadwal dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 Jadwal Pengukuran 

Pengukur

an Hari 

ke- 

Fakultas 
Hari/Tang

gal (2017) 

Pukul 

Sesi ke-1 Sesi ke-2 

1 
Ekonomi 

Senin, 25 

sept 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

2 
Ekonomi 

Selasa, 26 

sept 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

3 
Ekonomi 

Rabu, 27 

sept 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

4 
Ekonomi 

Kamis, 28 

sept 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

5 
Ekonomi 

Jum’at, 29 

sept 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

6 

Ilmu Sosial dan 

Politik 

Senin, 02 

okt 17  
09.00-11.30 13.30-16.00 

7 

Ilmu Sosial dan 

Politik 

Selasa, 03 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

8 

Ilmu Sosial dan 

Politik 

Rabu, 04 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

9 

Ilmu Sosial dan 

Politik 

Kamis, 05 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

10 

Ilmu Sosial dan 

Politik 

Jum’at, 06 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

 

http://www.filehippo.com/
http://www.youtube.com/
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Tabel 3.3 Jadwal Pengukuran (Lanjutan) 

Pengukur

an Hari 

ke- 

Fakultas 
Hari/Tang

gal (2017) 

Pukul 

Sesi ke-1 Sesi ke-2 

11 
Teknik 

Senin, 09 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

12 
Teknik 

Selasa, 10 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

13 
Teknik 

Rabu, 11 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

14 
Teknik 

Kamis, 12 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

15 
Teknik 

Jum’at, 13 

okt 17 
09.00-11.30 13.30-16.00 

2. Wawancara 

Yaitu penulis bertatap muka langsung dengan narasumber di UIR untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung terkait dengan proses 

penggunaan Wi-Fi di UIR tersebut, dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara dengan: 

a. 15 orang mahasiswa 

b. 5 orang dosen 

c. 1 orang admin Wi-Fi 

Adapun pertanyaan yang diajukan penulis dalam penelitian yaitu tentang: 

a. Kesetabilan Wi-Fi 

b. Layanan Wi-Fi 

c. Bandwidth 

d. Kualitas Wi-Fi 

e. Masukan untuk perbaikan 
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3. Studi Pustaka 

Menulusuri teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

yang bersumber dari wawancara, diskusi, dan buku-buku, jurnal, artikel 

internet serta jurnal-jurnal yang terkait yang dapat mendukung permasalahan 

masalah dalam penelitian. 

3.4 Tahap Analisis dan Hasil 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Analisis Wi-Fi Menggunakan QoS 

 Metode yang akan digunakan mengukur kualitas layanan jaringan internet 

yaitu QoS terdiri dari parameter  jitter, delay, dan packet loss dengan 

menggunakan software monitoring NetTools 5 dengan sistem operasi windows dan 

aplikasi wireshark untuk menentukan parameter throughput. 

Pada tahap ini yang dilakukan analisis mengenai keadaan yang sedang 

berlangsung, yaitu analisis mengenai pemakaian jaringan internet di UIR yang 

menjurus kekualitas dan layanan. 

Adapun tahap-tahap pengujian kualitas jaringan berdasarkan variabel dari 

parameter QoS adalah sebagai berikut: 

1. Uji Throughput 

Penggunaan parameter throughput pada penelitian ini bertujuan untuk 

melihat seberapa optimal penggunan bandwidth ketika menggunakan 

layanan internet dalam sebuah jaringan. Throughput biasa dilihat dari 

besarnya rata-rata terjadinya transfer data dibandingkan dengan bandwidth 

yang digunakan ketika melakukan transfer data tersebut. Untuk 

persamaannya dapat dilihat pada Rumus 2.4. 

2. Uji Delay 

Delay pada suatu jaringan dihtung dengan waktu rata-rata yang dibutuhkan 

untuk suatu paket dari transmitter mencapai receiver. Parameter delay 

merupakan parameter utama dalam pengujian QoS karena dengan delay 

kita melihat waktu yang dibutuhkan oleh paket data ketujuan. Untuk 

persamaannya dapat dilihat pada Rumus 2.2. 
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3. Uji Jitter 

Penggunaan parameter jitter dalam penelitian ini untuk melihat kestabilan 

jaringan IP, semakin kecil jitter maka dikategorikan kedalam jaringan yang 

bagus, sedangkan jika nilai jitternya semakin besar maka jaringan itu 

dikategorikan kedalam jaringan yang tidak stabil atau buruk. Adapun 

persamaan yang digunakan dapat dilihat pada Rumus 2.3. 

4. Uji Packet Loss 

Packet loss merupakan perbandingan seluruh paket IP yang hilang dengan 

seluruh paket IP yang dikirimkan antara pada source dan destination. 

Adapun persamaan yang digunakan dapat dilihat pada Rumus 2.1. 

3.4.2 Hasil Analisis QoS Wi-Fi 

 Hasil dari analisis QoS Wi-Fi sendiri yaitu ditemukannya solusi atau 

pemecahan masalah yang akan dicapai. Tahapan analisa dibagi menjadi dua, yaitu 

analisa kondisi jaringan yang ada pada saat sekarang ini dan analisa jaringan baru 

yang dibuat berdasarkan standarisasi QoS. Pada tahapan analisa jaringan baru akan 

dibuat sesuai dengan kebutuhan jaringan yang ada dan menggunakan standar QoS 

sehingga menghasilkan analisa yang baik sebagai solusi dari permasalahan 

jaringan yang ada pada saat ini. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian pengujian atau pengukuran yaitu menggunakan 

metode eksperimen research. 

3.4.3 Tahap Dokumentasi Hasil Penelitian 

Bagian ini berisi pembuatan dokumentasi sistem sesuai dengan format 

penyusunan skripsi yang berlaku dan kemudian membuat kesimpulan dalan saran. 

Kesimpulan merupakan hasil akhir yang didapatkan dari pembahasan sesuai 

dengan proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan saran 

merupakan keinginan-keinginan penulis atas kekurangan yang terdapat pada 

permasalahn yang diangkat sehingga kekurangan tersebut dapat diselasaikan pada 

pengembangan berikutnya. 


