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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau langkah–langkah

yang akan dilakukan dalam penelitian monitoring dan analisis data trafik jaringan wifi studi

kasus fakultas sains dan teknologi dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian.
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3.2. Studi Literatur

Adalah sebagai langkah awal untuk menentukan apakah penelitian yang akan

dilakukan memiliki landasan pada penelitian sebelumnya. Studi literatur juga dapat sebagai

pemahaman materi penelitian bagi penulis agar nantinya didalam prosesnya dapat

dilakukan dengan baik. Tahapan ini dapat memiliki fungsi sebagai proses belajar dan

sharing pemahaman materi penelitian yang akan dilakukan antara mahasiswa, pembimbing

dan lingkungan sekitar, yang nanti nya akan mendukung penulis dalam melakukan

penelitian ataupun studi kasus.

3.3. Parameter Pengukuran dan Monitoring

Adalah tahapan menentukan parameter input yang digunakan dalam penelitian

diantaranya adalah menentukan waktu pengukuran jaringan wifi, aplikasi yang digunakan

dalam pengukuran/ monitoring jaringan wifi dan tempat atau studi kasus penelitian. Dalam

hal ini waktu pengukuran adalah bulan Desember 2016, dengan  waktu pengukuran pada

jam kerja (08:00-09:00 wib dan 13:00-16:00 wib). Aplikasi atau software yang digunakan

dalam penelitian adalah billing hotspot versi 4.9, dengan studi kasus penelitian adalah

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.

3.4. Pengukuran Data

Penulis melakukan pengukuran terhadap trafik jaringan wifi di Fakultas Sains dan

Teknologi. Jumlah access point jaringan wifi yang terdapat di gedung tersebut berjumlah

17 yaitu dilantai 1 ada 7 access point, dilantai 2 ada 7 access point dan dilantai 3 ada 3

access point (PTIPD,2016).

Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan aplikasi billing hotspot versi

4.9 yang digunakan secara berkala oleh pihak server PTIPD. Proses pengukuran data

dilakukan pada periode bulan Desember 2016, pengukuran dilakukan selama 5 hari dalam

1 minggu (senin-jum’at) berpedoman pada jam kerja dilingkungan kampus UIN Suska

Riau, Pengukuran dilakukan pada jam 08:00-12:00 wib kemudian dilanjutkan pada jam

13:00-16:00 wib. Berikut adalah tabel alokasi ip address access point pada Fakultas Sains

dan Teknologi.
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Tabel 3.1. Alokasi IP Address.

Fakultas Sains dan Teknologi

No IP Address

1 172.16.128.xxx

2 172.16.129.xxx

3 172.16.130.xxx

4 172.16.131.xxx

5 172.16.132.xxx

(Sumber : PTIPD,2016)

Pada tabel 3.1, terdapat 5 ip address yang digunakan pada acces point di Fakultas

Sains dan Teknologi, sebagai langkah untuk pemetaan jaringan wifi di UIN Suska Riau.

Data ini diambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak PTIPD UIN Suska Riau.

Data ini berguna sebagai salah satu cara untuk pengaturan dan pemetaan sistem jaringan

wifi di Fakultas Sains dan Teknologi Uin Suska Riau. Data ini memudahkan dalam proses

pengukuran yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah tabel waktu pengukuran trafik

yang dilakukan selama periode 7 jam.

Tabel 3.2. Waktu pengukuran.

Jam Waktu

1 08:00-09:00

2 09:00-10:00

3 10:00-11:00

4 11:00-12:00

5 13:00-14:00

6 14:00-15:00

7 15:00-16:00

Tabel 3.2. merupakan waktu pengukuran trafik jaringan wifi pada bulan Desember

2016, pada tabel tersebut terdapat 7 jam waktu pengukuran yang dimulai pada jam 08:00-

12:00 wib dan dilanjutkan kembali pada jam 13:00-16:00 wib. Berikut ini adalah tampilan



III-4

aplikasi billing hotspot versi 4.9 yang digunakan pada proses monitoring dan pengukuran

trafik jaringan wifi.

Gambar 3.2 Tampilan aplikasi billing hotspot versi 4.9.

(Sumber : PTIPD, 2016)

Pada gambar diatas adalah tampilan aplikasi yang digunakan pihak server PTIPD

untuk melakukan monitoring terhadap fasilitas jaringan wifi pada setiap gedung dan

Fakultas di UIN Suska Riau. Pada tampilan monitoring tesebut dapat terlihat pola

pengguna jaringan wifi, mulai dari durasi pemakaian, ip address user sampai kuota

pemakaian dari masing-masing user baik upload maupun download. Berikut ini adalah

tampilan data trafik hasil pengukuran.

Gambar 3.3 Hasil pengukuran.
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Pada gambar 3.3 terdapat tampilan salah satu hasil pengukuran yang dilakukan

pada periode waktu jam 1. Tampilan tersebut hasil pengukuran data trafik jaringan wifi

yang telah di filter bedasarkan pengguna di Fakultas Sains dan Teknologi.

3.5. Pengolahan Data

Pada pengukuran trafik jaringan wifi, diperoleh data yang berisi ip address

pengguna dari seluruh gedung atau Fakultas yang menggunakan fasilitas jaringan wifi yang

disediakan oleh server PTIPD UIN Suska Riau. Pengelompokkan atau filter data

pengukuran perlu dilakukan, pengelompokkan data dilakukan berdasarkan ip address

pengguna jaringan wifi pada Fakultas Sains dan Teknologi, hal ini dilakukan untuk

memudahkan dalam analisis trafik pengguna (user), pengelompokkan atau filter data

menggunakan aplikasi Microsoft excel 2010.

3.5.1. User

Berdasarkan data yang telah dikelompokkan, perhitungan jumlah pengguna (user)

jaringan wifi dapat dilakukan berdasarkan periode waktu satu hari, satu minggu dan satu

bulan. Perhitungan pengguna dilakukan berdasarkan ip address jaringan wifi Fakultas

Sains dan Teknologi. Pada tahapan ini juga dilakukan perhitungan terhadap karakteristik

pengguna jaringan wifi di Fakultas Sains dan Teknologi. Berikut adalah tampilan hasil

pengolahan data user.

Gambar 3.4 Pengolahan data.

user
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Pada gambar 3.4, dapat dilihat hasil perhitungan pengguna jaringan wifi pada jam 1

tanggal 01 Desember 2016 adalah 10 user yang berasal dari ip address 172.16.128.xxx dan

172.16.129.xxx. Dari data trafik jam 1 pengguna jaringan wifi hanya terdapat pada 2 ip

addresss/saluran tersebut (172.16.128.xxx-172.16.129.xxx).

3.6. Perhitungan Besaran Trafik

Pada tahapan ini akan dilakukan perhitungan terhadap besaran trafik jaringan wifi

Fakultas Sains dan Teknologi periode bulan Desember 2016. Perhitungan yang dilakukan

berupa volume trafik, intensitas trafik, rata-rata waktu pendudukan terhadap user mulai

dari periode waktu yang telah ditentukan (Desember 2016).

Pada tahapan ini, perhitungan terhadap karaktersitik pengguna jaringan wifi juga

dilakukan dengan berdasarkan periode waktu yang telah ditentukan (Desember 2016),

untuk mengetahui kecenderungan pengguna jaringan wifi pada Fakultas Sains dan

Teknologi. Karaktersitik pengguna jaringan wifi yang dianalisis adalah adalah dosen dan

staff, mahasiswa/i. Berikut adalah penjelasan terhadap rumus yang digunakan dalam

perhitungan besaran trafik.

1. Volume trafik.

Rumus yang digunakan pada perhitungan pengguna (user) jaringan wifi perhari

adalah sebagai berikut:

Volume trafik = t 1 + t 2 + t 3….t n.

Keterangan :

t : waktu pendudukan saluran.

Pada perhitungan volume trafik user jaringan wifi perhari, hasil perhitungan

diperoleh dari jumlah waktu atau lama pendudukan (pemakaian) saluran tersebut

dalam periode satu hari mulai dari jam 08:00-12:00 wib dan jam berikutnya 13:00-

16:00 wib.

Rumus yang digunakan pada perhitungan pengguna (user) jaringan wifi perminggu

adalah sebagai berikut:

Volume trafik = th 1 + th 2 + th 3….th n.
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Keterangan :

th : waktu pendudukan saluran satu hari.

Pada perhitungan volume trafik user perminggu, perhitungan dilakukan

berdasarkan jumlah waktu pendudukan saluran selama satu hari dan dikalkulasi kan

untuk mendapatkan volume trafik perminggu. Rumus yang digunakan pada

perhitungan pengguna (user) jaringan wifi satu bulan adalah sebagai berikut:

Volume trafik = tm 1 + tm 2 + tm 3….tm n.

Keterangan :

tm :  waktu pendudukan saluran satu minggu.

Pada perhitungan volume trafik user jaringan wifi satu bulan, penulis

melakukan kalkulasi terhadap hasil perhitungan trafik per minggu, volume trafik

perminggu yang telah dilakukan perhitungan pada tahapan sebelumnya,

dikalkulasikan atau dijumlahkan untuk mendapatkan volume trafik user selama

satu bulan.

2. Intensitas trafik

Rumus yang digunakan pada perhitungan intensitas trafik perhari, perminggu,

perbulan (satu bulan) adalah sebagai berikut:

Intensitas trafik =
( )( )

3. Rata-rata waktu pendudukan (mean holding time)

Rumus yang digunakan pada perhitungan rata-rata waktu pendudukan perhari,

perminggu, perbulan (satu bulan) adalah sebagai berikut:

Rata-rata waktu pendudukan =
( )( )
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3.7. Analisis Perbandingan

Pada tahapan ini, akan dilakukan analisis terhadap data hasil perhitungan trafik

yang telah diperoleh, analisis yang dilakukan adalah terhadap pengguna jaringan wifi,

seperti apa pola pengguna dalam periode waktu tertentu (Desember 2016).

Analisis ini dilakukan untuk melihat karakteristik user, seperti apa pola pengguna

dan berapa lama waktu penggunaan jaringan wifi pada setiap saluran/ip address. Dan

seperti apa kebutuhan pengguna jaringan wifi pada setiap saluran/ ip address dan

bagaimana kondisi penggunaan jaringan wifi pada setiap periode waktu pengukuran pada

Fakultas Sains dan Teknologi pada bulan Desember 2016.

3.8. Analisis Trafik

Pada tahapan ini, adalah proses analisis terhadap trafik pengguna jaringan wifi di

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau berdasarkan periode waktu tertentu. Pada

tahapan ini, analisis dilakukan terhadap kepadatan trafik pengguna jaringan wifi Fakultas

Sains dan Teknologi berdasarkan parameter user. Selanjutnya juga dianalisis, trafik

pengguna jaringan wifi digedung Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, apakah

sesuai dengan kapasitas atau daya tampung pengguna pada access point , hal ini dapat

dilakukan dengan menganalisa berdasarkan jenis dan spesifikasi access point yang

terpasang di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau pada periode bulan Desember

2016.

3.9. Kesimpulan dan Saran

Pada tahapan ini, adalah proses penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah

dilakukan, pada tahapan ini nantinya akan diketahui bagaimana karakteristik atau pola

pengguna jaringan wifi , serta volume dan intensitas trafik pengguna serta rata-rata

pendudukan jaringan wifi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dalam periode

bulan Desember 2016. Pada tahapan ini penulis juga menjabarkan beberapa solusi ataupun

saran berdasarkan hasil analisis yang diperoleh setelah penulis melakukan penelitian,

solusi atau saran yang diberikan bermakna sebagai kritikan yang membangun.


