
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Teknologi jaringan internet saat ini sangat berkembang pesat dan sangat

bermanfaat, terutama pada perusahaan, instansi, perguruan tinggi, sekolah dan

lain-lain. Internet sudah berhasil dalam menunjang pada efektifitas dan efisiensi

kerja setiap orang dalam melaksanakan pekerjaan seperti  mengirim e-mail,

sharing file antar kompter, jual beli online dan lain-lain. Hal ini dapat dirasakan

oleh para pengguna jaringan internet secara pribadi maupun korporasi. Dengan

kata lain saat ini jaringaninternet telah mampu memberikan kontribusi yang besar

bagi kehidupan masyarakat moderen.

SMK Negeri 1 Bangkinang adalah sekolah menengah kejuruan kelompok

teknologi dan industri yang didirikan berdasarkan SK Buapati  Kampar

821.2/BAKD-ADM/2005/143 Tanggal 10 November 2005.(sumber : Buku profil

SMK Negeri 1 Bangkinang) .SMK Negeri 1 bangkinang  memiliki tujuan

Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi

kebutuhan Dunia Usaha dan Industri pada masa sekarang dan masa yang akan

datang.Oleh sebab itu pembenahan dalam hal infrastruktur dan menajemen selalu

dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

Pada saat sekarang ini SMK Negeri 1 Bangkinang menggunakan jaringan

internet dengan provider Telkom speedy dengan jumlah bandwidth 2 MB (Mega

Byte).SMK Negeri 1 Bangkinang yang mempunyai  fasilitas  untuk internet. Saat

ini fasilitas internet terkoneksi pada kepala sekolah, bagian humas, tata usaha dan

ruangan praktek mahasiswa, karena yang diteliti adalah jaringan internet yang

pada waktu tertentu kestabilannya dapat berubah-ubah maka penulis akan

melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) dimana QoS itu bisa mengukur

bandwith, delay dan paket loss dengan standarisasi dari tiphone dan untuk

memaksimalkan penggunaan jaringan internet yang sudah ada. Dari setiap

parameter yang diukur penulis mendapatkan penyebab terjadinya masalah yang

mempengaruhi nilai parameter yaitu besarnya trafik jaringan melebihi dari
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kapasitas bandwith seperti banyak siswa yang membuka aplikasi seperti youtube,

facebook dan twitter dikarenakan tidak adanya pemblokiran situs-situs non

akademis dari pihak sekolah yang juga membuat bandwith menjadi padat dan juga

node yang bekerja melebihi kapasitas buffer yang dikarenakan memory yang

terbatas pada node sehingga menyebabkan delay, packet loss dan bandwitdth

jaringan menjadi tidak stabil, ditambah lagi belum adanya manajemen bandwidht

yang teratur dari setiap user. Pada saat ini SMK Negeri 1 Bangkinang memiliki

beberapa perangkat jaringan seperti berikut :

1) 100  komputer yang terdiri atas 45 desktop dan 55 laptop.

2) 1 Router Board RB 750

3) 3 Access Point

4) 6 Switch Unmanageable

5) 1 Modem ADSL

Pusat jaringan SMK Negeri 1 Bangkinang terletak pada ruangan ICT

Center yang berlokasi ditengah tengah gedung SMK Negeri 1 Bangkinang.

Jaringan komputer pada SMK Negeri 1 Bangkinang umumnya digunakan untuk

membantu proses belajar mengajar akademis, terutama untuk mengakses ke

jaringan internet, aplikasi online, sharing data, dan lain-lain. Koneksi internet

yang digunakan pada SMK Negeri 1 Bangkinang adalah internet Telkom speedy.

karena itu penulis tertarik menggunakan konsep QoS untuk mengukur kuaitas dan

layanan jaringan internet pada SMKN 1 bangkingang. Konsep QoS yang penulis

gunakan didukung juga dengan metode action research dan RMA (Reliability

Maintainability  and availability), dimana metode action itu sendiri adalah metode

tindakan langsung dalam memecahkan masalah dan RMA itu sendiri digunakan

untuk menunjang QoS yaitu berguna untuk mengukur uptime dan downtime

perangkat-perangkat jaringan

Dari penyebaran bandwith 2 MB pada SMKN 1 Bankingang terjadi

masalah yaitu kestabilan jaringan internet di SMK tersebut mengalami fluktuasi

atau ketidak stabilan karena berada di daerah geografis dataran tinggi, dengan

kondisi yang seperti itu SMK tersebut juga belum pernah melakukan pengukuran
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kualitas layanan jaringan internet maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan

pengukuran Quality Of Service (QoS)

Oleh karena itu untuk  mengetahui  seberapa nilai parameter pada  SMK Negeri

1 Bangkinang,maka  harus  dilakukan sebuah analisis  pengukuran kualitas

jaringan. Berdasarkan latar belakang di atas untuk itupenelitian tugas akhir yang

akan dibuat berjudul “Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet

Menggunakan Metode Rma (Realibility, Maintainability And Availability) Dan

Qos (Quality Of Service) (Studi Kasus : Smk Negeri 1 Bangkinang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat

diambil sebuah rumusan masalah, “Bagaimana mengukur kualitas layanan

jaringan internet pada SMK Negeri 1 Bangkinang”.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1) Melakukan  pengkuran  pada  parameter Qos yaitu Bandwidth,  Delay,  dan

Packet Loss dengan menggunakan aplikasi net tools versi 5

2) Mengukur  dan  menganalisis  kinerja  jaringan  internet menggunakan Qos

(quality of service).

3) Mengukur kinerja perangkat yang terhubung ke jaringan menggunakan RMA

(Reliability, maintainanibility, availibility)

4) Pengukuran menggunakan standarisasi dari TIPHONE

1.4 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1) Untuk mengetahui dan menentukan nilai quality of service dari jaringan

internet SMK Negeri 1 Bangkinang.

2) Untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam menunjang performansi

jaringan.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai

jaringan internet.
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2) Hasil Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap jaringan

internet di SMK Negeri 1 Bangkinang.

3) Hasil penelitian diharapkan berguna untuk optimasi jaringan SMK Negeri 1

Bangkinang di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang meliputi

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan

Manfaat, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

Bab II Landasan Teori

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan Tugas

Akhir. Teori yang diangkat mengenai teori-teori tentang jaringan internet,

QoS(quality of service), parameter pada QoS(quality of service) dan teori

penunjang lainnya.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam

penyusunan Tugas Akhir.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Berisikan tentang analisis dan hasil mengenai kualitas layanan internet di

SMK Negri 1 Bangkinang.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, maupun untuk penulis.


