
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jaringan internet merupakan kebutuhan penting dalam sebuah instansi

pendidikan, yang akan digunakan oleh staff, pengajar, pelajar atau bahkan

masyakat umum yang memiliki keperluan dalam instansi tersebut. UIN SUSKA

RIAU telah memiliki fasilitas internet yang dapat diakses disemua gedung utama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Komunikasi Data dan

Jaringan Puskom, saat ini UIN SUSKA RIAU memiliki bandwidth 45Mbps yang

diperoleh dari ISP yaitu Telkom. Bandwidth tersebut dikelola oleh Puskom yang

dialokasikan untuk beberapa kebutuhan yaitu: Server sebesar 10Mbps, Akademik

Rektorat sebesar 5Mbps, Fakultas Sains dan Teknologi sebesar 5Mbps, Pusat

Bahasa sebesar 5Mbps, Fakultas Tarbiyah sebesar 2Mbps, Perpustakaan  sebesar

2Mbps, Puskom 2Mbps, dan sisa dari bandwidth tersebut dikelola dalam sebuah

sistem (Billing) yang dapat digunakan oleh semua civitas UIN SUSKA RIAU

yang telah mendaftar di Puskom.

Id user yang didaftarkan dapat digunakan di setiap gedung UIN SUSKA

RIAU yang memiliki fasilitas Wi-Fi dengan bandwidth 384Kbps untuk id

staff/dosen, dan 128Kbps untuk id mahasiswa yang diatur secara statik. Namun

beberapa staff, dosen dan mahasiswa yang menggunakan layanan internet UIN

SUSKA RIAU mengeluhkan lambatnya akses internet yang mereka dapatkan.

Berikut data grafik tingginya packet loss menggunakan account mahasiswa:

Grafik 1.1 Packet Loss detik.com menggunakan Account mahasiswa



I-2

Pada Grafik 1.1 traffic packet loss diatas persentase packet loss yang

terjadi saat mengakses detik.com sebesar 29% dengan response time 1000ms, jika

dibandingkan dengan standar packet loss ETSI maka packet loss tersebut

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

25%.

Quality of Service (QoS) merupakan teknologi yang memungkinkan

administrator jaringan untuk menangani berbagai efek dari terjadinya kongesti

pada lalu lintas aliran paket dari berbagai layanan untuk memanfaatkan sumber

daya jaringan secara optimal, dibandingkan dengan menambah kapasitas fisik

jaringan tersebut. Flannagan dkk (2003) mendefinisikan bahwa QoS adalah teknik

untuk mengelola bandwidth, delay, jitter, dan paket loss untuk aliran paket dalam

jaringan. Tujuan dari mekanisme QoS adalah mempengaruhi setidaknya satu

diantara empat parameter dasar QoS yang telah ditentukan.

Penelitian pengukuran kualitas layanan dengan QoS telah banyak

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tidak hanya pada layanan internet tapi juga

pada layanan-layanan yang behubungan dengan jaringan komputer lainnya seperti

VoIP, video confrence, serta teknologi-teknologi media komunikasi lain. Fatoni

pada tahun 2010, menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

jaringan intranet Bina Darma adalah redaman, distorsi dan noise,serta kapasitas

bandwidth yang tersedia juga berpengaruh terhadap QoS pada penelitiannya di

jurnal Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet (Studi Kasus Universitas Bina

Dharma). Jurnal Analisis QoS Pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Fakultas

Teknik Universistas Tanjungpura) oleh Yanto pada tahun 2013 menyimpulkan

bahwa perbaikan QoS yang cocok digunakan pada jaringan tersebut adalah

Integrated Service (IntServ).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tetarik melakukan penelitian

pada jaringan internet UIN SUSKA RIAU dengan mengguji kualitas layanan

internet menggunakan parameter uji troughput, delay, jitter, dan packet loss,

untuk dapat menjadi bahan informasi dan kajian bagi pihak pengelola terhadap

kualitas jaringan internet UIN SUSKA RIAU dalam menunjang layanan

pendidikan berbasis ITC (Information Communication Technology)
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang teresbut dapat dirumuskan suatu masalaha

“Bagaimana tingkat kualitas dan layanan jaringan internet UIN SUSKA RIAU

dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi QoS jaringan internet tersebut”

1.3. Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian dengan tujuan

memberikan penekanan terhadap pembahasan penelitian:

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

packet loss.

2. Pengujian diakukan pada akun mahasiswa 128Kbps, dan staff/dosen

384Kbps.

3. Menggunakan standar QoS projek ETSI yakni TIPHON.

4. Pengujian dilakukan pada setiap gedung yang terhubung jaringan internet

UIN SUSKA yang menyediakan wifi area.

5. Pengujian dilakukan pada jam sibuk antara 10.00 WIB sampai 15.00 WIB,

dan pada jam sepi 15.00 sampai 17.30 WIB.

6. Tidak membahas security.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah mengukur kualitas dan layanan

jaringan internet UIN SUSKA RIAU, dengan harapan hasil penelitian ini bisa

dijadikan sebagai bahan informasi dan kajian bagi pihak pengelola untuk

meningkatkan kualitas layanan jaringan internet tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini tersusun secara sistematis yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, umusan masalah, batasan

masalah, tujuan, serta sistematika penulisan.
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BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian

ini. Hal-hal yang mencakup didalamnya adalah dasar-dasar jaringan

komputer dan teori-teori yang berkaitan dengan QoS.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tahap-tahap pelaksaan penelitian serta penjelasan pada setiap

tahap-tahap yang akan dilakukan.

BAB IV Analisa dan Perancangan

Bab ini berisi analisa serta perancangan terhadap kebutuahan-kebutuahan

yang diperlukan dalam penelitian ini.

BAB V Implementasi dan Evaluasi

Berisi proses pengujian dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian

tersebut.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran dari hail

penelitian.


