
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1. Kondisi Jaringan UIN SUSKA RIAU

UIN Suska memeliki areal yang cukup luas karena memilki banyak

gedung sehingga penghubung komunikasi antar gedung tersebut cukup kompleks.

Berikut gambar topologi jaringan yang ada di UIN SUSKA RIAU pada bulan

April 2013:

Gambar 4.1 Topologi jaringan UIN SUSKA

Pada Gambar 4.1 UIN SUSKA RIAU menggunakan topologi ring pada

jaringan backbone untuk menghubungkan setiap gedung utama yang ada didalam

lingkungan UIN SUSKA RIAU. 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
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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. Akun

billing dapat digunakan disemua gedung utama yang menyediakan wifi area  yang

disediakan pada setiap gedung.

4.2. Perencanaan Penelitian
Perencanaan penelitian dilakukan agar penelitian memili arah dan

penuntun dalam pelaksanaan penelitian mulai awal sampai akhir penelitian.

Adapun rancangan yang dilakukan adalah:

4.2.1. Parameter Penelitian

Berdasarkan batasan masalah pada Bab I telah dijelaskan bahwa metrik

QoS yang digunakan dalam penelitian ini adalah troughput, delay, jitter, paket

loss.

1. Throughput

Penggunaan parameter throughput pada penelitian ini bertujuan untuk

melihat seberapa optimal penggunaan bandwidth ketika menggunakan

layanan internet dalam sebuah jaringan.Throughput bisa dilihat dari

besarnya rata-rata terjadinya transfer data dan dibandingkan dengan

bandwidth yang digunakan ketika melakukan transfer data tersebut.

2. Delay

Delay pada suatu jaringan dihitung dengan konsep waktu rata – rata

yang dibutuhkan untuk suatu paket dari transmitter mencapai receiver.

Parameter delay merupakan parameter utama dalam pengujian QoS karena

dengan delay kita bisa melihat waktu yang dibutuhkan oleh paket data ke

tujuan.

3. Jitter

Penggunaan parameter jiter 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.
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4. Packet Loss

Packet loss merupakan perbandingan seluruh paket IP yang hilang

dengan seluruh paket IP yang dikirimkan antara pada source dan

destination.

4.2.2. Skenario  Penelitian

Pengujian QoS metrik jaringan internet UIN SUSKA RIAU dilakukan

dengan cara pengambilan sampel ping saat mengakses beberapa layanan yang

telah ditentukan, seperti jejaring sosial, surat elektronik, download file, dan

streaming video. Pengujian QoS dilakukan pada gedung-gedung yang

menyediakan Wifi area.

4.2.2.1. Layanan yang akan diuji
Penelitian dibatasi pada empat kegiatan yang sering dilakukan orang

ketika terhubung dengan internet, yaitu jejaring sosial, surat elektronik, download,

streaming. Berikut alasan dipilihnya empat kegiatan yang sering dilakukan oleh

pengguna internet dan alasannya adalah:

1. Jejaring sosial

Facebook adalah satu layanan jejaring sosial yang banyak digunakan,

karena facebook menyediakan fasilitas online chatting, messaging, dan

pengaturan profile lengkap dengan foto, selain itu pengguna facebook bisa

membuat group atau bergabung dengan suatu group sesuai dengan bidang

ketertarikan penggunanya, seperti grup pecinta alam, penggemar

musik/grup band tertentu, penggemar film yang sama, atau bahkan

komunitas-komunitas yang dapat berdiskusi di group facebook.
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Gambar 4.2. Facebook.com

2. Surat elektronik

Gmail adalah layan surat elektronik yang menyediakan media

penyimpanan besar untuk penggunanya yaitu 20GB dan besar file attach

25MB untuk sekali pengiriman email, selain itu gmail juga cukup ringan

ketika diakses, ketika pengguna hanya mengalami kendala untuk

membuka gmail yang disebabkan oleh buruknya koneksi internet maka

ada pilihan tampilan HTML agar pengguna tetap dapat menggunakan

layanan gmail tersebut.

Gambar 4.3. Gmail.com
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3. Download file

FileHippo adalah situs download internet yang menawarkan open

source, freeware, shareware dan program untuk Windows. Filehippo tidak

menyediakan layana untuk upload file karena filehippo sendiri yang

menyediakan software yang akan dapat di download oleh penggunanya.

Filehippo dipilih sebagai sampel dalam pengujian ini karena proses

download pada filehippo tidak rumit.

Gambar 4.4 Filehippo.com.com

4. Video streaming

Youtube adalah sebuah situs web video sharing populer dimana para

pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

Youtube juga bisa digunakan sebagai media hiburan dimana kita bisa

mengakses berita, musik dan lagu, informasi dunia terbaru, film dan lain-

lain. Tidak berbeda dengan fungsi search engine, pencarian di youtube

akan muncul list sejumlah video youtube sesuai keyword yang di pakai

dalam pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul top rated,

most viewed dan most recent di halaman muka Youtube dan juga jumlah

video yang berhubungan dengan kata kunci pencarian tersebut.
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Gambar 4.5 Youtube.com

4.2.2.2. Tools yang digunakan dalam Penelitian

Tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Axencenet tools

NetTools  adalah  salah  satu  Network  analyzer  yang  sangat  handal.

Tool  ini  dipakai  unuk mengukur/menganalisa perfomance  network

dan  mendiagnosa masalah yang  terjadi  pada network tersebut. NetTools

sangat populer karena dilengkapi dengan trace, lookup, port scanner,

network  scanner, dan  SNMP browser. Fitur yang disediakan oleh

Axencenet tools adalah:

1. NetWatch
2. WinTools
3. Local Info
4. Netstat ( part of Local Info )
5. Ping
6. Trace
7. Lookup
8. Bandwidth
9. Netcheck
10. TCP/IP workshop
11. Scan Host



IV-7

Gambar 4.6. Axencenet Tolls

2. BWMeter

BWMeter adalah kontroler bandwidth meter, memantau dan lalu lintas

yang kuat, yang mengukur, menampilkan dan mengontrol semua lalu

lintas ke komputer atau dari komputer atau pada jaringan, BWMeter

bahkan dapat menentukan filter yang menunjukkan transfer data dengan

alamat internet tertentu.

Gambar 4.7. BWMeter
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4.2.2.3. Perankat keras yang digunakan

Perangkat keras yang digunakan dalam penghitungn metrik QoS juga

mempengaruhi terhadap nilai QoS yang akan diperoleh. Pada penelitian ini

terdapat dua perangkat penting dalam pengujian, yaitu Laptop dan Access Point

yang terdapat pada wifi area.

1. Spesifikasi Laptop

Processor :Intel Core i3 2350m

Memory :4GB

Network Wireless :IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,

IEEE 802.11n

Hard Disk :500 GB

Operating sytem :Windows 7 ultimate 32bit

2. Spesifikasi Access Point

Speed :300Mbps

Mode penggunaan :Access Point, Multi-SSID, Client,

Universal/WDS Repeater, Bridge

Enkripsi :WPA menggunakan WPS

Jangkauan area :30m (100kaki)

4.2.2.4. Sampel pengujian

Setelah ditetukan  layanan yang akan diuji maka tahap berikutnya adalah

menetukan batasan pengambilan sampel dari paket yang akan dimonitoring.

Terdapat dua hal penting yang menjadi acuan dalam pengambilan sampel. Perama

adalah response time, response time berpengaruh terhadap waktu yang dibatasi

terhadap laporan sampainya paket yang terkirim. Pada peneltian ini response time

dibatasi selama 1000ms, paket akan dikirm setiap detik, jika melewati 1000ms

maka paket akan di-drop atau dibuang. Berikut batasan response time yang

ditentukan untuk setiap layanan:
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Tabel 4.1. Response time

Layanan Response time

facebook 1000 ms

gmail 1000 ms

filehippo 1000 ms

youtube 1000 ms

Setelah dilakukan penetuan terhadap response time, hal yang kedua yang

perlu ditentukan adalah jumlah peket yang diamati, penentuan jumlah paket yang

diamati untuk menyamakan jumlah paket sampel yang akan diambil pada setiap

tempat yang berbeda, berikut batasan jumlah paket yang diamati :

Tabel 4.2. Jumlah paket

Menurut Divisi Jaringan Komunikasi dan Data Puskom UIN SUSKA

RIAU terdapat dua pembagian waktu jumlah pengguna internet d lingkungan UIN

SUSKA RIAU yaitu pada jam 10.00 WIB sampai jam 15.00 WIB termasuk dalam

kategori jam sibuk dan jam 15.00 WIB sampai 17.30 WIB termasuk dalam

kategori jam sepi.

Layanan jumlah paket

facebook 50

gmail 50

filehippo 100

youtube 100


