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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data statistik parameter telah berhasil dilakukan

pemodelan, pemodelan yang dapat dilakukan terdistribusi data parameter performansi ASR,

GOS, dan SCH di PT. Telkom Riau Daratan pada tahun 2011, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil model data parameter performansi ASR STO PBR1 (EWSD) PT. Telkom Riau

Daratan pada tahun 2011 model datanya terdistribusi normal, performansi rata-rata

pertahun panggilan yang terjawab (ASR) terjadi STO host pada multi exchange area

(MEA) pekanbaru, telah memenuhi standar performansi ditetapkan. Dapat diamati

persentasi rata-rata ASR terendah terjadi di STO PBR1 Sentral EWSD dengan nilai

persentasi 44,3328 %, yaitu memiliki presentasi keberhasilan yang kurang baik.

Karena jumlah pendudukan selama panggilan yang terjawab lebih kecil dari pada

jumlah pendudukan total panggilan dalam satu tahun.

2. Hasil model data parameter performansi GOS STO PBR1 (EWSD) PT. Telkom Riau

Daratan pada tahun 2011 model datanya terdistribusi exsponential, persentasi

performansi rata-rata setahun panggilan yang terblock (GOS) yang terjadi di STO host

MEA pekanbaru sangat besar, dengan ketersediaan nilai GOS 0,5568% Keadaaan ini

tidak baik bagi pelayanan jasa telekomunikasi, dikarenakan banyak panggilan yang

hilang atau tidak dapat terlayani oleh STO.

3. Hasil model data parameter performansi SCH STO PBR1 (EWSD) PT. Telkom Riau

Daratan pada tahun 2011 model datanya terdistribusi exsponential, persentasi rata-rata

kepadatan panggilan (SCH) setahun di STO host pada MEA pekanbaru terjadi sangat

sedikit, karena nilai performansi SCH di STO tersebut dibawah standar nilai

performansi. Nilai performansi SCH rata-rata pertahun di STO host PBR1 Sentral

EWSD dengan nilai 10,4477 call/sirkit

5.2 Saran

Demi penyempurnaan dan kemajuan dari masalah yang telah dianalisis, berikut

beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya :
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1. Pemodelan yang dilakukan dapat dijadikan sebagai peramalan terhadap kebutuhan

trafik.

2. Dengan melakukan pemodelan yang sama dapat dilakukan analisis untuk data trafik

performansi sentral pada STO yang sama, tetapi harus pada tahun yang berbeda-beda.

3. Dengan Metode yang sama dengan data yang berbeda dapat menggunakan distribusi

yang berbeda maupun distribusi yang sama.

4. Model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi
penelitian selanjutnya.


