
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

 Seiring berjalannya waktu teknologi informasi menjadi sebuah bagian penting 

dalam hidup kita dimana setiap orang pada masa ini semua menggunakan teknologi 

informasi. Sudah tidak heran lagi sekarang banyak sekali perusahaan, kampus, 

sekolah dan masih banyak lagi yang sudah mengunakan teknologi informasi jaringan 

komputer yang bagus dan kualitas yang mumpuni, maka dapat mendukung sarana 

dan pra-sarana yang akan dilakukan. Jaringan komputer sendiri merupakan sebuah 

jaringan yang terhubung antar komputer yang satu dengan yang lainnya, dimana antar 

komputer yang satu dengan yang lain mereka dapat saling tukar menukar informasi 

melalui perangkat keras seperti modem, router dan sebagainya. Jaringan komputer 

juga dapat diartikan sebagai dua atau lebih komputer dihubungkan dengan 

menggunakan sebuah system komunikasi jaringan. Jaringan komputer juga dapat 

diartikan kumpulan dari komputer yang mana komputer ini dapat saling mengakses 

dan tukar menukar data. Prinsip dasar dalam sistem jaringan ini adalah suatau media 

komunikasi tertentu. (Oetomo, 2003). 

  Adanya kualitas jaringan komputer yang bagus dapat membantu sebuah 

perusahaan, kampus ataupun sekolah dan instasi lainnya dalam proses pengolahan 

data dan pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu SMA 

NEGERI 1 TUMIJAJAR yang merupakan sebuah instansi pemerintahan dibidang 

pendidikan yang sudah menggunakan jaringan internet untuk mengatur  serta 

mengelola data dan informasi, serta digunakan untuk menunjang studi siswa dan 

siswinya dalam mencari tugas, serta paraguru untuk mencari materi pelajaran yang 

belum dipahami dan untuk menunjang extra kulikuler komputer yang ada di SMA. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak nyahman supendiS.Kom 

selaku pengurusjaringan, pihak SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR menggunakan ISP 

(InternetService  Provider) dari indihome, dimana kantor pusat dari indihome yang di 

tuju lumayan jauh berada di Bandar Jaya Lampung Tengah. Pihak SMA NEGERI 1 
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TUMIJAJAR  menggunakan dua router indihome dengan bandwidth 50Mbps dibagi 

menjadi dua dengan besaran bandwidth untuk Lab 1, ruang guru, dan staff TU 

sebesar 30Mbps. Lab 2sebesar 20 Mbps. Topologi jaringan yang ada di Lab 1 dan 

Lab 2 menggunakan topologi star. Pada LAB 1 jaringan dihubungkan menggunakan 

transmisi kabel LAN, untuk bagian staff TU jaringan di ambil dari router yang berada 

di ruang guru dengan menggunakan media transmisi kabel LAN yang kemudian 

dihubungkan menggunakan HUB dan di bagi ke komputer yang ada di staff. Router 

yang ada di ruang adalah router tambahan biasa yang beli di peralatan komputer 

sekitar sekolahan kenudian router di ruang guru di jadikan hostpot kusus hanya 

diruang guru dengan jumlah user yang tidak terbatas. Lab 2 Bandwidth yang 

diberikan 20Mbps. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola lab bapak 

Nopendri, S.Kom, jaringan wireless yang ada di ruang gurubiasanya mengalami 

gangguantime out dan suspand jaringan terhubung tetapi tidak dapat browsing 

internet, hal tersebut dikeluhkan oleh sebagian guru di SMA. 

 Berdasarkan masalah diatas penulis ingin melakukan penelitian pada jaringan 

wireless di SMA Negeri 1 Tumijajar hal tersebut dipilih peneliti karena : 

Belum pernah dilakukannya penelitian tentang QoS di SMA Negeri 1 Tumijajar hal 

tersebut peneliti lakukan guna mengetahui kualitas jaringan wireless yang ada sudah 

baik atau belum, sesuai standarisasi Tiphon, dengan melakukan penggujian kualitas 

layanan internet menggunakan parameter QoS seperti :delay, jitter, dan packet loss, 

hal tersebut di lakukan untuk dapat dijadikan bahan informasi dan kajian bagi pihak 

pengelola terhadap kualitas jaringan wireless di SMA Negeri 1 Tumijajar guna 

menunjang kualitas layanan khususnya di ruang guru. 

  Flanagan (2003) mendefinisikan bahwa Quality of Service (QoS) adalah 

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

dalam jaringan. Tujuan  dari  mekanisme QoS  adalah  mempengaruhi  setidaknya  

satudi antara empat parameter dasar QoS yang telah ditentukan. Dimana parameter 

yang ada pada QoS yang nanti akan penulis gunakan untuk melakukan analisis 

jaringan di SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menganalisis, mengukur kualitas jaringan wireless yang ada di 

SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR menggunakan parameter QoS ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

AdapunbatasanmasalahpadaPenelitianiniyaitusebagaiberikut: 

1. Peneliti melakukan analisa performa jaringan yang ada diruang guru. 

2. Parameter QoS yang digunakan bandwidth, delay, jitter, packetloss. 

3. Penilaian yang dilakukan berdasarkan standarisasi Tiphon. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

seberapa baik performa jaringan wireless yang ada di SMA NEGERI 1 TUMIJAJAR 

dengan melakukan pengukuran menggunakan parameter QoS dan standarisasi Tiphon 

sebagai penentu baik atau buruknya kualitas jaringan. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan semoga setelah diketahuai 

apa masalah dan solusinya supaya dijadikan acuan oleh SMA NEGERI 1 

TUMIJAJAR untuk dapat lebih baik dalam meningkatkan kualitas kinerja jaringan 

yang ada disana khususnya diruang guru. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Pada Bab  ini  membahas  mengenai  latar  belakang,  umusan  masalah,  

batasan masalah, tujuan, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 
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Pada 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 

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

setiap tahap-tahap yang akan dilakukan. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada Bab  ini  berisi  hasil dari penelitian yang dilakukanoleh peneliti dan 

pembahasan dari hasil dari penelitian yang dilakukan pada bab ini. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan  dari  penelitian  ini  serta  saran  

dari  hail penelitian. 

 


