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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah instansi, terjadi banyak pertukaran data dan informasi pada 

setiap bagian. Karena itu, aksesibilitas dan kelancaran pertukaran informasi 

merupakan faktor penting dalam sebuah instansi untuk beroperasi. Untuk 

mendapatkan dan mengolah informasi yang ada dalam instansi tersebut, tentu 

diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengakses informasi 

tersebut. Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan dalam pengaksesan 

informasi pada masa kini adalah menggunakan komunikasi data dan jaringan 

internet. Oleh karena itu, komunikasi data dan jaringan komputer dapat mengubah 

cara pandang dalam menentukan sebuah keputusan (Fahrouz, 2007).  

Seiring dengan kebutuhan terhadap akses internet, jaringan komputer yang 

terpasang dapat dipastikan akan mengalami perkembangan. Kurose (2010) 

mengatakan bahwa hampir setiap jaringan komputer pada institusi dipasang secara 

hirarki, dimana setiap komputer suatu ruangan kantor dihubungkan dengan satu 

switch yang terhubung dengan switch ruang kantor yang lain melalui switch yang 

juga menghubungkan jaringan komputer antar gedung. Salah satu indikator kinerja 

jaringan komputer dapat dilihat dari aspek kelancaran dan keamanan dari jaringan 

komputer tersebut. 
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Fakultas Teknologi Pertanian merupakan salah satu dari 18 fakultas di 

Universitas Gadjah Mada yang memiliki beberapa jurusan/prodi seperti Program 

S1, Program S2, dan Program S3 (FTP, 2017). Dengan kapasitasnya sebagai salah 

satu fakultas di perguruan tinggi yang mendukung kegiatan kemahasiswaan dan 

prodi yang terus menerus, maka diperlukan jaringan komputer yang mumpuni. 

Berkembang pesatnya teknologi informasi juga mempengaruhi Fakultas Teknologi 

Pertanian untuk melakukan peralihan manajemen menggunakan data digital 

sebagai sumber data utama untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan 

makin banyaknya penggunaan komputer sebagai sarana pertukaran informasi, maka 

semakin kompleks pula jaringan komputer yang ada pada Fakultas Teknologi 

Pertanian. Kompleksitas disebabkan oleh intermediary devices dan end devices 

yang terhubung ke jaringan komputer. Selain pengguna jaringan komputer semakin 

banyak, layanan-layanan yang membutuhkan akses jaringan komputer juga 

semakin beragam (Rizki, 2014).  

Dari segi implementasi fitur keamanan dan jaringan komputer di Fakultas 

Teknologi Pertanian juga masih minim membuat jaringan lokal sangat sederhana 

untuk menangani banyak arus lalu lintas data. Hal ini dilihat dari penggunaan swich 

unmange untuk menghubungkan end device dengan switch serta tidak adanya 

konfigurasi untuk mengelola akses menuju titik tertentu yang menjadi poin utama 

yang menyebabkan jaringan kantor Fakultas Teknologi Pertanian kurang optimal. 

Selain itu, instalasi jaringan komputer yang ada saat ini yang hanya memiliki fungsi 

dasar sebagai media penyaluran informasi tanpa ada manajemen lebih lanjut hal 

tersebut secara langsung akan mempengaruhi aspek kelancaran. Adanya beberapa 
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switch distribusi dan server yang selalu online tiap saat dan diakses oleh banyak 

host baik secara lokal maupun remote juga perlu diperhatikan. Tidak semua user 

memerlukan akses ke switch distibusi dan server internal sehingga perlu 

diberlakukan aturan-aturan yang menangani hal-hal seperti ini pada lalu lintas 

jaringan komputer agar efisien. Analisis penggunaan hub, router, dan switch juga 

perlu untuk mengurangi kepadatan lalu lintas data yang disebabkan oleh perangkat 

jaringan tersebut. Pada Fakultas Teknologi Pertanian juga tidak terdapat 

konfigurasi keamanan secara khusus untuk menjamin perangkat yang mengakses 

data merupakan perangkat yang memang berwenang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membandingkan QoS pada jaringan VLAN dan extended LAN? 

2. Bagaimana merancang VLAN (Virtual Local Area Network) untuk 

meningkatan management jaringan komputer yang ada di Fakultas Teknologi 

Pertanian? 

1.3 Ruang Lingkup 

Dari pembuatan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahannya sebagai 

berikut : 

1. Pengujian dilakukan di jaringan LAN yang berada di Fakultas Teknologi 

Pertanian.  

2. Parameter QoS yang akan diukur adalah Throughput, jitter dan packet-loss -

ratio. 
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3. Pengukuran dilakukan pada jaringan internal untuk meminimalisir interferensi 

pada jaringan lain. 

4. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran adalah iperf versi 3 

dengan 144 kali percobaan setiap metode extended LAN dan VLAN . 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peracangan Analisis QoS Pada Jaringan Menggunakan 

Vlan dan Jaringan Extended pada Fakultas FTP UGM sebagai berikut :  

1. Dapat mengetahui kualitas layanan jaringan yang lebih baik diantara kedua 

metode tersebut.  

2. Mengetahui pengukuran secara terjadwal berdasarkan trafik terhadap 

parameter-parameter QoS pada jaringan VLAN dan extended LAN. 

3. Membantu pengelola jaringan dalam merancang infrastruktur jaringan 

komputer yang lebih baik dalam melakukan monitoring. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Hasil pengukuran parameter-parameter jaringan internet menggunakan media 

kabel dan nirkabel dapat memberikan gambar bagaimana quality of sevice dari 

kedua media jaringan yang secara umum digunakan dalam jaringan komputer. 

2. Dapat menjadi referensi dalam menganalisis dan merancang sebuah jaringan 

internal pada sebuah instansi. 

3. Bagi Fakultas FTP Universitas Gadjah Mada sebagai pihak yang akan 

mengimplementasikan jaringan yang dirancang, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dalam melakukan pengembangan jaringan komputer yang ada agar 

lebih optimal. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Struktur penulisan dalam tulisan ini terbagi dalam beberapa bab utama. 

Masing-masing bab mempunyai sistematika sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan  

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah mengapa dilakukan penelitian 

ini, perumusan masalah yang akan diteliti serta membatasi masalah tersebut, 

manfaat dilakukannya penelitian, tujuan yang akan dicapai dengan melakukan 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.  

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori  

Memuat tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan 

sebagai tinjauan pustaka penelitian ini. Serta berisi tentang dasar-dasar teori yang 

memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Teori tentang teknologi dan metode 

yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dapat dijadikan dasar 

pengetahuan terhadap penelitian yang dijalankan.  

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini membahas mengenai rancangan sistem yang akan digunakan dalam 

penelitian ini tentang metode penelitian, analisis lingkungan jaringan, penggunaan 

hardware dan software serta rancangan pengukuran parameter yang akan 

dilakukan.  
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Bab IV Implementasi dan Pembahasan  

Bab ini membahas tentang proses pengukuran dan pengambilan data 

sebagaimana yang telah disebutkan pada batasan masalah. Selain itu berisi hasil 

pengukuran parameter, dan perbandingan hasil pengukuran dari jaringan 

sebelumnya. 

Bab V Penutup  

Berisi kesimpulan, saran-saran yang dapat digunakan untuk dikembangkan 

lebih lanjut, dan kendala yang dihadapi saat melakukan penelitian ini 

 


