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Abstract 

Wireless point-to-point computer laboratory network in Faculty of Information Technology 
Satya Wacana Christian University still use half-duplex method and 2.4 GHz frequency. In half-
duplex transmit and receive communication works on the same communication lane, therefore 
communication between transmit and receive must be done alternately, thus the throughput result 
does not maximal. The other weaknesses of the half-duplex network are lots of packet loss and the 
worst network delay. To overcome the problems, wireless dual nstreme with full-duplex transmission 
method applied. Dual nstreme wireless work by splitting transmission lane between transmit and 
receive and the channel width is also separated, so the result of throughput could be maximized. The 
implication of this mwthod are excalation of the data transfer process, the declension of delay and 
packet loss . 

Keyword : half duplex, full duplex, dual nstreme. 

Abstrak 

Jaringan wireless point-to-point di laboratorium komputer Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Kristen Satya Wacana masih menggunakan teknologi wireless dengan metode transmisi 
half duplex dan menggunakan frequency 2.4 GHz. Komunikasi transmit dan receive pada half duplex 
bekerja pada satu jalur komunikasi, oleh karena itu komunikasi harus bergantian antara transmit dan 
recieve, sehingga throughput yang dihasilkan kurang maksimal. Kelemahan lain pada jaringan half 
duplex adalah terjadinya delay serta packet loss yang signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka 
diterapkan wireless dual nstreme dengan metode transmisi full duplex. Wireless dual nstreme bekerja 
dengan cara memisahkan jalur transmisi antara transmit dan receive dengan channel width yang 
terpisah juga, sehingga throughput yang dihasilkan dapat maksimal. Hal ini menyebabkan 
peningkatan proses transfer data serta pengurangan delay dan packet loss.   

Kata Kunci : half duplex, full duplex, dual nstreme 
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1. Pendahuluan 

Kebutuhan serta permintaan dalam layanan teknologi komunikasi memungkinkan 
sebuah kemajuan teknologi yang makin berkembang. Perkembangan yang terjadi tidak hanya 
dalam jaringan kabel, jaringan nirkabel mengalami perkembangan yang tidak kalah menarik 
untuk dipelajari, hal ini berkaitan dengan banyaknya kebutuhan untuk transfer data terutama 
untuk hasil maksimal dalam transfer data yang diinginkan oleh para user, semua 
pendukungnya dimulai dari segi device atau perangkat serta teknologi yang digunakan. 
Jaringan nirkabel mempunyai sistem instalasi jaringannya yang mudah dan fleksibel serta 
memiliki reliabilitas tinggi. Jaringan nirkabel atau biasa dikenal dengan Wireless Local Area 
Network (WLAN) adalah sebuah jaringan lokal yang menggunakan frekuensi radio untuk 
melakukan pertukaran data. Standard 802.11 a/b/g dalam pertukaran data  masih 
menggunakan media transmisi half duplex karena menggunakan 1 link untuk 2 komunikasi. 
Data yang akan lewat pada link tersebut yaitu transmit (tx) dan receive (rx) secara bersamaan 
menyebabkan delay dan bottleneck. Delay pada transmisi half duplex adalah faktor yang 
dapat mengakibatkan throughput yang dihasilkan kurang optimal.  

Saat ini jaringan wireless point-to-point di Fakultas Teknologi Informasi Universitas 
Kristen Satya Wacana masih menggunakan teknologi half duplex, sehingga bekerja hanya 
pada 1 link untuk 2 komunikasi, karena pada teknologi ini transmit dan receive dilakukan 
secara bergantian pada interface radio yang sama dan mengakibatkan throughput tidak 
maksimal. Wireless dual nstreme sebagai salah satu proprietary Mikrotik yang menerapkan 
metode transmisi full duplex. Wireless dual nstreme  bekerja dengan cara membedakan tiap 
link dimana 1 link  untuk komunikasi khusus transmit (tx) dan receive (rx) dan 1 link lagi 
untuk komunikasi khusus receive (rx) dan transmit (tx), sehingga throughput menjadi 
maksimal dan mengurangi delay yang terjadi. Teknologi 802.11n adalah  pendukung utama 
dari wireless dual nstreme ini disertai dengan penggunaan channel frequency non-
overlapping dimana terdiri dari satu set channel frequency yang terpisah dimana channel 
tersebut dapat bekerja bersamaan sehingga dapat mengurangi saling menginterfensi satu sama 
lain. 
 

2. Tinjauan Pustaka 

Wireless Local Area Network (WLAN) dengan menggunakan spesifikasi protocol 
802.11 yang sudah distandarisasi oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
menyediakan kecepatan transfer data 1 Mbps dan 2 Mbps dimana semuanya berfokus pada 
level physical dan data layer. Penelitian ini membahas keuntungan dari WLAN dimana 
meningkatkan mobilitas komputer, biaya instalasi yang lebih murah, efektif diterapkan pada 
lingkungan yang dinamis [1], dari penelitian lainnya yang telah dilakukan dimana membahas 
tentang pembangunan infrastruktur jaringan untuk koneksi antar sekolah point to point, 
dengan menggunakan antenna grid dengan polarisasi yang digunakan horizontal dan Router 
Board MikroTik sebagai router jaringan sehingga dapat mempermudah dalam pertukaran 
data dalam hitungan detik (real time) [2]. Penelitian lainnya lagi di FTI-UKSW tentang full 
duplex OSPF dengan transfer rate yang didapatkan sebesar 3.7 MBps, kelebihannya adalah 
dimana pada mode ini mampu melakukan fail over sehingga saat salah satu link down dapat 
langsung mengubah mode menjadi half duplex [3]. Penelitian sebelumnya, protocol yang 
digunakan masih standard 802.11 oleh IEEE, koneksi wireless yang dilakukan hanya dalam 
jaringan dengan topologi mesh dengan cakupan area tidak begitu luas, dan juga dalam point 
to point antenna outdoor masih menggunakan metode transmisi half-duplex, dimana disetiap 
lawan menggunakan single antenna sehingga throughput tidak optimal, lalu untuk berikutnya 
pada penelitian full duplex OSPF throughput yang dihasilkan belum begitu optimal. Pada 
kesempatan yang diberikan untuk melengkapi penelitian sebelumnya maka peneleti dalam 
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penelitian ini akan menerapkan teknologi wireless full-duplex dengan menggunakan wireless 
dual nstreme MikroTik  pada jaringan point to point outdoor. 

Wireless Dual Nstreme adalah mode untuk mengatasi keterbatasan kecepatan dan jarak 
pada standard IEEE 802.11 sehingga menjadikan dual nstreme ini menjadi real full-duplex. 
merupakan arsitektur jaringan dual nstreme. Dual nstreme bekerja dengan cara membagi 2 
link dengan frekuensi berbeda dengan masing-masing link mempunyai channel width karena 
menggunakan tipe n, sedangkan untuk dua aliran atau dual nstreme sendiri adalah 
komunikasi antar radio transmit (tx) dengan receive (rx) untuk 1 link dan receive (rx) dan 
transmit (tx) untuk 1 link berikutnya. Dual nstreme dapat menghasilkan throughput  
maksimal karena untuk  komunikasi tiap link transmit (tx) dan receive (rx) bisa  dilakukan 
bersamaan pada interface wireless berbeda. Dual nstreme merupakan perkembangan dari 
mode nstreme yang juga fitur dari MikroTik dengan keunggulan yang sama dimana 
memungkinkan super-high data rates karena protocol over head per frame yang kecil serta 
delay yang diperoleh berjumlah kecil [4]. 

 
3. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode NDLC 
(Network Development Life Cycle) adapun siklus tahapannya berisi analysis, design, 
simulation, prototyping, implementation, monitoring sehingga perencanaan yang akan 
dilakukan diharapkan bisa maksimal. Gambar 1 adalah gambaran dari NDLC yang 
merupakan metode penelitian yang digunakan. Tahap Analysis adalah tahap dimana  
dilakukannya analisa permasalahan yang muncul, analisa topologi dan juga analisa 
kebutuhan. Pada penelitian ini dilakukan proses analisa  topologi jaringan lama yang 
menghubungkan antara Lab-RX dengan Lab-E seperti pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 1 Network Development Life Cycle [5] 

 
Gambar 2 menggambarkan topologi jaringan lama pada Lab FTI-UKS, dimana pada 

topologi yang digunakan masih menggunakan metode transmisi half dupex. Komunikasi half 
duplex masih menggunakan 1 jalur atau 1 link untuk komunikasi datanya, yang 
mengakibatkan throughput menjadi tidak maksimal, hal ini disebabkan oleh sistem 
komunikasi pada topologi ini dillakukan antara dua belah pihak saling bergantian untuk 
masuk agar bisa tetap terhubung seperti pada kinerja walkie-talkie. Pengetesan throughput 
dilakukan menggunakan software Jperf. Jperf adalah software berbasis java yang digunakan 
untuk mengukur bandwith, paket loss dan jitter. Hasil pengujian throughput jaringan wireless 
point-to-point di Lab FTI-UKSW yang lama dipaparkan pada Tabel 1. 
 



Gambar 
 

 
Tabel 1 

Interval 

(s) 

Transfer

(Kbytes)

0.0-1.0 96.2

1.0-2.0 63.2

2.0-3.0 102

3.0-4.0 108

4.0-5.0 111

5.0-6.0 116

6.0-7.0 67.5

7.0-8.0 109

8.0-9.0 118

9.0-10.0 111

 

Tabel 1 menampilkan hasil pengukuran dengan ukuran 
adalah sebagai berikut, total interval  = 0.0
bandwith = 0.797Mbits/s, dengan rata
Berdasarkan standar ITU, rata-rata 
dengan kualitas baik yaitu 0-0.5 %
point yang lama masuk kategori buruk, dan tidak 
layanan multimedia. Setelah melakukan analisis pada jaringan yang lama selesai, lalu 
dilakukan analisa kebutuhan hardware
Tabel 2 adalah tabel kebutuhan hardware 
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Gambar 2 Topologi Jaringan Lama (Half Duplex) 

Tabel 1 Hasil Pengujian Pembebanan UDP 1 MB 
 

Transfer 

(Kbytes) 

Bandwith 

(Kbits/s) 

Jitter 

(ms) 

Loss data 

(%) 

96.2 788 6.031 0 

63.2 517 13.252 0 

102 835 10.188 36 

108 882 7.436 9.6 

111 906 10.358 3.8 

116 953 4.084 10 

67.5 553 16.437 16 

109 894 8.981 34 

118 964 7.276 3.5 

111 906 15.223 7.2 

hasil pengukuran dengan ukuran UDP Bandwith sebesar 1 
interval  = 0.0-10.0s,  total transfer = 100.19 Kbytes

dengan rata-rata jitter = 9.92 ms dan rata-rata loss data
rata loss data yang dipersyaratkan untuk layanan multimedia 

0.5 % [6], Sehingga bisa dikatakan jaringan wireless point
yang lama masuk kategori buruk, dan tidak layak untuk digunakan apalagai 

layanan multimedia. Setelah melakukan analisis pada jaringan yang lama selesai, lalu 
hardware dan software yang mendukung wireless 

hardware dan software yang digunakan. 

 

 

sebesar 1 Mbytes 
Kbytes, rata-rata 
data = 12.01 %. 

yang dipersyaratkan untuk layanan multimedia 
wireless point-to-
apalagai sebagai 

layanan multimedia. Setelah melakukan analisis pada jaringan yang lama selesai, lalu 
 dual nstreme. 
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Tabel 2 Hardware dan Software yang digunakan 

  
Tahap analisis dilakukan juga pada saat survei lokasi untuk untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya dilapangan. Tahap yang dilakukan adalah dengan menentukan koordinat dengan 
menandai tempatnya dengan menggunakan Global Positioning System (GPS). Gambar 3 
adalah pemetaan koordinat  masing-masing tower di Lab-RX dan Lab-E yang diambil 
menggunakan GPS. Pada  Hasil marking dari GPS didapat data sebagai berikut : 
koordinat gedung RX : ( 7°19'6" S ; 110°29'53" E ) 
koordinat gedung E    :  ( 7°19'4" S ; 110°29'59" E ) 
 
Gambar 3 menampilkan skema topologi jaringan yang dibangun pada gedung RX ke sisi 
gedung E berdasarkan koordinat. Data pada gambar berdasarkan dari koordinat dari tiap 
lokasi penelitian. Pada Gambar 3 menunjukkan pada bagian tengah yang ada dalam kurungan 
berwarna hitam merupakan titik tengah  freznel zone dimana titik yang dianggap mendekati 
titik tertinggi jalur link komunikasi dari sisi gedung RX ke sisi gedung E. 
 

No Komponen Jumlah Fungsi Spesifikasi 

1 Wireless 
Mikrotik + 
Chipset 
Wireless R2N  

2  Sebagai penghubung 
jaringan point-to-point 

RB433GL ProcessorIntel Xeon X5560 : 

• Atheros AR7161 680MH 
networkprocessor 

• 128MB DDR SDRAM onboard 
memory 

• Three 0/100/1000 Gigabit 
Mbits/s Ethernet ports with 
Auto-MDI/X 

• PoE: 8-28V DC on Ether1 (Non 
802.3af). Jack: 8-30V DC 

• 2W board only, 14W available 
to minIPCI cards 

2 Antenna Grid 4 Penguat sinyal wireless  • TDJ-2400 2.4 GHz 24 dBi. 

3 Kable Pigtail 
Jumper 

4 Penghubung wireless ke 
antenna 

• LMR400 

4  Winbox 2 Remote setting mikrotik 
dalam bentuk GUI 

• Winbox Loader V2.2.15 



Gambar 

   
 Tahap kedua adalah Design
jaringan yang akan dibangun. 
menggambarkan infrastruktur tower pada kondisi 
menggambarkan rancangan topologi 
mendiskripsikan tinggi tower, tinggi gedung dan tinggi penghalang pada
dual nstreme. Gambar 4  menjelaskan 
ditopologi rancangan baru untuk 
dimana. Keterangan lokasi tentang 
Tabel 3. 
 

Gambar 4 Topologi Jaringan baru 
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Gambar 3 map pointing gedung RX ke gedung E 
 

Design dimana pada tahap ini membuat gambar desain topologi 
 Data yang didapat pada tahap analysis digunakan untuk 

menggambarkan infrastruktur tower pada kondisi nyata dilapangan, 
menggambarkan rancangan topologi dual nstreme yang akan dibangun. Pada Gambar 
mendiskripsikan tinggi tower, tinggi gedung dan tinggi penghalang pada topologi

menjelaskan gambaran topology yang baru secara detail, dimana 
ditopologi rancangan baru untuk pointing sudah menggunakan metode transmisi 

lokasi tentang posisi atau ketinggian yang didapatkan dapat dilihat pada 

Topologi Jaringan baru (full duplex dual nstreme) 
 
 
 
 
 

 

dimana pada tahap ini membuat gambar desain topologi 
digunakan untuk 

 dan untuk 
yang akan dibangun. Pada Gambar 4 

topologi jaringan 
topology yang baru secara detail, dimana 

menggunakan metode transmisi full duplex 
posisi atau ketinggian yang didapatkan dapat dilihat pada 

 



Keterangan

Tinggi / Elevasi Gedung RX (dari atas permukaan laut)

Tinggi / Elevasi Gedung E (dari atas permukaan laut)

Tinggi Tower RX

Tinggi Tower E

Tinggi Penghalang (dari atas permukaan laut)

Jarak Gedung RX ke Gedung E

Jarak Gedung RX dengan Penghalang

Jarak Gedung E dengan Penghalang

 
Tahap ketiga adalah tahap Simulation Prototyping
sebuah bentuk simulasi dengan bantuan 
dilakukan proses simulasi dengan 
sistem jaringan yang akan dibangun, disimulasikan menggunakan 
Tabel 4 menunjukkan inputan pada 
simulasi propagasi yang beroperasi 
dapat memprediksi kualitas system radio 
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Tabel 3 Keterangan Lokasi  

Keterangan Tinggi

Tinggi / Elevasi Gedung RX (dari atas permukaan laut) 596 mdpl

Tinggi / Elevasi Gedung E (dari atas permukaan laut) 591 mdpl

Tinggi Tower RX 8 m 

Tinggi Tower E 9 m 

Tinggi Penghalang (dari atas permukaan laut) 593 mdpl

Jarak Gedung RX ke Gedung E 213 m

Jarak Gedung RX dengan Penghalang 163 m

Jarak Gedung E dengan Penghalang 50 m 

Simulation Prototyping yang merupakan tahap untuk pembuatan 
sebuah bentuk simulasi dengan bantuan tools khusus. Pada tahap simulation prototyping
dilakukan proses simulasi dengan software Radiomobile. Gambar 5 mendiskripsikan 
sistem jaringan yang akan dibangun, disimulasikan menggunakan Radiomobile
Tabel 4 menunjukkan inputan pada Radiomobile. Radiomobile adalah salah satu aplikasi 

yang beroperasi khusus untuk wireless outdoor, dengan 
system radio yang telah dirancang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Simulasi Radiomobile 
 

Tinggi 

596 mdpl 

591 mdpl 

 

 

593 mdpl 

213 m 

163 m 

 

yang merupakan tahap untuk pembuatan 
simulation prototyping 

mendiskripsikan tentang 
Radiomobile, sedangkan 

adalah salah satu aplikasi 
, dengan Radiomobile 
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Tabel 4 Input Radiomobile 

Input Keterangan 

Polarization Horizontal 

Frekuensi 2437 MHz dan 2462 MHz 

Transmit Power 25 dBm 

Line loss 1 dB 

Antenna Gain 24 dBi 

Antenna Height 17 m dan 15 m 

Antenna Type dipole 

 
Tahap keempat adalah tahap Implementasi, merupakan tahap yang paling menentukan 

karena semua perencanaan yang telah dibuat akan diterapkan. Tahap implementasi akan 
diterapkan setelah apa yang telah di desain sebelumnya. Tahap implementasi akan dilakukan 
instalasi jaringan wireless pada kedua sisi tower sesuai dengan topologi jaringan yang 
dipaparkan sebelumnya. Proses perhitungan link budget wajib dilakukan sebelum melakukan 
instalasi tower atau antenna. Link budget adalah perhitungan dari kekuatan (gain)  dan 
hambatan (loss) dari pemancar (transmitter), ke penerima (receiver) dengan menggunakan 
parameter-parameter tertentu pada sistem gelombang radio WLAN guna mencapai kualitas 
jalur yang baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil dari perhitungan manual bisa 
mendekati hasil pada saat jaringan sudah mulai aktif. Proses perhitungan link budget dibagi 
menjadi beberapa tahapan, yaitu Menentukan Nilai Effective Isotropic Received Power 
(EIRP). Menentukan Free Space Loss (FSL). Rx Signal Level. Freznel Zone Clearance 
(FZC). Hasil perhitungan bisa dilihat pada Tabel 5. EIRP adalah daya yang diradiasikan dari 
ujung antenna,sedangkan FSL adalah Rambatan frekuensi di udara, lalu Rx Signal Level 
adalah daya yang diterima, serta Freznel Zone Clearance adalah area sekitar Optical LOS 
dimana sinyal radio merambat dari pemancar ke penerima [8].  
 

Tabel 5 Perhitungan Link Budget 

Perhitungan WLAN 1 WLAN 2 

EIRP 48 dBm 48 dBm 

FSL 86.7 dB 86.9 dB 

Rx Signal Level -15 dBm -14.9 dBm 

FZC 2.38 m 2.36 m 

 
Tahap kelima adalah tahap Monitoring. Tahap monitoring berfungsi untuk meninjau atau 

mengamati kinerja dari jaringan yang telah dibuat tadi agar tetap berjalan sesuai keringinan 
dan tujuan awal dari user pada tahap analisis. Monitoring disini hanya melakukan 
pengamatan dan analisis pada beberapa parameter seperti reliabilitas kinerja jaringan dan 
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throughput yang dihasilkan dengan melakukan pembebanan dengan User Datagram Protocol 
(UDP). 

Pada tahap keenam adalah manajemen atau pengelolaan dan pengaturan merupakan 
tahap akhir dalam penggunaan metode NDLC. Manajemen yang dilakukan adalah pada 
channel frequency yang digunakan oleh peneliti pada jaringan yang dibuat dengan 
menggunakan frequency 2437 MHz dan 2462 MHz , pemilihan channel frequency pada 
frequency 2.4 GHz didasarkan pada 3 channel frequency yang non-overlapping. Frequency 
yang diijinkan dalam penggunaannya ada 14 channel yaitu 2412 MHz, 2417 MHz, 2422 
MHz, 2432  MHz, 2437 MHz, 2422 MHz, 2447 MHz, 2542 MHz, 2457 MHz, 2462 MHz, 
2467 MHz, 2472 MHz dan 2477 MHz. Frekuensi yang non-overlapping hanya ada 3 channel 
yaitu channel 1, 6, 11 pada frekuensi 2412 MHz, 2437 MHz serta 2462 MHz [7]. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan dimulai dari konfigurasi yang disederhanakan dalam bentuk tabel 
untuk memudahkan dalam membacanya disertai dengan pembahasan pada tiap-tiap hasil 
yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Pada Tabel 5 merupakan tabel konfigurasi dual 
nstreme. Tabel 5 menampilkan hasil konfigurasi pada tiap interface nstreme yang telah 
dibuat, dimana untuk IP address pada sisi gedung RX adalah 192.168.1.1 sedangkan pada 
sisi gedung E adalah 192.168.1.2, lalu ditampilkan juga mac address dan juga remote mac 
address dimana dimana menjadi patokan dalam koneksi pada tiap WLAN pada transmit dan 
juga receive. Lalu untuk tx/rx band menggunakan yang 2GHz-N karena bekerja pada 
frequency 2.4 GHz di tipe N dimana masing-masing stream atau tiap link mempunyai 
channel width 20 MHz, sedangkan untuk frequency yang digunakan adalah 2437 dan juga 
2462 untuk menghindari channel overlapping. Interface masing-masing routerboard sudah 
selesai dikonfigurasi setelah itu dilakukan pengecekan status pada tiap interface seperti pada 
Gambar 6 dan 7. 

 
Tabel 6 Konfigurasi dual nstreme 

Keterangan Routerboard Gedung RX Routerboard Gedung E 

Ip address 192.168.1.1 192.168.1.2 

Interface name Nstreme1 Nstreme1 

Mac address 00:0C:42:3A:B5:42 00:0C:42:3A:BB:BD 

Remote-mac 00:0C:42:3A:BB:BD 00:0C:42:3A:B5:42 

Tx/Rx Band 2GHz-N 2GHz-N 

Frequency use WLAN  1 2437 2437 

Frequency use WLAN  2 2462 2462 

Channel width pertstreams 20 MHz 20 MHz 

WLAN  1 mode Dual nstreme slave Dual nstreme slave 



WLAN  2 mode 

Enable nstreme WLAN  1 

Enable nstreme WLAN  2 

Tx radio 

Rx radio 

Mode Bridge name 

 

 

Gambar 6 Status 
 

Gambar 7 Status 
 
Gambar 6 dan 7 bisa dilihat bahwa tiap 
interface dual nstreme masing-masing 
Sehingga untuk tiap link atau jalur 
masuk dalam kategori untuk data
hal ini bisa dipastikan bahwa untuk tiap 
MBps. Hasil konfigurasi pada masing
seperti pada Gambar 8. 
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Dual nstreme slave Dual nstreme slave

Yes Yes 

Yes Yes 

WLAN  1 WLAN

WLAN  2 WLAN

Bridge1 Bridge1

 
Status interface dual nstreme routerboard sisi RX 

 
Status interface dual nstreme routerboard sisi E 

Gambar 6 dan 7 bisa dilihat bahwa tiap tx dan rx pada tiap WLAN pada masing
masing routerboard memiliki kemampuan data rate 

link atau jalur mempunyai data rate perstream 65 Mbps, angka ini 
data rate perstream yang bekerja pada channel width 

hal ini bisa dipastikan bahwa untuk tiap link mampu melakukan transfer rate sebesar 8.125 
MBps. Hasil konfigurasi pada masing-masing  interface dual nstreme pada tiap sisinya 

Dual nstreme slave 

 

 

WLAN  2 

WLAN  1 

Bridge1 

pada masing-masing 
rate 65 Mbps. 

65 Mbps, angka ini 
width 20 Mhz, 
sebesar 8.125 

pada tiap sisinya 



Gambar 
Gambar 8 traffic yang terjadi pada tiap

bahwa interface dual nstreme hanya menangani 
sisi gedung E menampilkan bahwa 
saja. Pada traffic bagian bawah sisi RX dan E merupakan 
data (link transfer dan receive) pada tiap 
pada masing-masing dual nstre
Gambar 9 dan Gambar 10.  

Gambar 9

Sisi RX 
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Gambar 8 Traffic dual nstreme sisi RX dan E 
yang terjadi pada tiap-tiap sisi, pada traffic gedung RX  menampilkan 

hanya menangani link transfer (tx) saja, sedangkan pada 
sisi gedung E menampilkan bahwa interface dual nstreme hanya menangani link receive 

bagian bawah sisi RX dan E merupakan traffic gabungan atau lalu lintas 
) pada tiap interface dual nstreme. Traffic WLAN

dual nstreme interface yang telah dikonfigurasi bisa dilihat pada 

Gambar 9 Traffic WLAN 1 dan WLAN 2 sisi RX 

Sisi E 

’ 

gedung RX  menampilkan 
) saja, sedangkan pada traffic 

link receive (rx) 
gabungan atau lalu lintas 

WLAN  interface 
yang telah dikonfigurasi bisa dilihat pada 

 



Gambar 9 menampilkan traffic tiap
sisi gedung RX. Gambar 9 bisa dilihat bahwa tiap
saja. Traffic yang tampil memperlihatkan bahwa 
saja, sedangkan pada WLAN 2 hanya menangani 
traffic pada tiap-tiap WLAN pada sisi gedung E juga seperti pada Gambar 10.

 

Gambar 10

Gambar 10 menampilkan traffic 
E. Pada Gambar 10 bisa dilihat juga bahwa tiap
Traffic yang tampil memperlihatkan bahwa 
sedangkan pada WLAN 1 hanya menangani 
dengan menguji jitter dan juga loss 
diperhatikan untuk mengetahui kualitas
ini dilakukan dengan menggunakan
packet, jitter pada jaringan yang telah dirancang
selang interval setiap 1 s dengan waktu transmit 10 s .Pada T
pengujian jitter dan loss data pada 
pertama menampilkan hasil pengujian menggunakan 
dengan ukuran UDP bandwidth
1220 KBytes, rata-rata bandwidth
rata loss data = 0 %. 
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tiap-tiap WLAN yang telah dikonfigurasi dual nstreme 
Gambar 9 bisa dilihat bahwa tiap-tiap WLAN hanya menangani satu 

yang tampil memperlihatkan bahwa WLAN 1 hanya menangani 
2 hanya menangani link receive saja. Sama halnya seperti 

pada sisi gedung E juga seperti pada Gambar 10. 

Gambar 10 Traffic WLAN 2 dan WLAN 1 sisi E 
 

traffic tiap-tiap WLAN yang telah dikonfigurasi pada sisi gedung 
E. Pada Gambar 10 bisa dilihat juga bahwa tiap-tiap WLAN hanya menangani satu 

yang tampil memperlihatkan bahwa WLAN 2 hanya menangani link 
1 hanya menangani link receive saja. Pengujian berikutnya adalah 

loss data. Jitter dan loss data adalah perihal yang sangat harus 
kualitas dan kehandalan jaringan yang telah di

ini dilakukan dengan menggunakan Jperf, penggunaan jperf dapat melakukan 
yang telah dirancang. Test yang dilakukan dengan mengatur 

selang interval setiap 1 s dengan waktu transmit 10 s .Pada Tabel 7 dan Tabel 8 
pada  jaringan full duplex OSPF. Tabel 7 merupakan pengujian 

mpilkan hasil pengujian menggunakan jperf. Didapatkan hasil pengukuran 
andwidth sebesar 1  Mbytes adalah sebagai berikut total 
bandwidth = 0.97 Mbits/s, dengan rata-rata jitter = 1.01

dual nstreme pada 
hanya menangani satu link 

1 hanya menangani link transfer 
saja. Sama halnya seperti 

 

yang telah dikonfigurasi pada sisi gedung 
hanya menangani satu link saja. 

link transfer saja, 
Pengujian berikutnya adalah 

adalah perihal yang sangat harus 
jaringan yang telah dibuat. Analisa 

dapat melakukan monitor loss 
yang dilakukan dengan mengatur 

7 dan Tabel 8 adalah hasil 
merupakan pengujian 

Didapatkan hasil pengukuran 
adalah sebagai berikut total transfer = 

1.01 ms dan rata-
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Tabel 7  Pengujian dengan beban UDP 1 MB 
Interval Transfer Bandwidth Jitter Loss  

(s) (Kbytes) Kbps (ms) (%) 

0.0 - 1.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 1.285 ms 0 

1.0 - 2.0 sec 119 Kbytes 976 Kbits/sec 0.408 ms 0 

2.0 - 3.0 sec 125 Kbytes 1023 Kbits/sec 0.777 ms 0 

3.0 - 4.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 0.522 ms 0 

4.0 - 5.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 1.078 ms 0 

5.0 - 6.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 1.549 ms 0 

6.0 - 7.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 0.018 ms 0 

7.0 - 8.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 1.574 ms 0 

8.0 - 9.0 sec 122 Kbytes 1000 Kbits/sec 1.312 ms 0 

9.0 - 10.0 sec 122 Kbytes 999 Kbits/sec 1.599 ms 0 

 
 Tabel 8  Pengujian dengan beban UDP 2 MB 

Interval Transfer Bandwidth Jitter Loss 

(s) (Kbytes) (Kbps) (ms) (%) 

0.0 – 1.0 sec 247 Kbytes 2023 Kbits/sec 0.006 ms 0 

1.0 – 2.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 0.002 ms 0 

2.0 – 3.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 1.312 ms 0 

3.0 – 4.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 0.124 ms 0 

4.0 – 5.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 0.181 ms 0 

5.0 – 6.0 sec 245 Kbytes 2011 Kbits/sec 0.003 ms 0 

6.0 – 7.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 0.691 ms 0 

7.0 – 8.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 0.365 ms 0 

8.0 – 9.0 sec 244 Kbytes 1999 Kbits/sec 0.013 ms 0 

9.0 – 10.0 sec 244 Kbytes 2002 Kbits/sec 0.854 ms 0 

 
 
 

 
 
 
 



Tabel 8 merupakan pengujian yang
jperf. Didapatkan hasil pengukuran dengan ukuran 
total transfer = 2444 KBytes, rata
ms dan rata-rata loss data = 0%. 
penempatan berdasarkan standard dari ITU untuk mengetahui kualitas dari jaringan.
Berdasarkan pada Tabel 9 rata-rata 
2 MB didapatkan adalah 1.01 ms dan 0.35
jitter 0 - 20 ms dengan kategori jaringan yang baik.
 

 
 
 
 
 
 

Tabel
Packet loss

0.5 

Berdasarkan pada Tabel 10 Paket loss 
pembebanan UDP 1 MB dan 2 MB adalah 0 %, hal ini termasuk dalam kategori baik karena 
masuk dalam range 0 – 0.5 % dalam tabel standard 
berikutnya adalah  pengujian hasil dan kualitas jaringan setelah penggujian 
Pengujian dilakukan pada dua jaringan sebelum diterapkan 
sesudah diterapkan wireless dual nstreme 
protocol) seperti pada Gambar 11 dan Gambar 12.

 

Gambar 11 
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8 merupakan pengujian yang menampilkan jitter dan loss packet menggunakan 
Didapatkan hasil pengukuran dengan ukuran UDP bandwidth sebesar 2  Mbytes 

rata-rata bandwidth = 1.95Mbits/s, dengan rata-rata 
 Berdasarkan data yang telah didapat, selanjutnya melakukan 

penempatan berdasarkan standard dari ITU untuk mengetahui kualitas dari jaringan.
rata jitter yang didapat dengan pembebanan UDP

2 MB didapatkan adalah 1.01 ms dan 0.35 ms dikategorikan baik, karena masuk dalam range 
20 ms dengan kategori jaringan yang baik. 

Tabel 9 Jitter standar dari ITU 

Tabel 10 Packet loss standar dari ITU 
Packet loss % Penjelasan 

0 - 0.5 Baik 

0.5 – 1.5 Cukup 

1 - 5 Buruk 

Paket loss standard ITU [6], didapatkan packet loss
1 MB dan 2 MB adalah 0 %, hal ini termasuk dalam kategori baik karena 

0.5 % dalam tabel standard packet loss dari ITU. Pengujian 
berikutnya adalah  pengujian hasil dan kualitas jaringan setelah penggujian Jitter 

dilakukan pada dua jaringan sebelum diterapkan wireless dual nstreme
dual nstreme dengan uji coba download via ftp (

) seperti pada Gambar 11 dan Gambar 12. 

Gambar 11 Test transfer data tanpa dual nstreme 

Jitter (ms) Penjelasan 
0 – 20 Baik 
20 – 50 Cukup 

>50 Buruk 

menggunakan 
Mbytes adalah 

rata jitter = 0.35 
yang telah didapat, selanjutnya melakukan 

penempatan berdasarkan standard dari ITU untuk mengetahui kualitas dari jaringan. 
UDP 1 MB serta 

dikategorikan baik, karena masuk dalam range 

packet loss pada 
1 MB dan 2 MB adalah 0 %, hal ini termasuk dalam kategori baik karena 

dari ITU. Pengujian 
Jitter dilakukan. 

wireless dual nstreme dan 
dengan uji coba download via ftp (file transfer 

 



Gambar 
 

Gambar 11 menampilkan hasil 
belum menggunakan dual nstreme 
KB/sec sehingga bisa dihitung 
260.075*8 dengan hasilnya adalah 2.03 Mbps. Hasil dari 
kurang maksimal karena jaringan lama masih menggunakan metode transmisi 
kemudian dilakukan pengujian ber
diterapkan wireless dual nstreme 
dengan melakukan transfer data, dari client di gedung RX dengan client di gedung E, 
rate terbaik yang dihasilkan 4.411 MB/sec sehingga kemampuan 
wireless dual nstreme bisa dihitung dengan cara 4.411*8 dengan hasilnya adalah 35.288 
Mbps. Berikutnya dilakukan pengujian 
menggunakan tools bandwidth-
routerboard sisi gedung E, lalu untuk 
gedung RX seperti pada Gambar 13 dan Gambar 14.
 

Gambar 
 

Gambar 14 Setting dan pengujian 
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Gambar 12 Test transfer data dengan dual nstreme 

Gambar 11 menampilkan hasil transfer data pada jaringan lama dimana jaringan ini 
dual nstreme dan hanya mampu melakukan transfer 

KB/sec sehingga bisa dihitung bandwidth pada jaringan dapat dihitung dengan cara 
260.075*8 dengan hasilnya adalah 2.03 Mbps. Hasil dari transfer rate pada jaringan lama
kurang maksimal karena jaringan lama masih menggunakan metode transmisi 
kemudian dilakukan pengujian berikutnya dengan menggunakan jaringan yang telah 

dual nstreme  seperti pada Gambar 12. Gambar 12 adalah hasil pengujian 
, dari client di gedung RX dengan client di gedung E, 

kan 4.411 MB/sec sehingga kemampuan bandwidth pada jaringan 
bisa dihitung dengan cara 4.411*8 dengan hasilnya adalah 35.288 

Berikutnya dilakukan pengujian bandwidth pada koneksi antar router
-tester. Konfigurasi untuk bandwidth-server 

sisi gedung E, lalu untuk bandwidth-test client dilakukan pada routerboard 
gedung RX seperti pada Gambar 13 dan Gambar 14. 

 
Gambar 13 Setting bandwidth-server 

Setting dan pengujian bandwidth-tester pada client 

 

pada jaringan lama dimana jaringan ini 
 rate 260.075 

pada jaringan dapat dihitung dengan cara 
pada jaringan lama 

kurang maksimal karena jaringan lama masih menggunakan metode transmisi half duplex, 
ikutnya dengan menggunakan jaringan yang telah 

Gambar 12 adalah hasil pengujian 
, dari client di gedung RX dengan client di gedung E, transfer 

pada jaringan 
bisa dihitung dengan cara 4.411*8 dengan hasilnya adalah 35.288 

router dengan 
 dilakukan di 

routerboard sisi 
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Gambar 13 menampilkan konfigurasi pada server ditentukan untuk mengalokasikan UDP 
dari port '2000' proses authentifikasi (pengecekan user dan password) 'no' sesi test yang 
diijinkan sebanyak '10'. Lalu dilanjutkan dengan konfigurasi dan pengujian pada client disisi 
gedung RX seperti pada Gambar 14. Gambar 14 menampilkan proses test bandwidth jalur 
dari 192.168.1.1 menuju ke alamat IP 192.168.1.2 yang merupakan IP server sisi gedung E. 
Pengujian diatur durasi selama '60s' (satu menit) sedangkan pada tipe data di set 'random' 
mode test yaitu direction 'both' adalah mode test dengan both yaitu upload atau tx dan 
download atau rx. Pada hasil yang ditampilkan bandwidth rata-rata untuk link rx yang didapat 
adalah 28.5 Mbps dengan download rata-rata 3.5625 MBps sedangkan bandwidth pada sisi 
link tx adalah 21.5 Mbps dengan upload rata-rata 2.6875 MBps dengan packet loss yang 
didapat 0, berdasarkan pada besar bandwidth dari pengujian download dengan ftp dan juga 
hasil pada tools test bandwidth, bahwa jaringan wireless dual nstreme yang telah dibuat 
hanya mempunyai bandwidth maksimal sebesar 35.288 Mbps dengan bandwidth rata-rata 
untuk download 28.5 Mbps serta untuk upload rata-rata sebesar 21.5 Mbps. 
 
5. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh throughput jaringan lama yang diperoleh hanya 
mampu melakukan transfer rate 260 KBps setelah diterapkan wireless dual nstreme mampu 
melakukan transfer rate sebesar 4 MBps karena wireless dual nstreme metode transmisi full 
duplex mampu menghasilkan throughput yang besar, karena bekerja dengan dua link yang 
terpisah antara link tx (transmit) dan juga rx (receive) disertai juga dengan channel width 
pada tiap link dan penggunaan channel frequency yang non-overlapping. Hasil penelitian 
yang diperoleh dari wireless dual nstreme menurut peneliti belum maksimal dimana dari 
kapasitas 8 MB hanya diperoleh 4 MB rata-rata. Hasil ini disebabkan karena kondisi 
lingkungan pada infrastruktur yang mengalami banyak interfensi.  
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