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Abstract 

Development of data communications in computer networks more rapidly with 

the advent of content that is increasingly more complex, such as audio and video files to 

the needs of users of computer networks. Complex content will increasingly burden the 

performance of the network due to the use of bandwidth is getting bigger. To maintain 

quality streaming required QoS to network management to streaming services may run as 

expected. Streaming process using QoS will generate a streaming service that has a low 

delay and high throughput. 

Keyword : QoS, video streaming, delay, throughput. 

 

Abstrak 

Perkembangan komunikasi data pada jaringan komputer semakin pesat dengan 

munculnya konten yang yang semakin kompleks, seperti file audio dan video yang sudah 

menjadi kebutuhan pengguna jaringan komputer. Konten yang kompleks tentu akan 

semakin memberatkan kinerja dari jaringan dikarenakan penggunaan bandwidth yang 

semakin besar. Untuk menjaga kualitas streaming diperlukan QoS untuk melakukan 

manajemen jaringan agar layanan streaming dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Proses streaming menggunakan QoS akan menghasilkan sebuah layanan 

streaming yang mempunyai nilai delay yang rendah dan throughput yang tinggi.  

Kata Kunci : QoS, video streaming, delay, throughput. 
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1. Pendahuluan 

Kemajuan komunikasi data pada jaringan komputer saat ini sudah sangat 

pesat, hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa konten yang lebih 

kompleks demi memenuhi kebutuhan user dalam hal komunikasi data. 

Awalnya penggunaan komunikasi data pada jaringan computer hanya sebatas 

pengiriman teks dan gambar. Saat ini pengembangan komunikasi data masih 

terus dilakukan oleh beberapa pihak agar dapat memberikan hasil yang 

maksimal baik dari segi efisiensi maupun peningkatan mutu kualitas jaringan 

dan konten itu sendiri. 

Konten yang berkembang pada komunikasi data pada jaringan komputer 

saat ini mengikutsertakan jenis data audio dan video yang semakin dibutuhkan 

oleh para pengguna/user. Jenis data audio dan video sendiri mempunyai 

kapasitas data yang lebih besar dibandingkan dengan data teks dan gambar. 

Hal ini tentu saja akan memberatkan kinerja jaringan, karena jaringan akan 

membutuhkan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Seiring bertambahnya 

bandwidth berbanding lurus juga dengan bertambahnya fitur yang bemunculan 

dengan penggunaan bandwidth, seperti Video Streaming, Video Conference, 

VoIP (Voice over Internet Protocol) dan fitur yang lainnya. 

Dari fitur tersebut yang paling banyak menjadi kebutuhan para pengguna 

adalah video streaming. Hal ini tentu menuntut adanya perhatian khusus pada 

Quality of Service (QoS) fitur tersebut karena pengguna fitur tersebut 

menghendaki kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. QoS 

dibutuhkan untuk mengetahui kualitas yang diberikan kepada pengguna dan 

membantu seorang network administrator agar dapat memberikan prioritas 

traffic tertentu. Dengan meningkatnya berbagai layanan, maka akan 

meningkatkan lalulintas aliran paket dengan berbagai laju kecepatan, yang 

akan membutuhkan kemampuan jaringan melakukan aliran paket pada laju 

kecepatan tertentu. Pada dasarnya, QoS memungkinkan untuk memberikan 

layanan yang lebih baik untuk arus tertentu. 

Melihat permasalahan yang terjadi, analisis QoS pada Video Streaming 

berbasis web diharapkan dapat memberikan hasil yang baik untuk layanan 

video streaming. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

melakukan analisis penggunaan Quality of Service dalam proses Video 

Streaming berbasis web. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Broadcast Data Audio 

Video Berbasis Web Portal pada Jaringan LAN Menggunakan Metode 

Multicasting, dikemukakan bahwa permasalahan yang ada pada penggunaan 

internet saat ini adalah maraknya pengguna internet yang menggunakan 

konten data menggunakan proses streaming, untuk itu perlu dilakukan 

penerapan sistem broadcast data audio video menggunakan metode multicast 

yang didukung arsitektur jaringan yang sesuai dengan besarnya area jaringan. 

Masalah lain dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan server berpengaruh 
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terhadap kualitas video yang dibroadcast kepada client, dalam rentang waktu 

sepuluh detik terjadi delay selama sepersekian detik. Hal ini dikarenakan pada 

uji coba ini tidak digunakan perangkat server yang sesungguhnya. Penulis 

hanya menggunakan PC biasa untuk digunakan menjadi server. Serta 

disebabkan oleh penggunaan perangkat tuner biasa yang hanya bisa 

menyiarkan satu channel untuk satu PC komputer. Hasil akhir dari penelitian 

ini berdasarkan hasil implementasi aplikasi dan pengukuran diperoleh 

beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Kondisi trafik jaringan sangat mempengaruhi beban jaringan 

sehingga mempengaruhi kualitas layanan. 

2. Kualitas layanan streaming lebih efektif dengan menggunakan teknik 

pengiriman data multicast. 

3. Delay yang terjadi secara simultan akan menyebabkan terjadinya loss 

dan error, sehingga menyebabkan kualitas streaming yang buruk. 

Pada penelitian yang berjudul Analisis Quality of Service dalam 

Transmisi Data HyperText Transfer Protocol, dikemukakan bahwa internet 

merupakan salah satu bentuk dari kemajuan komputer. Internet telah 

digunakan sebagai media yang cukup handal untuk transmisi data dengan 

batasan delay hampir tidak ada. HTTP (HyperText Transfer Protocol) adalah 

protokol aplikasi yang merupakan mekanisme standar untuk mengakses data 

pada web. HTTP merupakan protokol yang paling efisien digunakan untuk 

mentransfer data hypertext yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai 

aplikasi kombinasi antara aplikasi SMTP dan FTP. Quality of Service (QoS) 

merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dalam suatu sistem 

komunikasi karena pengguna menghendaki kualitas layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan. QoS adalah teknik manajemen jaringan yang 

memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan 

yang diharapkan, dengan tujuan untuk menyediakan kualitas layanan yang 

berbeda-beda untuk beragam kebutuhan akan layanan dalam jaringan IP, 

sebagai contoh untuk menyediakan bandwidth sesuai dengan kebutuhan agar 

delay dalam pengiriman data dapat lebih di minimalisir sehingga 

menghasilkan throughput yang lebih baik. 

QoS adalah teknik manajemen jaringan yang memungkinkan aplikasi-

aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dengan 

tujuan untuk menyediakan kualitas layanan yang berbeda-beda untuk beragam 

kebutuhan akan layanan di dalam jaringan IP (Internet Protocol), sebagai 

contoh untuk menyediakan bandwidth yang khusus sesuai kebutuhan data dan 

voice yang digunakan, menurunkan hilangnya paket-paket. Menurunkan 

waktu tunda dan variasi waktu tunda di dalam transmisinya. QoS sebagai 

suatu kumpulan dari pengaruh performansi layanan yang menentukan tingkat 

kepuasan dari user terhadap suatu layanan. [1] 

 

 

QoS memiliki beberapa fungsi yaitu: [2] 

1. Pengkelasan paket untuk menyediakan pelayanan yang berbeda-

beda untuk kelas paket yang berbeda-beda. 
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2. Penanganan kongesti untuk memenuhi dan menangani kebutuhan 

layanan yang berbeda-beda. 

3. Pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan 

mengendalikan pengiriman paket-paket data. 

4. Pensinyalan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat yang 

mendukung komunikasi di dalam jaringan IP. 

Parameter-parameter QoS antara lain Bandwidth, Troughput, Delay, 

Jitter dan Packet Loss [3]. 

 

1. Delay 

Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses 

transmisi dari suatu titik ke titik lain yang menjadi tujuan. Perhitungan 

untuk mencari nilai delay menggunakan Persamaan 

Delay = (Time Request –Time Sukses)  

 

2. Packet Loss 

Paket loss (Packet Loss) didefinisikan sebagai kegagalan transmisi 

paket IP mencapai tujuannya. 

 

3. Jitter 
Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan 

IP. 

 

4. Bandwidth 

Bandwidth adalah jumlah data yang dapat ditransfer melalui 

jaringan  dalam jangka waktu tertentu.  

 

5. Throughput 
Karena beban yang bervariasi dari pengguna lain yang menggunakan 

resource yang sama, bit-rate (throughput maksimum) yang dapat 

diberikan kepada aliran data tertentu mungkin terlalu rendah untuk 

layanan multimedia realtime jika semua aliran data mendapatkan prioritas 

penjadwalan yang sama. 

Throughput, adalah jumlah total kedatangan paket IP sukses yang 

diamati di tempat pengukuran pada destination selama interval waktu 

tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut (sama dengan, jumlah 

pengiriman paket IP sukses per service-second). Perhitungan dalam 

mencari nilai throughput menggunakan Persamaan 

dLastnFirsTimeBetwee

imaPaketDiter
Throughput

tan
   

Transmisi multicast merupakan transmisi dari satu pengirim ke banyak 

penerima. Setiap penerima akan mendapatkan stream yang sama. Sebagai 

contoh, terdapat 3 buah penerima yang meminta transmisi informasi sebesar 

100kbps, maka total bandwidth yang dibutuhkan tetap 100kbps [4]. 



5 
 

Multicasting dimulai dengan sebuah paket yang berasal dari mesin sumber 

(source) yang diduplikasikan pada router. Alamat tujuan pada tiap paket data 

semuanya sama pada semua duplikat. Hanya ada satu duplikat paket yang 

berada diantara setiap dua router. Pada multiple unicasting, sejumlah paket 

data berasal dari mesin sumber (source). Contohnya, jika terdapat lima tujuan 

paket data, maka mesin sumber (source) akan mengirimkan lima paket, 

masing-masing dengan unicast destination address yang berbeda-beda, jadi 

memungkinkan akan terjadinya multiple copies yang berada/bergerak di antara 

dua router. Contohnya, pada saat seseorang mengirimkan sebuah e-mail pada 

sekelompok orang, ini merupakan contoh multiple unicasting. Software e-mail 

yang digunakan membuat replika dari pesan tersebut, masing-masing dengan 

destination address yang berbeda dan mengirimkannya satu per satu. 

3. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan pada perancangan ini adalah metode PPDIOO 

(Prepare, Plan, Design, Implement, Operate and Optimize) adalah sebuah 

metode penelitian yang dikembangkan oleh Cisco System (Cisco, 2007). 

Metode ini terdiri dari 6 fase yaitu: 

a. Prepare 

Prepare adalah tahap dimana rencana kerja disusun agar penelitian 

dapat terorganisir dengan baik, baik dari segi keuangan maupun dari 

strategi yang akan digunakan. Setelah rencana kerja tersusun 

kemudian mempersiapkan semua kebutuhan penelitian, baik itu 

kebutuhan hardware maupun software. 

b. Plan 

Plan adalah tahapan yang dijadikan sbagai parameter dan perlu 

mendapat perhatian sebelum merancang sebuah jaringan komputer 

lokal yakni: 

- Menganalisis kebutuhan alat jaringan yang akan digunakan dalam 

perancangan topologi jaringan, seperti router, PC server, switch, 

LAN Card, kabel UTP dan PC client. 

- Mendesain topologi atau arsitektur jaringan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

- Implementasi jaringan lokal berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 

Ketiga tahapan yang diuraikan tersebut dikategorikan kedalam tahap 

perencanaan jaringan lokal. Ada beberapa langkah yang perlu 

dipertimbangkan dan mendapat perhatian pada tahap ini yaitu 

menganalisis kebutuhan jaringan yang dibutuhkan dengan sebaik 

mungkin. Selain perangkat jaringan yang sangat berpengaruh pada 

pembangunan jaringan lokal, pemberian IP address pada router, 

server dan masing-masing client juga mempunyai pengaruh yang 

besar dalam membangun sebuah jaringan lokal. Setelah pembangunan 
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jaringan lokal telah selesai, tahap berikutnya adalah mengaktifkan 

fitur QoS yang terdapat pada router. Setelah semua telah 

dikonfigurasi maka dapat dilakukan pengambilan data pada proses 

streaming video yang dijalankan dengan teknik multicast. Setelah 

data yang dibutuhkan tersedia selanjutnya adalah melakukan analisis 

data tersebut, parameter yang akan dianalisis pada proses streaming 

dengan teknik multicast adalah delay dan throughput karena kedua 

parameter ini dapat menjelaskan performa jaringan, dalam hal ini 

kecepatan dan kelancaran alur transmisi data. 

c. Design 

Design adalah tahapan saat dilakukan perancangan topologi logic 

yang akan digunakan, selain itu perancangan filterisasi juga harus 

dilakukan pada tahap ini. Berdasarkan penjelasan kebutuhan, maka 

visualisasi topologi bisa dilihat pada Gambar 1 

 
Gambar 1 Topologi Jaringan 

Topologi pada Gambar 1 dirancang dengan satu buah router yang 

terhubung ke server lokal dan client. Router berfungsi sebagai bridge 

pada jaringan lokal yang dipakai dalam penelitian ini. 

Pemakaian switch antara router dan client pada topologi dimaksudkan 

agar jika diperlukan maka dapat ditambahkan client baru yang akan 

muncul sesuai dengan kebutuhan jaringan. 

 

 

d. Implement 

Berdasarkan topologi pada Gambar 1 maka proses implementasi 

dapat dilakukan bertahap. Dimulai dengan konfigurasi server yang 

mencakup konfigurasi web server, streaming server, dan dns server. 
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Setelah konfigurasi server selesai dilanjutkan dengan konfigurasi 

pada router. Konfigurasi yang dilakukan meliputi konfigurasi dasar, 

alokasi IP, konfigurasi mangle, dan konfigurasi queue tree. 

Konfigurasi selanjutnya adalah konfigurasi IP addresses pada tiap 

client. 

e. Operate 

Pada tahap operate dapat dilakukan percobaan sistem yang sudah 

dilakukan. Percobaan yang dilakukan adalah menjalankan streaming 

video tanpa menggunakan QoS berupa pemberian garansi bandwidth 

yang akan diperoleh oleh client, hal ini akan disesuaikan dengan 

analisa yang dilakukan pada sistem yang dibuat. Pada tahap ini dapat 

dilakukan pemecahan masalah yang timbul selama proses 

pengambilan data yang mengakibatkan tidak berjalannya proses 

komunikasi secara baik dalam jaringan lokal.  

f. Optimize 

Optimize adalah tahap terakhir dimana setelah melakukan analisa, 

sistem dapat diperbaharui dengan kebutuhan agar sistem menjadi 

lebih baik dari sebelumnya, karena mungkin saja sebelumnya sistem 

tidak dapat bekerja dengan optimal. Pada tahap ini system 

diperbaharui dengan melakukan streaming video menggunakan QoS 

yang berupa pemberian garansi bandwidth yang akan diperoleh client. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada penelitian ini akan dipakai 2 buah file video yang berbeda, kedua 

file akan diuji 2 (dua) kali dengan masing-masing pengujian sebanyak 10 kali, 

pengujian pertama merupakan streaming video tanpa menggunakan QoS dan 

pengujian kedua merupakan streaming video dengan menggunakan QoS. 

Untuk file A pengujian akan dilakukan selama 2 menit dan untuk file B 

pengujian akan dilakukan selama 4 menit. Pada Tabel 1 dapat dilihat detail 

kedua file yang akan dipakai pada saat ujicoba streaming dilakukan. 

Tabel 1 Detail file 

 

Detail File File A File B 

Codec .mp4 .flv 

Frame per second (fps) 23 30 

Resolusi 640 x 360 640 x 360 

bitrate 737kbps 743kbps 

Ukuran file (MB) 18 54 

 

 Selama proses streaming berjalan aplikasi Wireshark akan meng-capture 

paket-paket data yang berjalan pada jaringan dan akan melakukan analisis 

statistic pada paket-paket tersebut. Parameter QoS yang akan dijadikan 
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sebagai pengukur nilai QoS pada penelitian ini adalah nilai delay dan nilai 

throughput. Nilai delay yang akan ditampilkan merupakan nilai delay yang 

terjadi pada selang waktu selama proses capture data dilakukan, sedangkan 

nilai throughput yang akan ditampilkan merupakan nilai throughput yang 

dihasilkan selama proses capture berjalan dengan satuan Mbps. 

 
Gambar 2 Hasil Capture data pada wireshark. 

 

Hasil capture akan di-decode dari UDP menjadi RTP dengan cara pada 

tab Analyze pilih decode as, lalu decode kan protokol UDP menjadi protokol 

RTP. Untuk mendapatkan hasil analisis dari jumlah delay dan throughput klik 

tab statistics lalu pilih summary. Nilai between first and last packet akan 

dibagi dengan nilai total paket yang hasilnya adalah nilai delay yang 

dihasilkan selama proses capture, dan hasil total paket yang dibagi dengan  

nilai between first and last packet merupakan nilai throughput yang dihasilkan 

selama proses streaming. 

Pengukuruan Nilai Delay 

Delay adalah waktu tunda yang disebabkan oleh proses transmisi dari 

satu titik ke titik yang menjadi tujuannya. Pada penelitian ini nilai delay 

didapatkan dari persamaan  

Delay = (between first and last packet) / packets 

Nilai delay yang ditampilkan merupakan delay yang dihasilkan pada file 

A dan file B yang masing-masing file dilakukan pengujian sebanyak 10 kali 

tanpa QoS dan 10 kali dengan QoS. Uji coba pada file A dilakukan selama 2 

menit dan uji coba pada file B selama 4 menit. Pada Tabel 2 dideskripsikan N 
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sebagai percobaan yang dilakukan diikuti dengan nomor sebagai keterangan 

nomor urut percobaan. 

Tabel 2 Nilai delay pada file A tanpa QoS dan dengan QoS 

N Delay Tanpa 

QoS 

(millisecond) 

Delay Dengan 

QoS 

(millisecond) 

1 0.0132 0.0120 

2 0.0135 0.0123 

3 0.0138 0.0124 

4 0.0136 0.0121 

5 0.0171 0.0122 

6 0.0168 0.0125 

7 0.0136 0.0119 

8 0.0140 0.0124 

9 0.0143 0.0129 

10 0.0145 0.0128 

Rata-rata 0.0144 0.0123 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat perbandingan nilai delay yang dihasilkan pada 

saat file A tidak menggunakan QoS dan saat file A menggunakan QoS. Delay 

yang dihasilkan saat file A menggunakan QoS lebih sedikit dibandingkan saat 

file A tidak menggunakan QoS. Hal ini dikarenakan jumlah paket yang 

dikirimkan dari server ke client pada saat menggunakan QoS lebih terjaga 

kualitas jumlah paketnya, Hal ini dapat dilihat pada statistic yang ditampilkan 

pada aplikasi Wireshark. Jumlah paket pada file A dengan QoS lebih banyak 

dibandingkan jumlah paket pada file A tanpa QoS. Untuk melihat lebih jelas 

perbandingan delay yang dihasilkan pada file A dapat dilihat pada grafik yang 

ada pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Grafik nilai delay pada file A. 

Pengujian untuk mengukur nilai delay juga dilakukan pada file B dengan 

durasi 4 menit. Pada Tabel 3 akan dilihat jumlah delay pada file B yang tidak 

menggunakan QoS dan file B yang menggunakan QoS. Pada Tabel 3 

dideskripsikan N sebagai percobaan yang dilakukan diikuti dengan nomor 

sebagai keterangan nomor urut percobaan. 

Tabel 3 Nilai delay file B tanpa Qos dan dengan QoS 

N Delay Tanpa 

QoS 

(millisecond) 

Delay Dengan 

QoS 

(millisecond) 

1 0.0151 0.0126 

2 0.0134 0.0132 

3 0.0170 0.0153 

4 0.0174 0.0156 

5 0.0178 0.0158 

6 0.0172 0.0157 

7 0.0171 0.0159 

8 0.0177 0.0147 

9 0.0172 0.0155 

10 0.0176 0.0155 

Rata-rata 0.0167 0.0149 

 

Pada Tabel 3 juga terlahat perbedaan nilai delay yang dihasilkan saat 

proses streaming file B yang tidak menggunakan QoS dan file B saat 
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menggunakan QoS. Delay yang dihasilkan saat file B menggunakan QoS lebih 

sedikit dibandingkan saat file B tidak menggunakan QoS. Hal ini dikarenakan 

jumlah paket yang dikirimkan dari server ke client pada saat menggunakan 

QoS lebih terjaga kualitas jumlah paketnya, Hal ini dapat dilihat pada statistic 

yang ditampilkan pada aplikasi Wireshark. Jumlah paket pada file B dengan 

QoS lebih banyak dibandingkan jumlah paket pada file B tanpa QoS. Untuk 

melihat lebih jelas perbandingan delay yang dihasilkan pada file A dapat 

dilihat pada grafik yang ada pada Gambar 4. 

 

Gambar 4 Grafik nilai delay pada file B. 

Pengukuran Nilai Throughput 

Throughput adalah jumlah total kedatangan paket IP sukses yang diamati 

ditempat pengukuran  pada destination selama interval waktu dibagi oleh 

durasi interval waktu tersebut (sama dengan, jumlah pengiriman paket IP 

sukses per service-second). Nilai throughput didapat dari melihat besarnya 

paket yang diterima dalam satu kali pengaksesan (1 paket), dan melihat durasi 

pengiriman (waktu antara pertama dan terkhir).  

Untuk mendapatkan nilai throughput, maka dapat digunakan Persamaan : 

 

 

 

Nilai throughput yang ditampilkan merupakan throughput yang 

dihasilkan pada file A dan file B yang masing-masing file dilakukan pengujian 

sebanyak 10 kali tanpa QoS dan 10 kali dengan QoS. Uji coba pada file A 

dilakukan selama 2 menit dan uji coba pada file B selama 4 menit. Pada Tabel 

4 dideskripsikan N sebagai percobaan yang dilakukan diikuti dengan nomor 

sebagai keterangan nomor urut percobaan. 

Throughput = 
Paket Diterima 

Time Beetween First and Last 
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Tabel 4 Nilai throughput file A tanpa QoS dan dengan QoS 

N Throughput 

Tanpa QoS 

(kbps) 

Throughput 

Dengan QoS 

(kbps) 

1 75.28 83.31 

2 73.91 81.40 

3 72.61 80.51 

4 73.44 82.02 

5 58.41 81.65 

6 59.36 79.87 

7 73.42 83.83 

8 71.00 80.33 

9 69.53 80.92 

10 68.89 81.39 

Rata-rata 69.58 81.52 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat perbandingan nilai throughput yang dihasilkan 

pada saat file tidak menggunakan QoS dan saat file A menggunakan QoS. 

Throughput yang dihasilkan saat file A menggunakan QoS lebih besar 

dibandingkan saat file A tidak menggunakan QoS. Hal ini dikarenakan saat 

dilakukan implementasi QoS yaitu pelimitan bandwidth, jumlah limit 

minimum yang diberikan pada client dialokasikan secara khusus demi 

terjaganya transfer rate data yang ideal, sehingga throughput yang dihasilkan 

juga lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada statistic yang ditampilkan pada 

aplikasi Wireshark. Jumlah paket pada file A dengan QoS lebih banyak 

dibandingkan jumlah paket pada file A tanpa QoS. Untuk melihat lebih jelas 

perbandingan throughput yang dihasilkan pada file A dapat dilihat pada grafik 

yang ada pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Grafik nilai throughput pada file A. 

Pengujian untuk mengukur nilai throughput juga dilakukan pada file B 

dengan durasi 4 menit. Pada Tabel 4 akan dilihat jumlah throughput pada file 

B yang tidak menggunakan QoS dan file B yang menggunakan QoS. Pada 

Tabel 5 dideskripsikan N sebagai percobaan yang dilakukan diikuti dengan 

nomor sebagai keterangan nomor urut percobaan. 

Tabel 5 Nilai throughput file B tanpa QoS dan dengan QoS 

N Throughput 

Tanpa QoS 

(kbps) 

Throughput 

Dengan QoS 

(kbps) 

1 65.78 79.30 

2 74.16 75.35 

3 58.76 65.06 

4 57.19 63.86 

5 56.01 62.92 

6 57.94 63.43 

7 58.42 62.67 

8 56.46 67.65 

9 58.13 64.14 

10 56.58 64.18 

Rata-rata 59.94 66.85 
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Pada Tabel 5 dapat dilihat perbandingan nilai throughput yang dihasilkan 

pada saat file B tidak menggunakan QoS dan saat file B menggunakan QoS. 

Throughput yang dihasilkan saat file B menggunakan QoS lebih besar 

dibandingkan saat file B tidak menggunakan QoS. Hal ini dikarenakan saat 

dilakukan implementasi QoS yaitu pelimitan bandwidth, jumlah limit 

minimum yang diberikan pada client dialokasikan secara khusus demi 

terjaganya transfer rate data yang ideal, sehingga throughput yang dihasilkan 

juga lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada statistic yang ditampilkan pada 

aplikasi Wireshark. Jumlah paket pada file B dengan QoS lebih banyak 

dibandingkan jumlah paket pada file B tanpa QoS. Untuk melihat lebih jelas 

perbandingan throughput yang dihasilkan pada file B dapat dilihat pada grafik 

yang ada pada Gambar 6. 

 

Gambar 6 Grafik nilai throughput pada file B 

Pada penelitian ini hasil nilai delay dan throughput yang dihasilkan oleh 

file A dan file B berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan codec dari tiap file. 

Hasil yang diperoleh file A lebih baik dibandingkan file B, hal ini dikarenakan 

pada saat proses streaming dijalankan, file B mengalami proses konversi 

codec dari .flv menjadi .mp4, sehingga bitrate dan frame per second dari file 

B mengalami penurunan yang mengakibatkan jumlah paket yang ditransfer 

ikut menurun jumlahnya. Encoder yang berjalan saat proses streaming 

dijalankan adalah encoder Variable Bite Rate (VBR), VBR merupakan 

metode encoded video yang menjamin kualitas video dengan menempatkan 

intelligent bit selama proses encoding. Encoder mengalokasikan informasi 

yang sesuai untuk setiap detiknya, bergantung pada kompleksitas file video. 

VBR video menyediakan kualitas yang lebih baik dengan penggunaan 

ratarata bandwidth yang sama. Penggunaan VBR akan menghasilkan 

penggunaan bandwidth yang efisien, tetapi perbedaan bit rate paket video 
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menyebabkan permasalahan dalam menghitung bandwidth efektif dari video 

streams. 

Kekurangan pada penelitian ini adalah kurangnya jumlah client dan juga 

implementasi multicast yang lebih baik jika source video yang dipakai berasal 

dari sebuah TV Tunner karena implementasi multicast sangat cocok diterapkan 

pada implementasi IPTV, tetapi dikarenakan peneliti tidak mempunyai TV 

tunner yang support dengan sistem operasi yang digunakan, sehingga source 

video yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari dua buah file yang 

berbeda ukuran besarannya. 

 

5. Simpulan 

Dengan QoS, performa jaringan menjadi semakin baik, ini dibuktikan 

dengan berkurangnya nilai delay dan bertambahnya nilai throughput yang di 

hasilkan pada masing-masing uji coba, baik pada file A dan file B. nilai delay 

dan throughput dipengaruhi oleh pelimitan bandwidth yang bertujuan menjaga 

transfer rate data yang terjadi saat proses streaming. Codec yang digunakan 

berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan, hal ini disebabkan 

karena tiap codec mempunyai ukuran bitrate, frame per second dan resolusi 

yang berbeda. Pelimitan bandwidth harus memperhatikan jenis codec yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada penentuan batas 

bandwidth yang akan dilimit karena tiap codec mempunyai kebutuhan transfer 

rate yang berbeda-beda. 

 

6. Saran 

Tambahkan jumlah client, bisa dengan client langsung atau dengan client 

yang di bangun secara virtual. Ubah topologi jaringan dengan membedakan 

segmen IP address, hal ini berarti mengubah fungsi router yang dipakai 

sebagai bridge menjadi routing protocol. Jika mengubah fungsi bridge 

menjadi routing protocol, protokol yang dipakai sebaiknya protokol IGMP 

yang dikonfigurasikan pada router. 
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