
10 
 

BAB I I I 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Susunan Tahapan Rancangan sistem jaringan 

1. Tahap pengumpulan Data 

 Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dimaksud di sini yaitu 

pengumpulan data dengan cara membaca dan 

membandingkan di dalam buku, internet dan artikel – 

artikel yang terkait dengan penelitian Tentang tata 

cara membuat sistem keamanan dan monitoring askes 

internet. 

2. Persiapan software dan hardware. 

Pada tahap persiapan software dan hardware ini 

akan disiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam 

analisis akses internet pada jaringan LAN dan 

Wireless  seperti Lan, router, modem dll. 

3. Membuat Jaringan Internet (LAN dan 

Wireless). 

Pada tahap pembuatan jaringan internet ini, 

komputer-komputer yang ada si lab komputer akan 

saling dihubungkan menggunakan kabel LAN (Local 

Area Network), sedankan yang menggunakan wireless 

juga akan di seting sedemikian rupa agar jaringan 
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wireles tersebut dapat berjalan dengan lancar dan 

sesuai. 

4. Memastikan jaringan Kompuetr lab dapat 

terakses internet dengan baik. 

Pada tahap ini akan dipastikan jaringan yang 

terdapat di lab komputer sudah terpasang dengan 

baik,baik jaringan menggunakan Lan ataupun 

Wireless karena apabila jaringan belum terpasang 

dengan baik maka tidak akan bisa dilakukan analisis 

pada jaringan tersebut 

5. Melakukan analisis packet loss pada kedua 

jaringan. 

Setelah kedua jaringan terpasang dengan baik, 

akan dilakukan analisis packet loss pada kedua 

jaringan. Jaringan manakah yang tingkat loss nya 

lebih tinggi. 

6. Melakukan analisis keamanan pada kedua 

jaringan. 

Pada tahapan ini akan dilakukan analisis 

keamanan diantara kedua jaringantersebut, agar dapat 

diketahui jaringan manakah yang lebih aman 

digunakan oleh masyarakat. 

7. Menganaliasis kecepatan akses pada kedua 

jaringan. 
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Setelah melakukan analisis keamanan akan 

dilakukan tahap analisis kecepatan. Dengan 

melakukan analisis ini dapat diketahui jarinan mana 

yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga lebih 

efisisan dalam pemakaiannya. 

8. Menganalisis Delay pada kedua jaringan. 

Pada tahapan ini akan dilakukan perbandingan 

antara kedua jaringan, apakah jaringan tersebut 

mengalami delay yang cukup lama atau tidak. 

9. Menganalisis stabilitas pada kedua jaringan. 

Pada tahap analisis stabilitas ini, akan dilakukan 

uji kestabilan kecepatan akses internet pada kedua 

jaringan yang sudah terpasang. Disini akan 

dibandingkan jaringan manakah yang kecepatanya 

lebih stabil. 

10. Pemantapan 

Setelah pengujian sistem selesai dilakukan, 

maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu 

pemantapan, pada tahap ini ujicoba keseluruhan 

piranti akan dilakukan agar dapat diketahui piranti 

yang digunakan sudah sesuai dan tidak ada kesalahan 

lagi dalam pembuatan sistem monitoring dan 

pengamanan akses internet di lab komputer. 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Pada flowchat diatas bisa dijelaskan jalannya Sistem pada 

sebuah jaringan adalah sebagai berikut : 

1. Jaringan akan terbentuk apabila kita telah 

melakukan seting ip pada masing – masing PC. 

2. Setelah IP terseting akan dilakukan pengecekan 

apakah jaringan benar – benar telah jadi, 

apabila belum akan kembali dilakukan seting 

pada ip kembali. 

3. Setelah jaringan terbentuk akan dilakukan 

sharing data dari satu PC ke PC yang lain. 

4. Setelah data sampai tujuan maka proses akan 

selesai .  FINIS 

 


