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Abstract 

The purpose of this research is to design a network system VLAN on SMK 
N 2 Salatiga, which will improve the system and reduce the problems the Institute 
is like, data transmission failure, and the unstable flow of data transfer from the 
source towards the destination. By applying VLAN in the network, traffic is not 
required to be reduced, the system becomes more flexible, and prevent the 
collision domain. This methods is made through methods PPDIOO, spaciousness 
direct observation of spaciousness and methods of library research, design and 
testing of the system. The system has been tested on the physical network and it 
works fine, so the system is able to overcome the existing problems and improve 
its performance 

Keyword: Design, Network, VLAN, PPDIOO. 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem jaringan VLAN 
pada SMK Negeri 2 Salatiga, dimana sistem ini dimanfaatkan untuk memperbaiki 
dan mengurangi permasalahan yang ada di instansi tersebut yaitu, kegagalan 
pengiriman data dan tidak stabilnya alur transfer data dari source menuju 
destination. Dengan mengaplikasikan VLAN dalam jaringan ini, trafik yang tidak 
diperlukan menjadi berkurang, sistem menjadi lebih fleksibel, dan mencegah 
terjadinya collision domain. Metode ini dibuat melalui metode PPDIOO, 
observasi kelapangan secara langsung, metode studi pustaka, perancangan dan uji 
coba sistem. Sistem telah dilakukan pengujian pada jaringan fisik pada SMK 
Negeri 2 Salatiga dan sudah berfungsi dengan baik, sehingga sistem ini dapat 
mengatasi masalah yang ada di intansi tersebut dan meningkatkan kinerjanya. 

Kata Kunci : Perancangan, Jaringan, VLAN, PPDIOO. 
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1. Pendahuluan 
 

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa perkembangan teknologi 
informasi berkembang sangat pesat di segala bidang yang berdampak luas pada 
kinerja suatu perusahaan maupun organisasi-organisasi termasuk di sekolah-
sekolah dan perguruan tinggi. Dukungan teknologi informasi memungkinkan 
adanya proses pengolahan data yang lebih cepat, baik dalam persebarannya 
maupun pengolahan yang lebih luas. Perkembangan yang terbaru dari komputer 
salah satunya adalah dikembangkannya suatu sistem yang menggabungkan lebih 
dari satu komputer di bawah satu kendali dan memungkinkan pemakai untuk 
bersama-sama menggunakan sumber daya sistem yang ada dengan adanya 
koneksi antara satu komputer dengan komputer yang lain. 

SMK Negeri 2 Salatiga adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang 
menggunakan teknologi informasi yang berbasis jaringan komputer. Pemanfaatan 
jaringan komputer ini digunakan sebagai Resource Sharing yang efisien dalam hal 
waktu dan tidak terbatas akan jarak yang jauh [1]. Karena itu jaringan komputer 
pada sekolah tersebut menjadi sangat penting dalam menjalankan proses kegiatan 
pokok tiap harinya. Sehingga masalah dalam jaringan komputer tersebut akan 
berdampak pada operasional sekolah tersebut. Saat ini masalah yang ada dalam 
jaringan komputer di sekolah itu adalah sering terjadinya kegagalan pengiriman 
data dan sistem jaringan komputer yang kurang stabil. Itu terlihat dari network 
pada SMK Negeri 2 Salatiga yang menjadi semakin besar skalanya dan traffic 
brodcast yang banyak disebabkan oleh virus dan program-program pengganggu 
ini menjadi beban di network SMK Negeri 2 Salatiga. Beban yang terlalu besar ini 
menyebabkan peforma network menjadi jatuh dan tidak responsif. Penyebab dari 
kelemahan ini karena pada sistem jaringan komputer yang lama tidak 
menggunakan desain yang baik dan efektif, sehingga terkesan tambal sulam. 

Berangkat dari permasalahan tersebut, saya mendesain sebuah jaringan 
VLAN yang dapat mengatasi permasalahan dalam jaringan SMK Negeri 2 ini. 
Dengan jaringan VLAN ini diharapkan kinerja sistem akan lebih terorganisir dan 
peforma sistem mejadi meningkat. Saat ini VLAN digunakan untuk mengatasi 
masalah pada sistem jaringan komputer SMK Negeri 2 Salatiga. Di mana VLAN 
yang bekerja pada switch layer 3 membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa 
worksgroup secara logic sehingga mengatur broadcast yang dikirim ke 
destination, sehingga traffik yang tidak diperlukan dalam komunikasi data 
berkurang, meningkatkan peforma dari jaringan tersebut dan mengurangi 
terjadinya collision domain atau tabrakan domain. Dengan demikian, Dengan 
digunakannya VLAN maka sangat bermanfaat sekali untuk kemajuan pembagian 
Network agar lebih efisien. Pengertian dari VLAN adalah suatu model jaringan 
yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, hal ini mengakibatkan 
suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik 
peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat 
fleksibel karena dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi, tanpa 
bergantung lokasi workstations. Dengan jaringan VLAN, kinerja sistem akan 
lebih terorganisir dan peforma jaringan menjadi lebih optimal dengan 
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berkurangnya gangguan-gangguan broadcast yang menambah beban di jaringan 
SMK Negeri 2 Salatiga. 

Dengan alasan tersebut dan melihat kebutuhan akan teknologi jaringan yang 
lebih baik, untuk itu perlu dibuat sistem untuk  mengatasi masalah di atas dengan 
membuat jaringan VLAN. Melalui tahap-tahap penelitian yang dilakukan dapat 
dihasilkan sebuah perancangan dan analisa sistem jaringan komputer. Dengan 
demikian, sistem jaringan komputer ini diharapkan dapat  membantu semua staff, 
pengajar, dan siswa-siswi dalam mengakses dan menggunakan jaringan komputer 
yang telah diimplementasikan pada SMK Negeri 2 Salatiga. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang perancangan jaringan VLAN pernah dilakukan oleh Juni 
Agustino dan Ronald dengan judul “Perancangan Jaringan VLAN dan Load 
Balancing pada PT. Metrodata”. Dalam penelitian tersebut, sistem yang dirancang 
berjalan dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan jaringan yang terdapat 
dalam PT.Metrodata. PT.Metrodata adalah perusahaan  yang bergerak di bidang 
IT dan distributor hardware komputer maupun server,  serta software, memiliki 
berbagai anak perusahaan dan cabang perusahaan  di seluruh Indonesia dan luar 
negeri, mempunyai topologi jaringan yang luas  sehingga sering terjadi masalah 
dalam jaringan tersebut. Masalah yang ada dalam jaringan perusahaan adalah 
sering terjadinya tabrakan data, tidak optimalnya alur transfer data dan sistemnya 
kurang stabil. Untuk itu perlu dibuat sistem untuk mengatasi masalah di atas 
dengan membuat jaringan VLAN dan Loadbalancing[2]. 

 Secara umum, jaringan komputer adalah suatu teknologi yang 
menghubungkan beberapa komputer yang saling berinteraksi satu sama lain. 
Jaringan Komputer merupakan kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain 
yang terhubung satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui sistem kabel 
sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar 
informasi, data dan peripheral [2].  

Pada awal sebelum komputer dapat terintegrasi dengan yang lain, masing-
masing komputer bekerja secara terpisah dengan yang lain. Namun seiring 
berjalannya waktu dan teknologi, manajemen telah memutuskan untuk 
menghubungkannya agar dapat mengambil dan menghubungkan informasi 
mengenai keseluruhan perusahaan. Dengan jaringan komputer, memudahkan dua 
orang atau lebih pegawai yang bekerja berjauhan untuk membuat laporan secara 
bersamaan. Ketika seorang pegawai melakukan perubahan dokumen secara online 
maka saat itu juga pegawai lainnya dapat melihat perubahan tersebut. Local Area 
Network (LAN) adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau 
kampus dalam ukuran hingga beberapa kilometer (10m – 1 km) [3]. 

VLAN merupakan sekumpulan dari device pada sebuah jaringan LAN yang 
dikonfigurasi menggunakan management software, sehingga bisa berkomunikasi 
jika device tersebut terhubung pada kabel yang sama dan dialokasikan pada 
jumlah segment LAN yang berbeda karena VLAN berdasarkan pada logical 
connection dari pada physical connection dan VLAN sangat fleksibel. Dalam hal 
ini berarti transmisi dihasilkan oleh sebuah station pada VLAN diterima oleh 
station-station yang belum ditentukan oleh kriteria tertentu dalam domain [3]. 
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VLAN dibangun oleh kelompok logical dari dua simpul jaringan atau lebih pada 
topologi fisik. Untuk mencapai kelompok logical ini kita harus menggunakan alat 
switching yaitu VLAN-aware. Alat tersebut bisa termasuk intelligent switches, 
yang mana hal terpenting tersebut menampilkan jembatan atau  bridging dan 
menjalankan pada layer Media Access Control (MAC) atau router yang 
dioperasikan pada network layer atau  pada  layer  3 dari  model Open Systems 
Interconnecion (OSI). Walaupun sebuah alat switch dibutuhkan untuk 
membangun sebuah VLAN, pada kenyataannya software yang digunakan oleh 
switch tersebut menyediakan kemampuan VLAN. Maka dari itu sebuah VLAN 
merepresentasikan sebuah sub-network atau broadcast domain yang ditentukan 
oleh software dan tidak ditentukan oleh physical topologi dari suatu jaringan. 
Ketika berhubungan dengan VLAN, switch harus mendukung dua jenis koneksi; 
access link dan trunk. Ada 2 metode  membership pada Cisco Catalyst Switch 
yaitu static vlan dan dynamic vlan [4]. 
 
3. Metode dan Perancangan Sistem 

Metode perancangan system yang digunakan adalah metode PPDIOO yang 
dikembangkan oleh Cisco System [6]. Bagan metode PPDIOO dapat dilihat pada 
gambar 1.  

 
Gambar 1 Metode PPDIOO (Sumber: The Cisco PPDIOO Model) 

 
Berikut ini merupakan tahapan dalam metode PPDIOO yang menjadi dasar 
penelitian : 
1. Prepare dan plan 

Dalam tahap prepare ini diawali dengan mencari permasalahan dan 
kebutuhan keseluruhan sistem yang akan dibuat yang akan diaplikasikan dalam 
jaringan komputer. Dalam proses ini dilakukan analisa terhadap struktur 
jaringan komputer yang lama sehingga ditemukan permasalahan-permasalahan 
seperti tidak optimalnya alur transfer data dan sistemnya kurang  stabil. Hasil 
pengamatan pada jaringan lama seperti berikut : 

Prepare 

Plan 

Design 

Implementation 

Operate 

Optimize 
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Gambar 2 Capture Ping pada bagian Tata Usaha 

 
Gambar 2 menjelaskan mengenai permasalahan pada jaringan SMK negeri 2 
Salatiga, di mana hasil pengamatan pada bagian tata usaha memperlihatkan 
waktu yang digunakan dalam perjalanan paket ke tujuan yang besar dan sering 
berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena kualitas jaringan yang tidak baik dan 
alamat yang akan dituju memiliki delay yang tinggi. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa jaringan ini tidak stabil. 

 

 
Gambar 3 Capture Ping pada bagian Elektro 

 
Begitu juga dengan gambar 3, yaitu hasil pengamatan pada bagian elektro yang 
terletak lebih jauh dari Tata Usaha. Di sana memperlihatkan waktu yang 
digunakan dalam perjalanan paket ke tujuan juga besar dan perubahannya juga 
sangat signifikan, dimana menjelaskan bahwa jaringan ini juga tidak stabil. 
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Gambar 4 Capture Tracert pada bagian Tata Usaha 

 
Pada gambar 4 pengamatan menggunakan Tracert memperlihatkan bahwa 

untuk mencapai ip google (118.98.30.30), paket tersebut melewati beberapa 
loncatan. Di mana pada beberapa loncatan paket mengalami request time out  
dan pada akhir loncatan paket mengalami destination host unreachable. Ini 
menjelaskan bahwa ada kegagalan dalam pengiriman data atau paket. 
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Gambar 5 Capture Conversations pada bagian Tata Usaha 

Pada gambar 4 pengamatan menggunakan wireshark memperlihatkan 
bahwa pada Conversations yang terjadi dalam komunikasi data pada bagian Tata 
usaha broadcast yang terekam ada banyak dan berukuran lumayan besar. Inilah yang 
menyebabkan komunikasi data sering terhambat dikarenakan network yang melemah. 
Beban yang terlalu berat pada network yang disebabkan oleh traffic broadcast inilah 
yang menyebabkan network jatuh dan tidak stabil. 

 
2. Design dan Implementation 

Pada tahap design ini merupakan proses mengubah kebutuhan yang ada 
dalam tahap plan menjadi rancangan sistem yang diimplementasikan secara 
nyata. Pada tahap ini perancangan topologi dilakukan setelah melihat masalah-
masalah yang ditemukan dalam fase prepare. Pada topologi sistem jaringan 
komputer SMK Negeri 2 Salatiga digunakan konfigurasi VLAN. VLAN 
digunakan agar pembagian  jaringan-jaringanya lebih spesifik. Di mana VLAN 
yang bekerja di layer 2 akan membagi jaringan-jaringan agar lebih spesifik 
dimana pada akhirnya pembagian jaringan ini akan menjadi lebih mudah dan 
teratur [7]. 
Berikut adalah klasifikasi pembagian jaringan router menurut denah dan tata 
letak bangunan pada SMK Negeri 2 Salatiga : 
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Gambar 5 Denah SMKN 2 Salatiga 

 
Pada Gambar 5, perancangan jaringan SMK Negeri 2 Salatiga dibagi 

menjadi 3 wilayah (wilayah A, B, dan C). Berikut adalah topologi jaringan 
yang sebelumnya digunakan pada SMK Negeri 2 Salatiga dan topologi yang 
kini diterapkan dalam sistem jaringan komputer SMK Negeri 2 Salatiga guna 
memperbaiki sistem jaringan yang lama. Topologi dapat dilihat pada gambar 6 
dan 7 . 
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Gambar 6 Topologi Jaringan Lama SMK N 2 Salatiga 

 
 Pada gambar 6 topologi tersebut menggambarkan bahwa jaringan 
komputer SMK Negeri 2 Salatiga sering mengalami tambal sulam. Pada kasus 
SMK Negeri 2 Salatiga ini tambal sulam jaringan yang dilakukan tidak 
menggunakan topologi awal sebagai acuan. Sehingga setelah berjalan lama dan 
mengalami tambal sulam secara terus menerus, jaringan yang sudah 
terimplementasi akan menjadi kacau. Begitu pula dengan bongkar pasang 
instrumen jaringan komputer dan tarik ulur kabel yang sembarangan, sehingga 
menambah ketidakstabilan jalur transfer data. Dengan melihat permasalahan 
tersebut, digunakanlah teknologi VLAN guna mengatasi permasalahan di atas, 
sehingga apabila jaringan mengalami tambal sulam di kemudian hari, jaringan 
VLAN ini akan tetap bertahan.  
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Gambar 7 Topologi VLAN  

 
VLAN yang digunakan pada topologi ini untuk membagi jaringan menjadi 

beberapa workgroup. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa workgroup 
secara logik, broadcast domain dapat diatur sehingga menimalisir kemungkinan 
terjadinya konflik IP yang terlalu banyak dan mencegah terjadinya tabrakan 
domain sehingga dapat membantu mengurangi tingkat vulnerebilitas dalam 
jaringan tersebut. Menjadi Sangat penting juga VLAN ini digunakan, yaitu ketika 
network menjadi semakin besar skalanya dan traffic broadcast menjadi beban di 
seluruh network ini. Beban terlalu besar yang disebabkan oleh traffic broadcast 
ini bisa menyebabkan network tersebut jatuh dan tidak se-responsif sebelumnya 

 Berdasarkan topologi jaringan pada gambar 7 maka diperlukan pembagian 
jaringan VLAN pada tiap perangkat yang terhubung dalam jaringan, Pemberian 
VLAN akan disesuaikan dengan sistem yang sedang berjalan di dalam topologi 
jaringan. Pada jaringan ini menggunakan IP kelas B karena sesuai dengan kondisi 
host yang terdapat pada jaringan komputer SMK Negeri 2 Salatiga. Di bawah ini 
merupakan daftar VLAN dengan ip address-nya, terdapat pada tabel 1. 

 
Tabel 1 Daftar tabel VLAN dan IP address 

VLAN GRUP A ALAMAT IP JUMLAH HOST 
vlan 10 Kantor TKJ 172.16.0.0/27 30 
vlan 20 Lab Bahasa 172.16.0.32/27 30 
vlan 30 Lab Zyrex 172.16.0.64/27 30 
vlan 40 Lab Multimedia 172.16.0.96/27 30 
vlan 50 Ruang Guru 172.16.0.128/27 30 

            GRUB B    

vlan 2 ruang TU dan Kepsek 172.16.1.0/27 30 
vlan 3 Gedung elektro 172.16.1.32/27 30 
vlan 4 gedung bangunan 172.16.1.64/27 30 
vlan 5 gedung mesin dan otomotif 172.16.1.96/27 30 
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GRUP C  

vlan 11 ruang BK 172.16.1.128/29 6 
vlan 12 
vlan 13 

ruang Koperasi 
kantin + kelas 

172.16.1.136/29 
172.16.1.144/29 

6 
6 

 

 
 

 
Gambar 8 Capture Tab Link Mikrotik 

 
 Gambar 8 merupakan tabs pada bagian mikrotik yang berfungsi untuk 
mengaktifkan dan menonaktifkan port-port yang akan digunakan atau 
dibagikan ke switch yang nantinya akan terhubung. Ada beberapa penyetingan 
yang berkaitan dengan port-port yang akan digunakan. 
 

 
Gambar 9 VLAN Table Mikrotik 

 
Gambar 9 merupakan capture dalam mendaftarkan vlan id yang akan 

ditrisbusikan ke switch. menunjukan bahwa  port1 switch bertindak sebagai 
trunk port, port2 switch akan menjadi mode access vlan 10, port4 switch akan 
menjadi mode access vlan 20, dan port3 switch akan menjadi mode access oleh 
vlan 30, begitu juga dengan port-port yang lain. Switch disini akan bertindak 
dan mengatur traffic yang datang  dan meninggalkan port tersebut. 
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3. Operation 

Pada tahap operate inilah sebuah sistem jaringan secara keseluruhan 
diterapkan berdasarkan tahap design yang telah dibuat. Dalam tahap ini juga 
dilakukan ujicoba.  

Ujicoba dilakukan dengan melakukan ping dan menggunakan wireshark 
dalam kondisi nyata atau real time, dengan delay, jitter,  packet loss,  dan 
throughput sebagai parameter yang diukur [8]. Pengukuran ini  dilakukan 
menganalisis paket-paket data pada protokol TCP dari hasil ujicoba dengan 
menggunakan perangkat lunak network  analyzer yaitu Wireshark. Waktu 
ujicoba selama 1 minggu dan diukur untuk setiap harinya. Pengukuran 
dilakukan di empat tempat berbeda  yang dianggap dan diasumsikan dapat 
mewakili trafik jaringan di lingkungan nyata.  

Proses  yang  terjadi  pada  jaringan  dapat  dilihat  oleh  suatu software, 
sehingga nilai QoS pada jaringan dapat diukur. Software yang sering digunakan 
adalah Wireshark. Software ini dapat mengukur parameter-parameter QoS pada 
jaringan. 

1) Delay  
Pengukuran delay dilakukan dengan cara merekam proses yang  terjadi 
saat membuka website Google atau melakukan ping ke Google 
berlangsung pada waktu tertentu  dengan Wireshark. Hasil capture dari 
Wireshark ini difilter,  yaitu  hanya untuk paket-paket yang digunakan 
untuk mengakses website tersebut. Nilai delay dapat  dianalisis  dengan 
menentukan nilai delta pada analisis data yang diambil sebagai sampel  
pada  peng-capture-an  untuk  proses  transmisi  dalam jaringan.  

2) Packet Loss  
Untuk mengetahui nilai packet loss, maka dihitung jumlah paket  yang 
dikirim dan jumlah paket yang diterima, lalu dihitung  perbandingannya. 
Pada wireshark, nilai packet loss ditentukan  dengan melihat statistic 
summary penerima dan summary pengirim. Satuan untuk nilai packet 
loss dinyatakan dalam persen (%).  

3) Throughput  
Sedangkan nilai throughput diketahui dengan menjalankan  Wireshark 
saat konferensi  berlangsung, dan nilai throughput dapat dilihat pada 
summary pada setiap percobaan yang  dilakukan.  Pada summary  
tersebut,  akan  ditampilkan  besarnya  throughput yang digunakan.  
Satuan throughput dinyatakan dalam MBit/sec dan persen (%). 

4) Jitter 
Jitter  merupakan  variasi  dari delay antar  paket. Besarnya  nilai jitter 
akan  sangat  dipengaruhi oleh  variasi  beban  trafik  dan  besarnya  
tumbukan  antar  paket (congestion) yang ada dalam jaringan IP. 
Semakin besar beban trafik di dalam jaringan akan menyebabkan 
semakin besar pula peluang terjadinya congestion dengan demikian nilai 
jitter-nya akan  semakin  besar.  Semakin  besar  nilai  jitter  akan 
mengakibatkan  nilai  QoS  akan  semakin  turun.  Untuk mendapatkan  
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nilai  QoS  jaringan  yang  baik,  nilai jitter harus dijaga seminimum 
mungkin. 

5) QOS (Quality of Service) 
Nilai QOS dapat diketahui setelah menghitung rata-rata dari delay, 
packet loss, throughput, jitter.  Setelah menemukan hasil rata-rata, maka 
dapat diketahui nilai tersebut dalam lingkup indek yang mana, dan dapat 
dimasukan dalam kategori yang bagaimana. Semakin besar nilai indeks 
QOS maka semakin baik jaringan yang dianalisa. 

4. Optimize 
Pada tahap optimize ini adalah tahap terakhir dalam metode PPDIOO. 

Fungsi dari tahap ini sebenarnya adalah melakukan optimalisasi dalam sistem 
apabila terjadi permasalahan dalam sistem yang menyebabkan kinerjanya tidak 
optimal. Dalam penelitian ini, tahap optimize tidak akan dibahas lebih lanjut 
karena selama penelitian dilakukan belum ditemukan permasalahan yang 
menganggu kinerja sistem dan apabila ada kelemahan dalam system akan 
dijadikan saran pengembangan di masa mendatang. Tujuan utama dalam 
penelitian saat ini adalah perancangan awal dan analisis dari sebuah sistem 
jaringan komputer pada SMK Negeri 2 Salatiga. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 

Setelah melihat hasil dari pembangunan simulasi dan topologi yang 
dirancang, maka dari hasil perancangan tersebut kemudian diimplementasikan 
menjadi sistem jaringan komputer SMK Negeri 2 Salatiga. 

Pengamatan dan analisa dilakukan menggunakan Wireshark setiap hari 
selama 1 minggu, dimana pengukuran ini hanya membahas empat  parameter  
QoS,  yaitu  delay,  jitter, throughput,  dan  packet  loss.  Dengan  mengacu  pada  
empat parameter  QoS  diharapkan  dapat  menjadi  tolak  ukur  kualitas jaringan  
untuk  penggunaan  sistem jaringan komputer  pada  SMK Negeri 2 Salatiga.  
Seperti  dijelaskan  sebelumnya, ujicoba dilakukan selama satu minggu. Berikut 
merupakan hasil pengukuran pada ujicoba di beberapa titik dalam jaringan SMK 
Negeri 2 Salatiga. 

 

1. Packet Loss 

 

Gambar 10 Grafik Packet Loss 



14 

 

 

 

Hasil Pengukuran Packet Loss Topologi Baru dalam 6 hari dapat dilihat 
Gambar 10. Nilai rata-rata packet loss dari topologi baru merupakan hasil 
pengujian yaitu sebesar 8%. Perhitungan packet loss didapatkan menggunakan 
rumus di bawah ini; 

                       (1) 

Setelah dihitung berapa besar packet loss yang timbul setiap harinya pada di 
setiap titip monitoring, lalu diambil rata-rata besar packet loss yang timbul dari 
semua titik monitoring. 9%, 8%, 7% pada tabel di atas menjelaskan besar packet 
loss yang timbul pada setiap harinya. Kemudian didapatkannya rerata dari 
monitoring selama 1 minggu sebesar 8%.  

Besarnya latency atau delay pada router atau switch yang tidak mampu 
memproses data yang masuk juga berakibat pada besarnya paket yang hilang. 
Padatnya trafik jaringan di topologi baru yang menjadi ujicoba ini mengakibatkan 
besarnya delay yang berdampak pada nilai packet loss. 

2. Delay 

 

Gambar 11 Grafik Delay 

Dalam 6 hari diperoleh data penelitian dan diagram delay pada gambar 11 di 
atas dapat dilihat bahwa rata – rata delay setiap harinya sebesar 185,57, 186,14, 
185,81, 186,61, 185,74, 186,13. Dapat dihitung bahwa nilai delay rata-rata sebesar 
186 ms. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung besar delay; 

 
                                                            (2) 

Dalam hal ini jaringan Baru pada SMK dibuat efisien dari masing-masing 
gedung digunakan router dan switch sehingga jarak tersebut cukup dekat, 
sehingga paket data dikirim tidak melewati banyak hop yang ada. 
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Nilai delay juga disebabkan oleh delay pada pemaketan sehingga waktu 
yang dibutuhkan sebuah paket untuk sampai ketujuan menjadi lebih lama. Dalam 
rekomendasinya. 

3. Throughput 

 

Gambar 12 Grafik ThroughPut  

Nilai throughput juga dipengaruhi oleh nilai delay. Semakin tinggi nilai 
delay, semakin tinggi pula jumlah paket yang tidak sampai tujuan atau gagal 
dikirim. Hal ini menyebabkan penurunan pada jumlah paket yang berhasil sampai 
ketujuan. Sehingga throughput yang dihasilkan pun lebih rendah. Nilai rata-rata 
throughput topologi baru mulai hari senin hingga sabtu yaitu sebesar 1,829, 0,763, 
1,524, 0,622, 1,675, 0,801 dalam mbps. Dan rata-rata throughput selama 
seminggu adalah 1,202. 

4. Jitter 

 

Gambar 13 Grafik Jitter 

Dari hasil penelitian diperoleh data Jitter dengan rata-rata 74.67 ms, dan. 
Dan dalam 6 hari terlihat Jitternya stabil. Jitter merupakan variasi dari delay antar 
paket, perubahan sesaat yang tidak kumulatif dari suatu sinyal digital terhadap 
posisi idealnya. Besarnya nilai Jitter akan sangat dipengaruhi oleh variasi beban 
trafik dan besarnya tumbukan antar paket (congestion) yang ada dalam jaringan 
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IP. Semakin besar beban trafik di dalam jaringan akan menyebabkan semakin 
besar pula peluang terjadinya congestion dengan demikian nilai Jitter-nya akan 
semakin besar. Semakin besar nilai Jitter akan mengakibatkan nilai QoS akan 
semakin turun. Untuk mendapatkan nilai QoS jaringan yang baik, nilai Jitter harus 
dijaga seminimum mungkin. 

 
 

5. QoS (Quality of Service) 

Tabel 6 Perbandingan Data QoS 

No Parameter QOS Jaringan Baru Jaringan Lama Selisih 
1 Paket Lost 8% 34% 26% 
2 Throughput 1,202 3,048 1,846 
3 Delay 186 ms 1251 ms 1065 
4 Jitter 74,67 ms 191, 42 116,75 

 

Dari jaringan baru diperoleh hasil seperti Packet loss sebesar 8%, di mana 
dibandingkan dengan jaringan lama yang sebesar 34% terlihat perbedaan yang 
signifikan dengan selisih yang besar. Begitu juga dengan througput yang 
mehasilkan selisih 1,846mbps terhadap jaringan lama. Perbedaan delay pada 
jaringan baru yang sebesar 186ms dengan jaringan lama yang sebesar 1251 juga 
merupakan bukti dari perubahan kondisi jaringan yang lebih baik dibandingkan 
sebelumnya. Jitter yang stabil dan lebih kecil pada jaringan baru dibandingkan 
pada jaringan lama yang sebesar 191,42ms juga adalah hasil dari implementasi 
jaringan VLAN tersebut.  

Berdasarkan perbandingan antara QoS jaringan baru dan jaringan lama 
dapat diambil kesimpulan bahwa antara jaringan baru dengan jaringan lama, 
jaringan baru mendapat perubahan yang lebih baik. Ini dikarenakan jaringan yang 
baru lebih terorganisir dengan baik sehingga peforma sistem meningkat dimana 
keuntungan-keuntungan dari penggunaan VLAN lebih dimanfaatkan dalam 
jaringan baru ini. 

 
5. Kesimpulan dan Saran 

Dari analisis yang telah dilakukan pada ujicoba monitoring jaringan 
menggunakan Wireshark, dan dengan melakukan monitoring setiap hari selama 1 
minggu, maka dapat ditarik kesimpulan besarnya packet loss adalah 8%. Dalam 
hal delay, delay rata-rata yang terjadi dari percobaan yang telah dilakukan adalah 
sebesar 186 ms. Dapat dinilai bahwa jaringan pada SMK Negeri 2 Salatiga 
berjalan dengan baik karena delay yang terjadi di bawah 300 ms. Lalu throughput 
pada ujicoba monitoring jaringan ini sebesar 1,202mb Sedangkan Jitter rata-rata 
pada ujicoba monitoring jaringan sebesar 74,67ms, dan masih di bawah 75ms. 
Dari hasil pengujian nilai packet loss, delay, throughput, dan jitter, yaitu pada 
delay jaringan yang  kurang dari 300ms, jitter kurang dari 75ms, throughput 
1.202mb dan packet loss di bawah 24%. 
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