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Bab 5 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Telah dilakukan penelitian tentang analisis dan perancangan 

jaringan multi protocol label switching (MPLS) untuk kecepatan 

transfer video streaming pada teknologi IPv6 yang dilakukan dengan 

tunneling jaringan antara IPv6 melewati jaringan IPv4. Kesimpulan 

yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan 

kembali sebagai berikut. 

1. Secara konkrit, tidak terdapat perbandingan yang menjelaskan 

perbedaan antara konfigurasi jaringan MPLS dan tanpa MPLS. 

2. Delay yang dihasilkan untuk jaringan dengan konfigurasi MPLS 

yang menggunakan routing static dan melewati tunneling 6to4, 

memiliki nilai delay yang lebih tinggi dibanding jaringan tanpa 

MPLS. Disebabkan karena adanya proses pelabelan pada 

jaringan MPLS. Selain itu, nilai delay juga dipengaruhi oleh 

proses Neighbor Discovery. 

3. Nilai jitter yang merupakan variasi dari nilai delay untuk proses 

streaming kedua video memilki nilai lebih rendah pada jaringan 

tanpa MPLS dibanding jaringan MPLS.  

4. Nilai throughput yang dihasilkan pada proses streaming video 

pada dasarnya memiliki kecepatan transfer yang sama. Hanya 

ukuran paket yang dikirimkan dari masing-masing jaringan 

yang berbeda. Paket pada jaringan MPLS memiliki ukuran lebih 

tinggi dibandingan paket pada jaringan tanpa MPLS karena 
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adanya penambahan header MPLS. Nilai throughput juga 

dipengaruhi delay. 

5. Packet loss memiliki nilai lebih tinggi pada jaringan tanpa 

MPLS. Sedangkan pada jaringan MPLS, packet loss yang 

dihasilkan memiliki nilai yang rendah. Hal ini disebabkan 

karena adanya antrian pada paket yang dikirim. Dalam 

penelitian ini, umumnya packet loss dipengaruhi oleh nilai delay 

dan throughput. 

6. Dalam penelitian ini, rata-rata nilai bergantung pada delay, 

dimana nilai delay yang terdapat pada jaringan MPLS umumnya 

lebih tinggi dibanding jaringan tanpa MPLS. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan MPLS belum dapat memenuhi 

tuntutan kebutuhan dalam hal kecepatan transfer video 

streaming. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk lebih meningkatkan kualitas 

penelitian ini ke depannya adalah. 

1. Melakukan proses transfer data seperti streaming video di atas 

jaringan IPv6 murni dengan menggunakan perangkat yang 

mendukung. 

2. Melakukan perancangan topologi jaringan yang lebih kompleks 

agar dapat melihat perbedaan yang dihasilkan secara konkrit. 

3. Menggunakan codec yang lebih bervariasi lagi sebagai 

pembanding. 

4. Menggunakan parameter lainnya untuk dapat lebih 

mengeksplorasi perbandingan yang terjadi. 


