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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil pengukuran troughput pada jaringan yang disimulasikan dengan 

mininet hanya mampu mencapai kecepatan rata-rata 65 Mbps dengan 

masing-masing interfaces switch di batasi dengan 100 Mbps. 

2. Hasil pengukuran dari parameter delay untuk memenuhi standar ITU-T 

G.1010 jaringan diterapkan QoS sedangkan jaringan tanpa QoS tidak 

memenuhi standar karena melebihi dari 150 ms, tentukan memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap trafik RTP maupun SIP. 

3. Hasil pengukuran dari parameter jitter pada jaringan tanpa QoS tidak 

dapat memenuhi standar ITU-T G.1010 untuk trafik RTP karena jitter 

melebihi batas dari standar yaitu 1 ms sedangkan pada jaringan 

diterapkan QoS memenuhi standar ITU-T G.1010 untuk semua trafik 

RTP dan SIP dengan nilai jitter lebih kecil dari 1 ms. 

4. Hasil pengukuran dari parameter packet loss pada jaringan tanpa QoS 

dan jaringan diterapkan QoS memenuhi standar ITU-T G.1010 dengan 

batas packet loss kurang dari 3%, tetapi dengan QoS yang diterapkan 

dapat memberikan jaminan packet loss yang lebih kecil sampai tidak 

terjadi packet loss. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya adalah 

sebagai berikut. 
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1. Mengimplementasikan QoS pada perangkat sesungguhnya seperti 

Zodiax FX, sehingga hasil yang diuji lebih akurat dan tidak bergantung 

pada kinerja satu komputer. 

2. Untuk penelitian lebih selanjutnya dapat menggunakan teknik QoS yang 

berbeda. 
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