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BAB III 

MOTODE PENELITIAN 

 

3.1 Umum 

Penyusunan skripsi ini berdasarkan penelitian pada perancangan dan konfigurasi sistem 

jaringan VLAN WiMAX 802.16 IEEE 802.16d di Laboratorium Telekomunikasi Teknik 

Elekto. Berikut merupakan diagram alir metode penelitian dalam bentuk gambar 3.1  
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 

(Sumber : Perancangan)
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3.2  Identifikasi Data 

Identifikasi data adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti  

mencatat data dan informasi dari pengamatan atau pengujian. Setiap data dari pengamatan 

didapatkan dari kegiatan pengambilan data akan diseleksi dan ditentukan kebutuhannya 

sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan setelahnya. Parameter data yang akan 

digunakan pada layanan IPTV diantaranya: 

1. Delay  

Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah paket dari sumber ke 

tujuan.  

2. Throughtput 

Throughput merupakan parameter yang menunjukkan jumlah data yang diterima oleh 

pengguna dengan benar setelah melalui media transmisi. 

3. Packet Loss. 

Packet Loss adalah paket IP yang hilang selama proses transmisi dari sumber ke tujuan. 

Salah satu penyebab packet loss adalah antrian yang melebihi kapasitas buffer pada setiap 

node. 

Untuk memperkuat hasil data dari pengamatan maka dibutuhkan data hasil perhitungan 

secara teoritis, diantaranya: bit rate aplikasi IPTV, signal to noise ratio, bit error rate, delay 

end to end, throughput dan packet loss.   

3.3 Pengambilan Data 

Proses pengujian dan pengamatan data dilihat bagaimana performansi kinerja jaringan 

WiMAX 802.16d dengan variasi beban trafik dan jenis resolusi layanan IPTV. Proses 

pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan: 

1. Data primer  

2. Data sekunder 

Hasil keluaran yang ingin dicapai adalah membandingkan kedua data tersebut kemudian 

mendapatkan hasil pembahasan dan menyimpulkan sesuai dengan metode analisis dan 

pembahasan yang digunakan. Adapun langkah dalam pengambilan data ditunjukkan pada 

gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Pengambilan data 

(Sumber: Perancangan) 
 

3.3.1 Pengambilan Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapatkan dari hasil pengamatan dan pengujian pada 

performansi sistem menggunakan perangkat Redline WiMAX Base Station (BS) AN-100U 

dan Subscriber Station (SS) SU-O. Kinerja sistem yang diukur melalui beberapa parameter 

kinerja yang didapatkan dari hasil analisis perangkat Wireshark yang dipasang pada sisi 

pengguna yaitu, throughput, delay, dan packet loss. Berikut adalah tahap-tahap pengambilan 

data primer: 

1. Melakukan proses capture selama 60 detik setiap user.  

2. Luaran yang didapat dari analisis data untuk data primer adalah file data primer 

berekstensi .*pcap yang telah didekodekan Wireshark sebagai protocol RTP.  

3. Decode memungkinkan data untuk sementara mengalihkan pembedahan protocol 

tertentu. Setelah didekodekan maka mengolah file data primer tersebut dan mencari 

RTP stream yang terjadi. 

4. Melakukan pembebanan trafik yang digunakan antara lain 0 Mbps, 3 Mbps, 6 Mbps, 

9 Mbps dengan menggunakan software Solarwid. 

3.3.2 Pengambilan Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan adalah data yang didapatkan melalui referensi-referensi 

ilmiah seperti data sheet perangkat, forum-forum resmi WiMAX ataupun forum ITU-T dan 
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RFC, buku-buku literature dan jurnal ilmiah international dan atau jurnal ilmiah nasional. 

Studi literature yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan 

teori-teori yang mendukung dalam perencanaan dan perealisasian sistem perangkat. Adapun 

teori-teori yang dikaji sebagai berikut :  

1) Mempelajari konsep dasar, konfigurasi jaringan dan spesifikasi WiMAX berdasarkan 

IEEE 802.16d, meliputi parameter-parameter sebagai berikut. 

a. Teknik Modulasi yang digunakan adalah 64 QAM 

b. Frekuensi sistem adalah 3,5 GHz 

c. Bandwidth kanal menggunakan 3,5 MHz 

d. Scheduling sistem menggunakan Unsolicited Grant Service (UGS) 

e. Nilai parameter yang akan dianalisis meliputi bit rate aplikasi, signal to noise ratio, 

bit error rate,  delay end to end, throughput, packet loss. 

2) Mempelajari konsep dasar, konfigurasi layanan dan parameter-paramater IPTV, antara 

lain: 

a. Menggunakan jenis codec video jenis H.264/AVC-MPEG-4 dengan bitrate codec 

sebesar 547 kbps dan codec audio jenis AAC dengan bitrate codec sebesar 125 

kbps. Jumlah payload maksimum untuk payload video sebesar 254 byte dan 

payload audio sebesar 63 byte. Delay codec audio AAC sebesar 60 ms dan delay 

codec video H.264/AVC-MPEG-4 sebesar 50 ms. Dengan frame rate sebesar 25 

ms. 

3) Mempelajari dasar teori dan standar spesifikasi peralatan yang akan dipakai 

diantaranya:  

i. Manual Book Redline Base Station (AN-100U) & Subscriber Station (SU-O) 

ii. Perangkat Switching (Switch) 

iii. Wireshark (Analyzer) 

iv. SolarWind (Traffic Generator) 

3.4 Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menentukan kebutuhan data yang diperlukan. Setiap data 

yang didapatkan dari kegiatan pengambilan data akan diseleksi dan ditentukan 

kebutuhannya sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan setelahnya. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah port VLAN pada switch yang digunakan, sedangkan 
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variabel bebasnya adalah pembebanan trafik yang digunakan antara lain 0 Mbps, 3 Mbps,   

6 Mbps, 9 Mbps dan jenis resolusi layanan IPTV Adapun langkah-langkah dalam analisis 

data dan diagram alir analisis data pada gambar 3.3. 

1. Membuat perancangan konfigurasi perangkat dari server ke user dengan menggunakan 

teknologi VLAN WiMAX IEEE 802.16d 

2. Mengatur jaringan VLAN pada perangkat switch sesuai dengan konfigurasi perancangan 

perangkat. 

3. Menghubungkan semua perangkat dari sisi server ke sisi user. 

4. Melakukan uji coba perangkat dengan menggunakan “ping” dari user ke server jika 

perangakat user dan server belum terhubung ulangi langkah kedua.  

5. Apabila perangkat user dan server sudah terhubung, langkah selanjutnya melakukan 

pengamatan atau pengujian terhadap perangkat. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Analisis Data. 

(Sumber: Perancangan) 
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Konfigurasi rancangan dimulai dengan mempelajari keseluruhan sistem perangkat 

WiMAX 802.16d dari manual book Redline WiMAX 802.16d. Konfigurasi jaringan disusun 

berdasarkan langkah-langkah tujuan penelitian untuk mendapatkan data-data packet loss, 

delay dan throughput. 

Perangkat yang digunakan perangkat Redline WiMAX IEEE 802.16d di Laboratorium 

Telekomunikasi, beberapa PC laptop yang digunakan sebagai user serta beberapa switch 

yang akan diaktifkan sebagai mode VLAN. Pada gambar 3.4 merupakan gambar konfigurasi 

jaringan VLAN WiMAX yang akan digunakan pada penelitian ini. 

Gambar 3.4 Konfigurasi Jaringan VLAN WiMAX 

(Sumber : Perancangan) 

Dari gambar 3.4 terdapat server_1 IPTV dan server_2 IPTV. Server akan terhubung 

melalui switch sehingga server dapat diakses menggunakan IP yang sudah dibagi. Pada Base 

Satation (BS) akan terhubung dengan internet dengan menggunakan IP lokal. Subcriber 

Station (SS) akan terhubung ke BS melalui transmisi udara. SS yang terhubung ke laptop 

pengguna akan dihubungkan melalui kabel dengan dikonfigurasi terlebih dahulu di switch 

sebagai mode VLAN. VLAN 200 dan VLAN 300 tidak dapat saling koneksi namun tetap 
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dapat mengakses data informasi dari server. Berikut langkah-langkah capture data dan 

diagram alir proses capture data pada gambar 3.5. 

1. Melakukan proses capture dilakukan selama 60 detik pada setiap user.  

2. Luaran yang didapat dari analisis data untuk data primer adalah file data primer 

berekstensi .*pcap yang telah didekodekan dengan menggunakan perangkat lunak 

Wireshark sebagai protocol RTP.  

3. Decode memungkinkan data untuk sementara mengalihkan pembedahan protocol 

tertentu. Setelah didekodekan maka file data primer tersebut dapat diolah dan dicari RTP 

stream yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Proses Capture  Data 

(Sumber: Perancangan) 

3.5 Pembahasan dan Hasil 

Pada pembahasan akan membahas perbandingan antara data sekunder dan data primer, 

yakni perhitungan secara teoritis dengan hasil pengamatan di lapangan dan perolehan data 

melalui studi-studi literatur melalui spesifikasi perangkat, referensi jurnal ilmiah, buku dan 

forum-forum resmi WiMAX. Sehingga dapat diketahui kualitas layanan IPTV yang 
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dihasilkan. Berikut langkah-langkah pembahasan dan hasil data dan diagram alir 

pembahasan dan hasil data pada gambar 3.6 

1. Mengumpulkan data primer dan data sekunder. 

2. Membandingkan antara perhitungan data sekunder dengan data primer 

3. Membandingkan hasil perhitungan dan hasil pengamatan berdasarkan rekomendasi  

ITU-T sehingga mendapatkan hasil kualitas jaringan. 
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Gambar 3.6 Diagram Alir Pembahasan dan Hasil 

(Sumber: perancangan) 

3.5.1 Pengolahan Data  

Data yang diolah pada kegiatan ini adalah data primer. Data primer yang didapatkan 

dari tahapan pengambilan data dan analisis data kemudian diolah menjadi data primer berisi 

beberapa parameter kinerja. Berikut adalah proses-proses yang akan dilakukan untuk 

mendapatkan paramerter kinerja jaringan yang diinginkan yaitu throughput, delay, dan 

packet loss. 
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1. Throughput 

Throughput merupakan parameter yang menunjukkan jumlah data yang diterima oleh 

pengguna dengan benar setelah melalui media transmisi. Gambar 3.7 menunjukkan proses 

pengambilan data throughput dengan menggunakan Wireshark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Mendapatkan Nilai Throughput. 

(Sumber: Perancangan) 

Berikut penjelasan diagram alir pada gambar 3.7: 

1. Menyimpan hasil proses capture dalam bentuk file Wireshark Library.  

2. Kemudian file nilai throughput terdapat di menu statistic. 

3. Pada sub menu Summary, nilai throughput  ditunjukkan oleh nilai Avg. Mbit/sec. 

 

2. Delay 

Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah paket dari sumber ke 

tujuan. Pada gambar 3.8 yang menunjukkan proses pengambilan data delay dengan 

menggunakan Wireshark. 
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Gambar 3.8 Diagram Alir Mendapatkan Delay 

(Sumber: Perancangan) 

Berikut penjelasan diagram alir pada gambar 3.8: 

1. Mengubah data primer *.pcap pada Wireshark menjadi *.csv  

2. Menganalisis data di Microsoft excel 

3. Menghitung rata-rata besar nilai delay pada column time delta. Nilai delay 

ditunjukkan pada hasil perhitungan rata-rata time delta. 

 

3. Packet Loss 

Packet loss adalah paket IP yang hilang selama proses transmisi dari sumber ke tujuan. 

Salah satu penyebab packet loss adalah antrian yang melebihi kapasitas buffer pada setiap 

node. Gambar 3.9 yang menunjukkan proses pengambilan data packet loss dengan 

menggunakan Wireshark. 
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Gambar 3.9 Diagram Alir Mendapatkan Nilai Packet Loss 

(Sumber: Perancangan) 

Berikut penjelasan diagram alir pada gambar 3.9: 

1. Menyimpan hasil proses capturing dalam bentuk file Wireshark Library.  

2. Kemudian file packet loss didapat dari menu telephony yang berada di menu bar.  

3. Pada sub menu all stream, nilai packet loss ditunjukkan oleh nilai persentase (%). 

3.6 Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berdasarkan jawaban rumusan masalah yang diambil pada hasil analisis 

dari perhitungan performansi jaringan dengan literatur-literatur yang sesuai dan pengamatan 

dengan aplikasi perangkat lunak Wireshark. Setelah kesimpulan diambil, sehingga saran 

digunakan untuk memperbaiki dan pengembangan penelitian selanjutnya. 
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