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BAB V 

PENUTUP 

Chapter 1  
5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan perbandingan QoS di Discussion Area, 

Library, dan pada perangkat UNIFI AP AC PRO menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, maka penulis menyimpulkan dan mendapat jawaban dari rumusan 

masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya pada bab 1 karya ilmiah ini 

mengenai bagaimana caranya melakukan analisis QoS dan perbandingan frekuensi 

2.4 GHz dan 5 GHz, yaitu dengan menggunakan aplikasi Axence NetTools untuk 

menguji dan memperoleh data dari masing – masing frekuensi jaringan yaitu 2.4 

GHz dan 5 GHz. Dan mengenai apa parameter QoS yang akan digunakan dalam 

analisis QoS, yaitu Delay, Packet loss, dan Throughput. Dari hasil penelitian yang 

telah dipaparkan pada bab 4 karya ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengujian pada frekuensi 2.4 GHz baik yang dilakukan pada DA dan 

Library mempunyai hasil Delay masing – masing 100 ms dan 133 ms, sedangkan 

pengujian pada frekuensi 5 GHz dengan tempat yang sama memperoleh hasil delay 

17.25 ms dan 15 ms. Masing – masing frekuensi sama – sama masuk dalam kategori 

Sangat Bagus sesuai dengan standar delay oleh TIPHON. Ditambah dengan 

pengujian pada perangkat UNIFI AP AC PRO yang masing – masing frekuensi 2.4 

GHz dan 5 GHz memperoleh hasil delay masing – masing 90.25 ms dan 18.75 ms. 

Faktor yang menyebabkan delay tinggi pada band 2.4 GHz adalah padatnya 
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perangkat yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz, seperti , bluetooth, microwave, 

remote mobil dan lainnya sedangkan frekuensi 5 GHz tidak begitu mendapatkan 

gangguan dari perangkat lain karena tidak banyak perangkat yang menggunakan 

frekuensi tersebut. 

2. Frekuensi 2.4 GHz memperoleh hasil Packet loss masing – masing di DA  

dan Library mempunyai hasil yang sama yaitu 16%. Sedangkan pada frekuensi 5 

GHz memperoleh hasil Packet loss masing – masing di DA dan Library, yaitu 1% 

dan 0.5%. Ditambah dengan pengujian menggunakan perangkat UNIFI AP AC 

PRO yang mempunyai standar WiFi 802.11n dan 802.11ac Wave 1, yang dimana 

memperoleh hasil Packet Loss 7.25% pada frekuensi 2.4 GHz dan 1% pada 

frekuensi 5 GHz, dengan kondisi kedua frekuensi mempunyai jumlah klien yang 

sama yaitu 5 klien yang terkoneksi. Delay dan keterlambatan paket juga 

menyebabkan packet loss. Traffic load juga menyebabkan Packet loss, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kepadatan pengguna pada frekuensi 2.4 GHz dan 

interferensi dari perangkat lainnya menyebabkan Packet loss yang tinggi. Sehingga 

pada frekuensi 5 GHz tidak begitu terjadi Packet loss karena ketersediaan channel 

yang lebih luas dibandingkan dengan frekuensi 2.4 GHz. 

3. Dari hasil pengolahan data pada bab 4 karya ilmiah, Throughput yang 

diperoleh pada frekuensi 2.4 GHz di DA & Library adalah 84% dan 83%. 

Sedangkan pada frekuensi 5 GHz di DA & Library diperoleh throughput 96% dan 

99%. Pada pengujian menggunakan perangkat UNIFI AP AC PRO diperoleh hasil 

93% pada frekuensi 2.4 GHz dan 99% pada frekuensi 5 GHz. Pengujian dilakukan 

dengan jumlah klien yang sama pada masing – masing frekuensi yaitu 5 klien. Salah 
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satu faktor yang mempengaruhi Throughput adalah Packet loss, dikarenakan 

Throughput menunjukkan persentase data atau paket yang berhasil dikirimkan, 

sehingga jika ada paket yang hilang pada saat dikirimkan maka Throughput akan 

menurun. Faktor lainnya adalah delay, dari hasil sebelumnya pada frekuensi 2.4 

GHz dan 5 GHz, maka dapat dilihat bahwa 2.4 GHz yang memiliki delay 100 ms 

dan 133 ms dan hasil dari Throughput adalah 84% dan 83%. Seperti yang dikatakan 

sebelumnya salah satu penyebab dari delay adalah tingginya pengguna jaringan. 

Dan dari hasil delay 5 GHz yaitu 17.25 ms dan 15 ms, dari hasil Throughput terlihat 

96% dan 99%. 

Kesimpulan akhir dari hasil data yang diperoleh adalah padatnya pengguna 

pada waktu tertentu, interferensi dari perangkat lain menyebabkan jaringan WiFi 

yang menggunakan frekuensi 2.4 GHz mempunyai kinerja yang kurang bagus, 

akibatnya pengguna WiFi tidak puas dan mengalami kesulitan dalam mengakses 

internet. Sedangkan jaringan WiFi yang memanfaatkan frekuensi 5 GHz tidak 

mempunyai masalah yang dialami oleh frekuensi 2.4 GHz dikarenakan terdapat 

ketersediaan channel yang lebih banyak pada spektrum ini, sehingga jarang terjadi 

network congestion atau kemacetan pada jaringan. Dan juga tidak dipengaruhi oleh 

banyaknya perangkat yang menggunakan frekuensi yang serupa, sebagaimana 

frekuensi 2.4 GHz mendapatkan interferensi dari perangkat lainnya yang 

menggunakan band yang sama. Dan juga frekuensi 5 GHz dengan standar WiFi 

802.11ac Wave 2 sudah mempunyai fitur MU-MIMO. Access Point dengan fitur 

MU-MIMO (Multi User – Multi Input Multi Output) dapat mengirim aliran data 

ganda ke lebih dari satu pengguna secara bersamaan, dengan demikian 
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memaksimalkan kinerja spektrum Access Point dan lebih efisien. Selain itu standar 

802.11ac Wave 2 juga mempunyai fitur Beamforming yang merupakan teknik 

memproses sinyal yang mengukur kemampuan transmisi dan menerima data dalam 

suatu sinyal yang directional. Dengan adanya 2 fitur yang dijelaskan di atas maka 

frekuensi 5 GHz dengan standar 802.11ac Wave 2 menjadi lebih unggul dalam 

kecepatan transmisi data dan kualitas sinyal yang tinggi. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan perbandingan frekuensi jaringan yang dilakukan oleh 

penulis dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis jika 

kecepatan merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam akses internet , maka 

frekuensi 5 GHz merupakan pilihan yang sangat direkomendasikan, dikarenakan 

ketersediaan channel yang banyak dan frekuensi yang tinggi meningkatkan 

kecepatan transmisi data, dan juga ditambah dengan fitur MU-MIMO yang dimiliki 

oleh standar WiFi 802.11ac Wave 2 yang memungkinkan Access Point untuk 

mengirim dan menerima data secara bersamaan dengan lebih dari satu klien, dengan 

demikian memberikan ketersediaan waktu untuk lebih banyak klien untuk 

melakukan transmisi data. Juga terdapat fitur beamforming yang memfokuskan 

transmisi sinyal kepada klien yang terkoneksi sehingga spektrum sinyal 

dimanfaatkan dengan lebih efisien. Tetapi seiring dengan frekuensi yang tinggi, 

maka kemampuan untuk menembus penghalang akan berkurang sehingga cakupan 

dari WiFi berkurang, sedangkan pada 2.4 GHz dengan frekuensi yang lebih rendah 

memungkinkan cakupan wilayah yang lebih luas, tetapi kelemahannya adalah 
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banyaknya gangguan dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama 

seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Saran dari peneliti untuk penelitian 

selanjutnya adalah penambahan parameter QoS untuk hasil penelitian yang lebih 

tepat dan akurat, yaitu jitter, bandwidth, dan lainnya. Untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat sesuai dengan kondisi waktu tertentu, maka diperlukan penelitian 

pada waktu yang sesuai dengan padat, sepinya lalu lintas jaringan internet. Peneliti 

juga menyarankan untuk menambahkan lebih banyak lagi perangkat dengan 

frekuensi 5 GHz dan juga penempatan yang strategis supaya daya cakup lebih 

maksimal.  
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