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ABSTRAKSI 

 

Penggunaan kualitas service pada jaringan di sebuah perusahaan 

membutuhkan sebuah jalur antar berkomunikasi antar tiap unit. Mulai dari server 

ke client hingga antar client. Memang harus dibutuhkan sebuah analisis, salah 

satunya adalah parameter jitter dan delay. Analisis tersebut digunakan untuk 

mengetahui pengiriman antar client dan server pada jaringan layak digunakan atau 

tidak. Cara menganalisis ini menggunakan sebuah software yang mampu 

mengetahui lancar atau tidak jaringan tersebut, software yang digunakan adalah 

FileZilla dan Wireshark sebagai sistem analisi yang digunakan. Wireshark mampu 

memonitoring delay dan jitter pada jaringan PT. Kereta Api Indonesia Surabaya. 

Hasil dari monitoring tersebut pada PT KAI menunjukkan performa yang baik, 

dengan meninjau parameter rata-rata Jitter dari setiap unit yaitu di bawah 100 ms 

dan Rata-rata delay dari setiap unit adalah kurang dari 150 ms.  

 

Kata Kunci: Delay, Jitter, Wireshark, FilleZilla. 
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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 Kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini dapat memberikan jawaban akan 

dari sebuah informasi yang semakin canggih akan hal sebuah komputerisasi. Dalam 

hal tersebut sudah mulai menyentuh kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet 

yang mulai dikembangkan dalam hal apapun, akan memacu laju dari sebuah 

perkembangan pembangunan. Internet of everything mungkin sudah sering 

terdengar di telinga kita, akan halnya kemajuan dalam mempermudah memenuhi 

kebutuhan kerja tersebut. Lain halnya saat proses pengiriman data, dimana proses 

tersampainya akan pengiriman tersebut dilihat hasil pengiriman. 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Majunya teknologi informasi yang semakin pesat di mana tenaga kerja di 

bidang sistem komputerisasi menjadi meningkat. Terlebih lagi, mulai banyaknya 

akan sebuah pendidikan di bidang informasi dan komputerisasi. Lain halnya dalam 

sebuah jaringan komputer, yang dilihat akan dalam sebuah pengiriman data. Dalam 

waktu tertentu pengiriman data akan selalu terkirim bila terhubungan dengan 

jaringan, bila dikaitkan dengan pengiriman surat menyurat. Kantor Pos misalnya, 

proses pengirimannya bertahap agar bisa sampai ke tempat tujuan, dalam proses 

tersebut bisa dianalisis dari kualitas penyajian pengiriman tersebut. Sama seperti 

topik ini, ialah menganalisa sebuah jaringan dimana dilihat dari packet loss, dan 

jitter. 
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 Dengan perkembangan internet jaringan ini perlu dianalisis dari bandwidth 

antar client dari setiap unit di PT. Kereta Api Indonesia. Dilihat dari kecepatan 

upload dan download yang diakses setiap client, misalkan delay saat pengiriman 

data, pada awal pengiriman data dikirim ke tujuan sangat lancar, akan tetapi jalur 

pengiriman data mungkin terhambat akan banyaknya pengiriman data pada jalur 

jaringan tersebut. Mungkin di perjalanan pengiriman terjadi Jitter yang dimana 

terjadi selisih waktu ke penerima, yang dapat diatasi hanya dengan pengumpulkan 

data-data yang datang dikumpulkan menjadi satu di dalam Jitter Buffer sampai 

paket data diterima oleh penerima dengan benar. Ada juga dalam halnya paket data 

gagal di tengah jalan, disebabkan oleh Packet loss, di mana proses pengiriman 

terjadi traffic selama proses komunikasi data. 

1.2.Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dari latar belakang di atas sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa kecepatan upload dan Download di setiap bagian 

ruangan di PT. Kereta Api Indonesia 

2. Bagaimana besarnya Delay dan Jitter dari transmisi data di PT Kereta Api 

Indonesia. 

1.3.Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas kerja praktik ini, antara lain: 

a. Perancangan topologi jaringan menggunakan software Cisco Packet Tracer 

b. Parameter analisa bandwidth kecepetan (Upload dan Download) dan Packet 

Loss. 
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c. Monitoring bandwidth jaringan di lantai 1 dan 2 dilakukan pada 3 bagian 

(unit).  

1.4. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari kerja praktik yg dilaksanakan ini agar mahasiswa dapat 

mengetahui bagaimana kondisi di dunia kerja, serta pengalaman berada 

di tempat kerja praktik. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang dilaksanakan ini ialah sebagai berikut: 

a. Memonitoring pada tiap client yang ada pada masing-masing unit 

b. Mengetahui kecepatan bandwidth akses download dan upload tiap 

lantai 1 dan 2 

c. Mengetahui delay dan jitter dari unit IT, unit JJ, dan Unit OP pada PT. 

Kereta Api Indonesia. 

1.5. Kontribusi 

Kontribusi dari kerja praktik pada PT. Kereta Api Indonesia adalah 

membantu yang nantinya digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia untuk 

manajemen jaringan yang lebih baik lagi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) 

Bab dua berisi sejarah serta perkembangannya, visi, misi, struktur 

organisasi, dan tugas dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai 

tempat Kerja Praktik. 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan 

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama 

jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh 

Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 

Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naamlooze 

Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) 

menggunakan lebar sepur 1435 mm. 

Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api 

negara melalui Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS 

meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong 

investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Joana Stoomtram 

Maatschappij (SJS), Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS), 

Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), Oost Java Stoomtram Maatschappij 

(OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij(Ps.SM), Kediri Stoomtram 

Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto 

Stoomtram Maatschappij (MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), 

Madoera Stoomtram Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij 
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(DSM).Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh 

(1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), 

dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya 

dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap 

pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan trem di 

Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 

4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. 

Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat 

kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan 

berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Selama penguasaan 

Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah 

satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-Pekanbaru 

untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin 

perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 

km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api disana. 

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 

Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan 

kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan 

Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati 

sebagai Hari Kereta Api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya 

Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Ketika Belanda 

kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di 

Indonesia bernama Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif (SS/VS), 

gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM). 
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Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) Desember 

1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. 

Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi 

Djawatan Kereta Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti 

menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai 

diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan 

transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna 

mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah 

struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam 

rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi 

Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. Perumka berubah menjadi 

Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) tahun 1998. Pada tahun 2011 nama 

perusahaan PT. Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) (Persero) dengan meluncurkan logo baru. 

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak 

perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Api 

Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT Kereta Api Pariwisata (2009), PT 

Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api Properti Manajemen (2009), PT Pilar 

Sinergi BUMN Indonesia (2015). 
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2.2  Logo  

 

Gambar 2.3 Logo Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bentuk: 

a. Garis melengkung: Melambangkan gerakan yang dinamis PT. KAI dalam 

mencapai Visi dan Misinya. 

b. Anak Panah: Melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT. 

KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. 

 

Warna: 

a. Orange: Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang 

ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.  

b. Biru: Melambangkan semangat inovasi yang harus dilakukan dalam 

memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat 

sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat 

melesat. 

 

2.3  Visi dan Misi 

Sebagai suatu instansi, pasti tidak lepas dari visi dan misi juga tugas 

dan fungsi. Adapun visi misi dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah : 
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a) Visi: Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 

pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. 

b) Misi: Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk 

memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian 

lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, 

Pelayanan dan Kenyamanan 

 

2.4  Struktur Organisasi 

 Dalam suatu Perusahaan diperlukan suatu struktur organisasi yang 

menagtur tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari setiap bagian.. Adapun 

bentuk dari struktur organisasi yang diperlukan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) adalah struktur organisasi garis dan staf dimana didalamnya terdapat 

pengawasan secara langsung dan spesialisasi dalam pekerjaan. Berikut adalah 

bagan struktur organisasi : 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Global PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
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PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terbagi dalam 9 Daerah Operasi 

(Daop) di Pulau Jawa. Penulis melaksanakan Kerja Praktik di Daop 8 Surabaya 

bagian IT. Adapun bentuk dan struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 8 Surabaya bagian IT pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Sistem Informasi DAOP 8 Surabaya 

2.5 Tugas dan Fungsi 

Aktifitas perusahaan adalah misi pokok menyelenggarakan angkutan 

secara masal, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam 

perekonomian negara. Dalam hal ini selain berfungsi sebagai alat untuk 

menghasilkan laba namun juga sebagai alat pemerintahan. Selain fungsi tersebut, 

ada juga fungsi untuk menyediakan pengoperasian. Pendayagunaan, 

pemeliharaan, perbaikan, dan pemngembangan sarana angkutan di atas rel dan 

usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 

Fungsi kedudukan hukum dan tugas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

didasarkan pada: 
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1. UU RI No. 9 Tahun 1969 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 1969 perihal 

bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang. 

2. UU No. 13 Tahun 11 Mei 1992 tentang perkeretaapian. 

3. Peraturan pemerintah RI No.3 Tanggal 25 Januari 1983 tentang cara 

pembinaan dan pengawas Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum 

(Perum) dan Persero. 

4. Peraturan Pemerintah RI No.57 tanggal 30 Okttober 1990 tentang pengalihan 

bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum 

Kereta Api (Perumka). 

5. Keputusan Menteri Perhubungan No.8/91 tentang Organisasi dan Tata 

Laksana Perumka. 

6. Peraturan Pemerintahan No.19 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang 

pengaihan bentuk Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) menjadi PT. 

Kereta Api (Persero) yang disahkan tanggal 1 Juni 1999. 

7. Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/XI/2/KA-2002 tanggal 6 

November 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Laksana PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero). 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang menunjang langkah awal 

penyusunan laporan kerja praktik yang perlu dipahami terlebih dahulu untuk 

konsep dasar dan teori yang diperlukan untuk analisis. 

3.1 Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer adalah sekelompok komputer otonom yang 

saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol 

komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi 

informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras 

seperti printer, harddisk, dan sebagainya. Selain itu jaringan komputer 

bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang 

berada diberbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang 

saling berhubungan. 

3.1.1 Tujuan Membangun Jaringan Komputer 

Tujuan dibangunya suatu jaringan komputer adalah membawa 

informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim 

(transmitter) menuju kesisi penerima (receiver) melalui media 

komunikasi. Ada beberapa hal yang masih dirasa menjadi kendala, 

yaitu: 
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1.  Masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan 

bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara 

efektif dan efisien.  

2. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar – benar bebas dari 

masalah gangguan (noise). 

3.1.2 Manfaat Jaringan Komputer 

Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer, yaitu:  

1.  Sharing Resources  

Sharing resources bertujuan agar seluruh program, 

peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh 

setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa 

terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai.  

2. Media Komunikasi  

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya 

komunikasi antar pengguna, baik untuk teleconference 

maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting 

lainnya. 

3. Integrasi Data  

Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan 

pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus 

dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat 

didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka 

dapat terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan 
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pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap 

saat.  

4. Pengembangan dan Pemeliharaan  

Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan 

mudah dan menghemat biaya, karena setiap pembelian 

komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer 

sejumlah komputer yang ada tetapi cukup satu buah karena 

printer itu dapat digunakan secara bersama – sama. Jaringan 

komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat 

harddisk dan peralatan lainnya, misalnya untuk memberikan 

perlindungan terhadap serangan virus maka pemakai cukup 

memusatkan perhatian pada harddisk yang ada pada 

komputer pusat.  

5.  Keamanan Data  

Sistem Jaringan Komputer dapat memberikan 

perlindungan terhadap data. Karena pemberian dan 

pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik 

perlindungan terhadap harddisk sehingga data mendapatkan 

perlindungan yang efektif.  

6. Sumber Daya Lebih Efisien dan Informasi Terkini   

Dengan pemakaian sumber daya secara bersama – 

sama, akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kualitas 

yang tinggi. Selain itu data atau informasi yang diakses selalu 
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terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera 

langsung diketahui oleh setiap pemakai. 

 

3.2 Jenis Jaringan Komputer 

Berdasarkan jarak dan area kerjanya jaringan komputer dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu: 

3.2.1 Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik 

pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai 

beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk 

menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam 

kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama 

sumberdaya (resouce, misalnya printer) dan saling bertukar 

informasi. Dengan memperhatikan kecepatan transmisi data, maka 

LAN dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu: 

 

a.  Low Speed PC Network 

Kecepatan transmisi data pada Low Speed PC Network kurang 

dari 1 Mbps dan biasanya diterapkan untuk personal computer. 

Contoh dari jenis ini adalah Omninet oleh Corvus Systems 

(network bus), Constalation oleh Corvus Systems (star network), 

Apple talk oleh Apple Corporation. 
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b. Medium Speed Network 

Kecepatan transmisi data pada Medium Speed Network berkisar 

antara 1 – 20 Mbps dan biasnya diterapkan untuk mini computer. 

Contoh dari jenis ini adalah Ethernet oleh Xerox, ARC Net oleh 

Datapoint Corporation, Wangnet oleh Wang Laboratories. 

c. High Speed Network 

Kecepatan transmisi data pada High Speed Network lebih dari 20 

Mbps dan biasanya diterapkan untuk mainframe computer. Contoh 

dari jenis ini adalah Loosely Coupled Network oleh Control Data 

Corporation, Hyper Channel oleh Network System Corporation. 

3.2.3 Metropolitan Area Network (MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan 

versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan 

teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-

kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota 

dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau 

umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat 

berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 

3.3.3 Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah 

geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan 

benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan 

untuk menjalankan program-program (aplikasi) pemakai. 
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3.3 PROTOKOL 

Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi 

yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, 

informasi dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim (transmitter) 

dan sisi penerima (receiver) agar komunikasi berlangsung dengan benar. 

Selain itu protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih 

komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. 

3.3.1 TCP/IP 

TCP/IP bukanlah sebuah protokol tunggal tetapi satu kesatuan 

protokol dan utility. Setiap protokol dalam kesatuan ini memiliki aturan 

yang spesifik. Protokol ini dikembangkan oleh ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) untuk departemen pertahanan Amerika Serikat pada tahun 

1969.  ARPA mengingikan sebuah protokol yang memiliki karakter sebagai 

berikut: 

a. Mampu menghubungkan berbagai jenis sistem operasi.  

b. Dapat diandalkan dan mampu mendukung komunikasi kecepatan tinggi  

c. Routable dan scalable untuk memenuhi jaringan yang kompleks dan luas. 

Sebuah alamat TCP/IP adalah nilai biner berukuran 32bit yang diberikan 

kesetiap host dalam sebuah jaringan. Nilai ini digunakan untuk mengenali 

jaringan di mana host tersebut dan mengenali nomor unik host bersangkutan 

dijaringan tertentu. 

Setiap host yang terhubung jadi satu pada sebuah internet work harus memiliki satu 

alamat unik TCP/IP. Setiap alamat terbagi atas dua komponen:  
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a. Network ID  

Network ID adalah bagian dari alamat IP yang mewakili jaringan fisik dari 

host (nama jalan dari rumah). Setiap komputer dalam segmen jaringan tertentu 

akan memiliki ID jaringan yang sama.  

b. Node ID  

Ini adalah bagian yang mewakili bagian individu dari alamat (nomor rumah). 

Bila komputer disegment jaringan memiliki alamat, maka jaringan tersebut perlu 

tahu milik siapakah suatu paket itu. Seperti yang disebutkan diatas tadi bahwa 

nilai IP adalah nilai biner 32 bit. Nilai tersebut terbagi menjadi empat bagian 

nomor 8bit yang disebut oktet. Contoh alamat IP :202.149.240.66 dengan 

menggunakan contoh diatas, katakanlah administrator mensetup jaringan 

dengan semua komputer memiliki bagian nilai yang sama 202.149.240.XXX. 

kondisi inilah yang disebut network ID. Nomor pada XXX adalah node ID-nya.  

Tabel 3.1 Urutan dari alamat IP Host dan Subnet Mask 

 

 

Setiap alamat TCP/IP jatuh pada satu kelas alamat. Kelas mewakili sebuah 

grup alamat yang segera dapat dikenali komponen software sebagai bagian dari 

sebuah jaringan fisik. Misalkan, ambil contoh alamat TCP/IP berikut dan nilai 

binernya. 10.149.240.66 00001010.10010101.11110000.10000010 dengan 

memperhatikan tiga nilai biner yang pertama, bisa dikatakan bahwa alamat ini 

termasuk class A.  

Class 
Jumlah 

Host Jumlah Oktet Pertama Subnet Mask 

A 16.777.216 1 - 126 255.0.0.0 

B 16.536 128 - 191 255.255.0.0 

C 256 192 - 223 255.255.255.0 
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Setiap komputer di sebuh jaringan biasanya ingin mengirim data langsung ke 

komputer lainnya. Komputer pengiriman harus memastikan bahwa si penerima 

berada di jaringan yang sama atau di luar itu. Subnet mask digunakan oleh protokol 

stack TCP/IP untuk menentukan bahwa host yang akan dicoba dikomunikasikan 

berada di jaringan lokal yang sama atau berada di jaringan remote. Ini adalah bagian 

yang sangat penting dalam konfigurasi TCP/IP.    

3.4 Quality of Service (QoS) 

Ketika pertama kali mendengar kata QoS atau Quality of Service pasti 

mengartikannya sebagai kualitas dari suatu pelayanan. Sebenarnya, Quality of 

Service (QoS) sangat popular  dan menyimpan banyak istilah yang sangat sering 

dilihat dari perspektif yang berbeda yaitu dari segi jaringan (networking), 

pengembangan aplikasi (application development) dan lain sebagainya. 

Dari segi networking, QoS mengacu kepada kemampuan memberikan 

pelayanan berbeda kepada lalu lintas jaringan dengan kelas-kelas yang berbeda. 

Tujuan akhir dari QoS adalah memberikan network service yang lebih baik dan 

terencana dengan dedicated bandwith, jitter dan latency yang terkontrol dan 

meningkatkan loss karakteristik. Atau QoS adalah kemampuan dalam menjamin 

pengiriman arus data penting atau dengan kata lain kumpulan dari berbagai kriteria 

performansi yang menentukan tingkat kepuasan penggunaan suatu layanan. 

Quality of Service (disingkat menjadi QoS) merupakan mekanisme jaringan 

yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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3.4.1. Parameter QoS 

Performansi mengacu ke tingkat kecepatan dan keandalan 

penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. 

Performansi merupakan kumpulan dari beberapa parameter besaran teknis, 

yaitu : 

3.4.2. Throughput 

Yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, yang diukur dalam bps. 

Troughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang 

diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh 

durasi interval waktu tersebut. 

3.4.3. Packet Loss 

Merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi 

yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang, dapat terjadi karena 

collision dan congestion pada jaringan dan hal ini berpengaruh pada 

semua aplikasi karena retransmisi akan mengurangi efisiensi jaringan 

secara keseluruhan meskipun jumlah bandwidth cukup tersedia untuk 

aplikasi-aplikasi tersebut. Umumnya perangkat jaringan memiliki buffer 

untuk menampung data yang diterima. Jika terjadi kongesti yang cukup 

lama, buffer akan penuh, dan data baru tidak akan diterima. 

 

 

 

 

 

  

Table 3.2 Packet Loss 

Kategori Degredasi Packet Loss 

Sangat bagus 0 

Bagus 3 % 

Sedang 15 % 

Jelek 25 % 



20 
 

 

 

3.5 SpeedTest 

 

 

Speedtest.net adalah sebuah situs yang menyediakan pengujian kecepatan koneksi 

internet yang disediakan oleh perusahaan asal Kalispell, Montana, Amerika Serikat, 

Ookla. Situs ini berjalan mulai tahun 2006. 

 Sebanyak 20 juta pengguna internet mengetes kecepatan internetnya melalui 

situs ini setiap bulannya.situs ini dapat diakses melalui perangkat apa pun asalkan 

mendukung Adobe Flash Player.  

Berikut cara menguji kecepatan internet menggunakan Speedtest.net: 

1. Buka website http://speedtest.net dari browser. 

2. Klik mulai Tes, tunggu sampai tes selesai hingga speedtest mengeluarkan 

hasil tes kecepatan Unduh (Download) dan kecepatan Unggah (Upload) 

internet. 

3. Setelah tes selesai maka Speedtest akan menampilkan hasil 3 hasil tes yaitu: 

Download, Upload dan PING. 

Gambar 3.1 Tampilan SpeedTest 
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4. Jika kecepatan internet sangat bagus dan memuaskan, dan ingin 

menampilkannya di jejaring sosial, forum dll. silahkan klik Bagikan Hasil 

Ini. 

5. Jika ingin membandingkan hasil test dengan test sebelumnya di Speedtest, 

sila klik Bandingkan Hasil. 

6. Klik tes lagi atau klik Server Baru untuk mencoba tes di lokasi server yang 

lain. 

Yang pertama dites adalah kecepatan download atau unduh dari server ke komputer 

anda. Kecepatan download saat ini ditampilkan dalam bentuk speedometer. Anda 

bisa melihat progress pengujian kecepatan download dengan melihat grafik yang 

ditampilkan. Nama penyedia layanan koneksi internet (ISP)  akan muncul dan 

lsokasi fisik dari alamat IP publik anda juga akan ditampilkan, tapi harap diingat 

keakuratannya tidak dijamin. Tunggu sesaat maka akan muncul berapa besar 

bandwidth untuk download dari koneksi internet anda setelah diuji. 

3.6 WIRESHARK 

 

Wireshark adalah penganalisis paket gratis dan sumber terbuka. Perangkat 

ini digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak dan 

pengembangan protokol komunikasi, dan pendidikan. Awalnya bernama Ethereal, 

pada Mei 2006 proyek ini berganti nama menjadi Wireshark karena masalah merek 

dagang. 
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3.6.1. Kegunaan Wireshark 

1. Menganalisa jaringan. 

2. Menangkap paket data atau informasi yang berkeliaran dalam jaringan yang 

terlihat. 

3. Penganalisaan informasi yang didapat dilakukan denga sniffing, dengan 

begitu dapat diperoleh informasi penting seperti password, dll. 

4. Membaca data secara langsung dari Ethernet, Token-Ring, FDDI, serial 

(PPP dan SLIP), 802.11 wireless LAN, dan koneksi ATM. 

5. Dapat mengetahui IP seseorang melalui typingan room. 

6. Menganalisa transmisi paket data dalam jaringan, proses koneksi, dan 

transmisi data antar komputer, dan lain-lain. 

3.7 FileZilla 
 

Filezilla adalah salah satu software FTP gratis yang biasa digunakan untuk 

pemindahan atau transfer file dari (download) maupun ke dalam (upload) web 

hosting. Filezilla tersedia untuk sistem operasi Windows, Linux, *BSD, Mac OS X 

dan yang lainnya. 

Selain FTP, filezilla juga mendukung SFTP dan FTPS. Cara menggunakan 

filezilla sendiri sangatlah mudah, karena filezilla sendiri memiliki fitur yang sangat 

Gambar 3.2 Icon FileZilla 
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keren. Fitur tersebut antara lain tersedia dalam berbagai bahasa termasuk bahasa 

Indonesia, support resume dan transfer file ukuran besar, bookmarks, remote file 

editing, drag and drop, filename filters, keep-alive dan banyak lagi fitur lain yang 

tidak kalah power full. 

Melalui fitur Site Manager, bisa menyimpan akun dan alamat beragam 

server FTP, dan menggunakannya secara cepat dan mudah. 

Program FileZilla banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna 

jaringan komputer dan internet. FileZilla merupakan software gratis. FileZilla dapat 

dijalankan di sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, juga 

tersedia untuk Linux dsn Mac OS. Untuk menginstall versi terbaru program ini, 

komputer Windows cukup memiliki harddisk dengan kapasitas kosong minimal 10 

MB. Berikut penjelasan dari Gambar di atas: 

1. Kolom (1) adalah kolom status seperti status login sukses, failed, transfer 

sukses, failed dan lain-lain. 

2. Kolom (2) adalah direktori komputer, dimana bisa memindahkan file di 

direktori ini ke direktori server hosting. Pemindahan dapat dilakukan 

Gambar 3.3 Tampilan FileZilla Client 
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dengan klik kanan dan upload atau dengan cara drag langsung ke direktori 

server. Direktori server tersebut biasanya di public_html. 

3. Kolom (3) adalah direktori server hosting. Kegunaannya bisa menyimpan 

data website disini atau backup ke komputer dengan cara yang sama 

(drag/download). Disini juga bisa membuat direktori baru. 

4. Kolom (4) adalah list atau isi dari kolom (3) fungsinya kurang lebih sama 

dengan kolom (3). 

5. Kolom (5) adalah tempat menampilkan history, mana saja yang dalam 

proses queued, failed ataupun yang sukses di transfer. Proses yang failed 

bisa di resume lagi dan akan masuk ke queued sampai sukses
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BAB IV 

DISKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 Bab ini membahas proses dan langkah-langkah untuk instalasi, analisis 

parameter delay dan jitter dari kerja praktik yang dilaksanakan. 

4.1 Instalasi FileZilla 

4.1.1 Prosedur Instalasi FileZilla Client 

 1. Buka Installer FileZilla Client pada tampilan seperti pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Tampilan License Agreement 
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2. Kemudia pilih I Agree, lalu apabila sudah pernah menginstal FileZilla 

akan ada tampilan seperti Gambar 4.2 bila anda ingin menghapus atau 

memperbaiki FileZilla.  

 

3.  Bila memilih pilihan yang atas pada Gambar 4.2, maka tampilan 

selanjutnya seperti Gambar 4.3. Dimana kita bisa memilih FileZilla dapat 

digunakan untuk Admin atau bisa digunakan semua pengguna dalam satu 

komputer.  

Gambar 4.2 Tampilan mendeteksi adanya FileZilla sudah terinstalasi 

Gambar 4.3 Tampilan penggunan FileZilla dalam satu 

komputer 



27 
 

 

  

4. Berikutnya ialah memilih component yang akan di install. Bagian ini bisa 

memilih apa yang dibutuhkan sebelum di install. 

 

5. Selanjutnya memilih tempat lokasi instalasi, bisa memilih tempat selain 

default dari local disk C. Serta size yang digunakan oleh FilleZilla. 

Gambar 4.4 Tampilan saat memilih component yang akan di 

install 

Gambar 4.5 Tampilan memilih tempat lokasi instalasi dengan size yang di 

gunakan oleh FileZilla 
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6. Berikutnya tampilan folder untuk Start menu, boleh tidak menambahkan 

shortcut dengan mencentang bagian bawah, serta menamai folder FileZilla 

yang diinginkan lalu klik Install. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Setelah terinstal tampilan akan seperti ini. 

Gambar 4.7 Tampilan FilleZilla Client 

Gambar 4.6 Tampilan memberi nama folder FilleZilla 
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4.1.2 Prosedur Instalasi FileZilla Server 

 1. Buka Installer FileZilla Server, lalu pilih I Agree untuk melanjutkannya 

 

2. Tampilan berikutnya memilih komponen apa saja yg akan ditampilkan, 

dengan memilih type of install, ada lima pilihan Standart, Full Service, 

Only, Interface Only, Custom. 

 

  

Gambar 4.9 Memilih tipe yang akan diinstal 

Gambar 4.8 Tampilan License Agreement 



30 
 

 

  

3. Pilih lokasi penyimpanan instalasi 

  

Gambar 4.10 Memilih lokasi Instalasi 

4. Berikutnya adalah setting awal saat setelah terintalasi, dengan memasukan port 

di antara 1-65535. Centang bagian bawah bila ingin memulai Server setelah 

Instalasi. Dan pada Gambar 4.12 adalah memilih server Interface akan memulai 

server. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Startup settings 
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5. Tampilan Instalasi akan seperti Gambar 4.13, bila sudah selesai dengan menge-

klik close berikut Interface FilleZilla server pada Gambar 4.14 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Settingan memulai saat server Interface dihidupkan 

Gambar 4.13 Proses Instalasi selesai 
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4.1.3 Prosedur Instalasi WireShark 

1. Setelah mendownload software Wireshark, klik pada software 

instalasinya lalu akan muncul dialog box seperti berikut dan klik “next”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan FileZilla Server 

Gambar 4.15 Tampilan awal Installer WireShark 
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2. Akan muncul dialog box tentang “License Agreement”, lalu klik I Agree 

untuk melanjutkan. 

 

3. Pilih Component pada Wireshark yang akan install lalu klik next. 

 

 

 

Gambar 4.17 Bagian memilih komponen Wireshark 

Gambar 4.16 Bagian peraturan dan lisensi dari WireShark 
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4. Centang pada kolom File Extention, lalu klik next.  

5. Pilih letak dimana Wireshark akan diinstal, lalu klik next. 

Gambar 4.19 Memilih letak instalasi 

Gambar 4.18 Bagian File Extension untuk Wireshark 
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6. Centang pada kolom Install “WinCap”, agar kita bisa meng-capture paket-paket 

data yang lewat ke jaringan. 

 

7. Tunggu proses Installing, setelah selesai klik next.  

Gambar 4.20 Bagian ini mengintalasi untuk WinPCap 

Gambar 4.21 Proses Instalasi 
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8. Muncul dialog box seperti berikut untuk menginstall WinCap, lalu klik next. 

 

9. Klik “I Agree” setelah membaca License Agreement. 

 

Gambar 4.22 Proses Instalasi untuk WinPcap 

Gambar 4.23 Lisensi untuk WinPcap 



37 
 

 

  

10. Klik next untuk melanjutkan. 

 

11. Proses instalasi sudah selsai. Klik finish. 

 

 

Gambar 4.25 Instalasi pada WinPcap selesai 

Gambar 4.24 Proses Instalasi 
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12. Pada tampilan ini kita diharuskan untuk memilih apakah langsung ditutup 

aplikasi dari wireshark ini ataupun langsung dijalankan, lalu klik finish. 

 

13. Tampilan Wireshark yang langsung dapat kita gunakan ditujukan pada 

Gambar 4.27. 

  

Gambar 4.26 Tampilan semua instalasi untuk Wireshark selesai 

Gambar 4.27 Tampilan Interface Wireshark 
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4.2 Denah Instansi PT. Kereta Api Indonesia 

 Berikut tampilan denah yang digunakan untuk objek analisis 

 

 

 

 

 

 Pada gambar denah di atas, terdapat Unit Informasi dan Teknologi(IT), unit 

Jalan dan Jembatan (JJ) pada lantai satu dan unit Operasional (OP) di lantai 

dua. Unit tersebut, dijadikan sebagai pengujian parameter QoS di Instansi 

PT. Kereta Api Indonesia. Posisi Server yang akan diuji terletak di Unit IT, 

sedangkan Client terletak di Unit IT, Unit JJ, dan Unit OP. 

  

Gambar 4.28 Denah instansi Lantai 1 

Gambar 4.29 Denah instansi Lantai 2 
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  Berdasarkan gambar 4.30 topologi pengujian diatur sesuai dengan posisi 

Server dan Client di masing-masing unit pada lantai berbeda. Posisi Server 

yang berada pada Unit IT pada lantai satu hal ini bertujuan dalam 

menganalisis parameter delay antara Client di lantai satu dan di lantai dua 

terhadap Server. 

4.3 Pengujian Parameter 

 Pengujian kerja praktek ini, untuk menganalisis QoS jaringan pada Unit IT, JJ, 

dan OP pada di Instansi PT. Kereta Api Indonesia meliputi parameter delay 

dan jitter, yang dilakukan pertama kali adalah, menguji kecepatan download 

dan upload dari masing-masing unit. Berikut penjelasannya. 

  

Gambar 4.30 Gambar Topologi pengujian 
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4.3.1 Pengujian kecepatan jaringan 

 Pengujian dilakukan dengan Speedtest.net dari tiap unit. 

1. Unit Informasi dan Teknologi 

 

 

Pada Gambar 4.31 menunjukan bahwa kecepatan askes Client pada unit IT 

adalah Ping 29ms. Sedangkan kecepatan download mencapai 1.06Mbps, 

dan kecepatan mencapai Upload 1.16Mbps, client ini dapat dipantau 

melalui server Instansi yang ada di Bandung. 

2. Unit Jalan dan Jembatan 

Tidak bisa mengakses Speedtest karena akses jaringan terbatas, hanya untuk 

karyawan Instansi, dimana akses internet di unit ini menggunakan 

Username dan Password hanya ditujukan pada pegawai kereta api.  

 

 

 

 

Gambar 4.31 Speedtest pada Unit IT 
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3. Unit Operasional 

Pada gambar 4.32 Speedtest menangkap kecepatan akses Client ping 41 ms. 

Sedangkan kecepatan Download mencapai 0.67 Mbps dan, kecepetan 

Upload mencapai 1.42 Mbps. 

4.3.2 Membuat server pada FileZilla Server   

Selanjutnya membuat server dengan FileZilla Server di Unit IT 

1. Buka FileZilla Server Invterface, lalu memasukan Host IP Address Server, 

serta memasukan Password untuk ADMIN FTP Server, lalu tekan Connect 

Gambar 4.32 Speedtest pada Unit OP 

Gambar 4.33 Bagian Startup pada FileZilla Server Interface 
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2. Maka tampilan terkoneksi akan seperti Gambar 4.34. 

 

3. Untuk membuat Group-nya bisa dengan klik menu Edit -> Groups. Buat 

group baru dengan klik tombol Add. Tujuan dibuat grup adalah 

memudahkan akses dari client Unit itu saja 

 

Gambar 4.34 Tampilan FileZilla terkoneksi 

Gambar 4.35 Membuat grup yang terhubung ke Server 
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4. Selanjutnya tinggal mengarahkan ke folder yang akan di akses group ini. Di 

menu sebelah kiri, klik shared folders. Set juga permission group yang 

bersangkutan ke satu shared folder yang telah di tentukan. Lalu klik tombol 

ok. 

5. Setelah itu klik menu Edit -> Users. Hampir sama dengan setting group, 

tambahkan nama dengan klik Add. Berikan nama dan pilih group-nya lalu 

tekan tombol OK. Untuk memberikan password pada user tersebut. Centang 

radio box password dan isikan password-nya.  

Gambar 4.36 Menentukan folder yang digunakan 

Gambar 4.37 Memberi akses dengan username dan password 

http://4.bp.blogspot.com/-mviNz-9NDNE/T1OLAZSAFvI/AAAAAAAAAeg/aqkK_klmX5M/s1600/MembuatFTP07.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-MIMI3DkrHcs/T1OMs5WqxGI/AAAAAAAAAeo/z0YUiZwXHVY/s1600/MembuatFTP08.jpg
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6. Untuk mengecek apakah FTP yang dibuat tadi berhasil, buka Browser dan 

masukan alamat FTP yang dibuat. 

 

 

4.3.3. Cara tehubung Client ke FileZilla Server 

 

1. Berikut cara melakukan FTP Client tersambung dengan Server, dengan 

memasukan Host dari server, serta username dan password yang telah 

diatur oleh FileZilla server, lalu klik Quickconnect. 

 

 

 

Gambar 4.39 Memasukan Host, usename dan Password 

Gambar 4.38 Tampilan isi folder Server yang menjadi akses 

utama  
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2. Tampilan terhubung akan seperti Gambar 4.40 

 

 

3. Berikut tampilan FileZilla Client dari tiap Unit yang terhubung ke 

server dari tiap Unit serta tampilan interface FileZilla server 

terhubung dengan Client. 

 

Gambar 4.40 Tampilan client berhasil akses ke server 

Gambar 4.41 Menampilkan akses yang terhubung dengan server 
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4. FileZilla Server. Tiap Unit akan memasukan IP Host server yaitu 

10.8.81.28, akses berhasil akan menampilkan Shared Folder yang 

sudah di setting lewat FilleZilla Server. 

a. Unit IT 

Unit IT Client yang terhubung dengan Server akan menunjukan 

Shared Folder dari milik Server. 

b. Unit JJ 

 

Gambar 4.42 Unit IT terhubung dengan Server 

Gambar 4.43 Unit JJ gagal terhubung dengan server 
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c. Unit OP 

Pada Gambar 4.43 dan Gambar 4.44 akses gagal terhubung dengan server 

dikarenakan jaringan koneksi tidak stabil. 

4.4.Analisis Parameter QoS (Delay dan Jitter) pada Instansi 

4.4.1. Analisis Delay 

Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses 

transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay di dalam 

jaringan dapat digolongkan sebagai berikut:  

1.  Packetization delay, yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan 

untuk proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini 

hanya terjadi sekali saja, yaitu di sumber informasi.  

2.  Queuing delay, ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan 

oleh router dalam menangani transmisi paket di jaringan.  

Gambar 4.44 Unit OP gagal terhubung dengan server 
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Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih sekitar 100 micro 

second.  

3. Delay propagasi, merupakan proses perjalanan informasi selama di 

dalam media transmisi, misalnya kabel SDH, coax atau tembaga, 

menyebabkan delay yang disebut dengan delay propagasi. 

Table 4.1 Kategori Delay 

[Sumber: ETSI 1999-2006] 

Kategori Latensi Besar Delay Indeks  

Sangat Bagus <150 ms 4 

Bagus 150 s/d 300 ms 3 

Sedang 300 s/d 500 ms 2 

Buruk > 450 ms 1 
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Berikut adalah cara menghitung data-data yang didapatkan oleh wireshark  

1. Membuka wireshark yang telah meng-crop semua jaringan yang 

tertangkap 

 

2. Lalu pilih klik panah pada Frame pada Gambar 4.46 

 

Gambar 4.45 Hasil Wireshark menangkap jaringan yang diterima 

Gambar 4.46 membuka Collapse Group Frames di Wireshark 
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3. Pilih Time delta from previous displayed frame, lalu klik kanan dan 

pilih Apply as Column. Guna untuk menampilkan kolom baru untuk 

Time Delta pada Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.47 Menampilkan kolom baru 

Gambar 4.48 Kolom baru telah ditambahkan 
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4. Lalu Export semua kolom tersebut ke Excel dengan cara seperti di 

Gambar 4.9.  

 

5. Hasil pengamatan delay tiap unit pada Wireshark, disajikan pada 

diagram batang di bawah ini 

Pada hasil grafik diatas disimpulakan bahwa delay di tiap. Unit 

sangat bagus karena di bawah 150 ms. Delay Unit IT sekitar 12 ms, 
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Gambar 4.49 Cara Export hasil Crop Wireshark ke Excel 

Gambar 4.50 Hasil grafik pada delay tiap Unit 
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Delay Unit JJ sekitar 16 ms dan Delay Unit Unit OP sekitar 9 ms, 

dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis Qos pada 

parameter delay PT. Kereta Api Indonesia di bawah 150ms sangat 

bagus. 

4.4.2. Analisis menghitung Jitter 

Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan  

IP.  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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Kategori Jitter 

[Sumber: ETSI 1999-2006] 

Kategori Degradasi Peak Jitter  Indeks  

Sangat Bagus 0 ms 4 

Bagus 1 s/d 75 ms 3 

Sedang 76 s/d 125 ms 2 

Buruk > 225 ms 1 
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Berikut cara ukur delay Jitter dengan Wireshark  

1. Mark semua data yang tertangkap oleh Wireshark 

 

2. Lalu pilih Menu Analyze dan pilih Decode as Gambar 4.52, serta tampilan 

etting pada Gambar 4.53. Tampilan di Decode as gunanya memaksa 

Wireshark untuk memecahkan kode paket tertentu sebagai protokol tertentu  

 

Gambar 4.51 Melakukan Mark pada semua hasil Crop 

Gambar 4.52 Memilih menu Analyze lalu Decode as 
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3. Lalu pilih Menu Telephony lalu pilih RTP dan pilih RTP Streams. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.53 Tampilan di Decode as 

Gambar 4.54 Memilih RTP Streams 
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4. Berikut tampilan RTP Streams dimana data dasar sebagai nomor paket dan 

nomor urut, statistik lebih lanjut dibuat berdasarkan waktu kedatangan, 

delay, jitter, ukuran paket, dan lain-lain selain statistik per paket, panel 

bawah menunjukkan keseluruhan statistik, dengan minimum dan 

maksimum untuk delta, jitter dan clock condong. Juga ada indikasi paket 

yang hilang disertakan. Jendela Analisis RTP Stream selanjutnya 

memberikan pilihan untuk menyimpan muatan RTP (seperti data mentah 

atau, jika dalam pengkodean PCM, dalam file Audio). Pilihan lain untuk 

mengekspor dan merencanakan berbagai statistik pada aliran RTP. 

Gambar 4.55 Jitter yang dilingkari merah ialah yang digunakan 
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 Hasil dari RTP Stream dari tiap Unit di kumpulkan dan dijadikan satu diagram 

Pada grafik di atas, menunjukan bahwa koneksi jaringan sangat bagus pada unit 

IT dan OP dengan nilai di bawah 100 ms, sedangkan pada Unit JJ tergolong 

buruk dengan hasil 600ms (lebih besar 225 ms) dikarenakan trafik data pada 

jaringan unit JJ besar sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan atau 

congestion paket pada unit tersebut, hal memungkinkan besarnya nilai jitter 

yang tertangkap. Hal ini menunjukkan bahwa QoS jaringan JJ buruk jika 

dipantau dari parameter jitter. 
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Gambar 4.56 Diagram Jitter dari Unit di PT. Kereta Api Indonesia 
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BAB V  

KESIMPULAN 

Dari hasil laporan kerja praktik ini yang berjudul “Analisis Quality of 

Service Jaringan Berbasis Cisco Di PT. Kereta Api Indonesia (Persero)” diperoleh 

beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh analisis pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) adalah: 

1. QoS pada jaringan Instansi PT KAI untuk parameter delay pada komunikasi 

antar server dan client tergolong baik dengan nilai di bawah 150 ms.  

2. QoS untuk parameter Jitter di setiap unit tergolong baik denga nnilai kurang 

dari 100 ms, namun Jitter pada Unit JJ tergolong buruk dengan nilai 600 ms. 

5.2. Saran 

1. Pada Unit JJ diperlukan sebuah akses jaringan yang stabil, agar tidak terjadi 

congestion 

2. Dibutuhkannya sebuah jaringan khusus hanya akses file transfer. 
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