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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Game online saat ini telah menjadi sebuah trend yang mengalami 

kemajuan sangat pesat. Hal ini bisa kita lihat di kota-kota besar tidak terkecuali 

juga di kota-kota kecil, banyak sekali game center yang kita temui, Berbeda 

dengan warnet karena mereka memiliki pelanggan tetap sehingga hal inilah yang 

menjadikan game center selalu ramai dikunjungi. Tidak seperti game terdahulu 

yang mana game hanya bisa dimainkan maksimal dua orang, sekarang dengan 

seiring kemajuan teknologi yang berkembang pesat khususnya jaringan internet 

game dapat dimainkan lebih dari 10 orang sekaligus dalam waktu yang 

bersamaan. 

Pada era modern seperti saat ini game online sangat banyak diminati dan 

digemari mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Di Indonesia 

sendiri banyak jenis game online yang cukup menyita perhatian para gamers. 

Traffic jaringan internet sering mengalami gangguan seiring dengan banyaknya 

user yang bermain game online dalam waktu yang bersamaan dan pemakaian 

bandwidth yang terlalu besar, Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kongesi pada 

jaringan atau koneksi jaringannya terputus dan juga dapat mengalami kepadatan 

jalur pada jaringan sehingga koneksi menjadi lambat.  

Dengan melakukan implementasi dan analisa terhadap traffic jaringan, 

yaitu dengan mengambil paket data pada masing-masing game online, kita akan 

mengetahui ip address dari game yang ada dan juga dapat mengetahui protokol 

apa saja yang digunakan oleh game tersebut. 

Agar data dapat disajikan dengan mudah diperlukan analisis statistik 
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berdasarkan pola paket yang terjadi. Dengan mengetahui bentuk distribusi data 

pada jaringan maka dapat ditentukan estimasi parameter statistik yang cocok 

dengan pola paket data. Analisis QoS yang dilakukan pada jaringan akan 

membentuk pola distribusi tertentu.  Dengan analisis statistik tersebut diharapkan 

data dapat lebih mudah disajikan dan dipahami sehingga dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menangkap paket data yang lewat pada saat mengakses 

aplikasi game online? 

2. Bagaimana menentukan karakteristik dari paket data aplikasi game online 

melalui analisis delay, jitter, packet loss, dan utilisasi bandwidth? 

3. Bagaimana menentukan estimasi parameter statistik yang bersesuain dengan 

bentuk distribusi data dari paket data yang telah diambil/ditangkap oleh 

Wireshark? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Aplikasi yang digunakan untuk mengambil/ menangkap paket data yang lewat 

adalah Wireshark (Network Protocol Analyzer). 

2. Analisis paket data yang telah di-capture menggunakan Matlab 2013 dan 

Microsoft Excel 2010. 

3. Analisis estimasi parameter statistik secara visual. 

4. Pengambilan data dilakukan di sebuah game center di Surabaya 
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1.4 Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Menangkap paket data yang lewat pada saat mengakses aplikasi game online. 

2. Menentukan karakteristik dari paket data aplikasi game online melalui analisis 

delay, jitter, packet loss, dan utilisasi bandwidth. 

3. Melakukan estimasi parameter statistik yang bersesuaian dengan distribusi 

data yang telah di-capture. 

 

1.5 Kontribusi 

Kontribusi yang diharapkan adalah: 

1. Agar bisa membantu para pengambil keputusan (seperti administrator 

jaringan) dalam hal desain jaringan yang lebih baik serta dapat dilakukan 

Modelling dan Dimensioning Network. Modelling dan Dimensioning Network 

adalah membuat dan merancang struktur jaringan yang kemudian dapat 

ditentukan kapasitas jaringan tersebut yang bertujuan agar resource  yang ada 

dapat dipergunakan dengan tepat. 

2. Bisa memberikan prioritas kepada trafik tertentu yang mencakup penggunaan 

bandwidth yang tepat, delay serta jitter yang terkontrol, dan pengurangan 

packet loss.  

3. Agar  data dapat disajikan dalam bentuk yang lebih berguna dan mudah 

dipahami. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan laporan tugas akhir, kontribusi dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang berbagai teori yang mendukung tugas akhir ini. 

Hal tersebut meliputi Network Protocol Analyzer, Game Online, MatLab, 

TCP/IP, QoS (Quality of Service), Statistika. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang blok diagram sistem, flowchart menghitung 

nilai parameter QoS yaitu delay, jitter, packet loss, dan utilisasi bandwidth 

sehingga dapat dianalisis karakteristik lalu lintas datanya serta analisis 

parameter statistik. 

BAB IV : HASIL & PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang segala percobaan yang telah dilakukan dan hasil dari 

setiap percobaan tersebut. Percobaan ini meliputi perhitungan parameter 

QoS dari lalu lintas data yang ditangkap, analisis data kedalam distribusi 

frekuensi, dan melakukan fitting distribusi. Untuk evaluasi adalah analisis 

dari hasil perhitungan berupa angka maupun nilai prosentase parameter 

QoS dari topologi jaringan yang dibuat dan bentuk-bentuk distribusi data 

yang bersesuain dengan hasil analisis. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh percobaan yang dilakukan 

dan diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut dari tugas akhir ini. 


