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ABSTRACT 

 
This research is motivated by the amount of bandwidth at SMK Muhammadiyah Imogiri 

a limited amount of only 1 Mbps. With a large bandwidth is limited and the use of the Internet 
by students, staff and the public that the number of about 45 users, if there is no proper 
arrangement feared network bandwidth will be full and result in collisions between packets. 
Then the researchers chose to use IPCop router that has a feature in it that can manage the 
bandwidth and network traffic, the feature that is QoS. QoS is expected to unravel the network 
congestion at SMK Muhammadiyah Imogiri. 

This research aims to : (1) Designing and implementing arrangements accessing the 
internet and maximum bandwidth/ speed effectively and efficiently. (2) Applying IPCop to 
monitor traffic conditions, real bandwidth, bandwidth usage and bandwidth sharing permissions 
as needed. (3) Maximize the use of existing bandwidth by means of the application of the 
appropriate permissions bandwidth usage and minimize the possibility of packet loss.  

The research was conducted by comparing the results of initial measurements with 
parameters QoS (Quality of Service) is the throughput, jitter, delay, and packet loss. Then the 
results were compared with the final measurement that after the implementation of QoS in 
IPCop. This research resulted in the implementation of Quality of Service (QoS) using IPCop 
in SMK Muhammadiyah Imogiri Internet network can optimize the use of the Internet by the 
user. The results obtained after the implementation of the IPCop by means of traffic control 
and controlled bandwidth throughput and response time are not mutually influence each other. 
 
Keywords: QoS, bandwidth management and traffic, IPCop 
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1. Pendahuluan 

SMK Muhammadiyah Imogiri memiliki layanan internet yang digunakan oleh 

seluruh warga sekolah. Mengingat jumlah bandwith yang terbatas besarnya hanya 1 mbps 

dan penggunaan internet oleh siswa, staff dan publik yang banyaknya kurang lebih 45 user 

tersebut dikhawatirkan akan membuat penuh jaringan dan mengakibatkan tabrakan antar 

paket.  

Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengukur kinerja jaringan yang 

berjalan di SMK Muhammadiyah Imogiri yaitu QoS. Quality of Service (QoS) merupakan 

metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk 

mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu servis (Ferguson & Huston, 1998).  

Sedangkan untuk mengurai kemacetan jaringan dibutuhkan suatu alat yang 

berupa router yang berfungsi dalam memanajemen bandwith dan traffic yaitu IPCop. 

IPCop adalah suatu distribusi linux yang menyediakan fitur simple-to-manage firewall 

appliance berbasis perangkat keras PC (Clancey dkk. 2009). Salah satu kelebihan router 

IPCop dari router lain yang telah disebutkan sebelumnya yaitu kemudahan dalam 

mengkonfigurasi pengaturan karena sudah berbasis web GUI (Graphic User Interface). 

IPCop memiliki sebuah fitur yang didalamnya dapat memanajemen bandwith dan 

traffic jaringan, fitur tersebut yaitu QoS. Sasaran utama QoS tidak lain memberikan layanan 

jaringan yang lebih baik dan dapat diprediksi, dengan penanganan dedicated bandwith dan 

traffic yang terkontrol. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya peneliti membuat 

skripsi ini dengan judul “Analisis dan Implementasi Quality of Service (QoS) Menggunakan 

IPCop di SMK Muhammadiyah Imogiri”. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Quality of Service  

Quality of Service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik 

jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari 

suatu servis (Ferguson & Huston, 1998). QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan 

atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu servis. 

QoS didesain untuk membantu end user menjadi lebih produktif dengan 

memastikan bahwa user mendapatkan kinerja yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis 

jaringan. Komponen-komponen dari QoS menurut (Ferguson & Huston. 1998) adalah 

throughput, jitter, delay, loss packet. Penjelasan dari setiap aspek yang dikemukakan 

adalah : 
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2.1.1 Jitter 

Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan berbasis IP. 

Besarnya nilai jitter akan sangat dipengaruhi oleh variasi beban trafik dan besarnya 

tumbukan antar paket (congestion) yang ada dalam jaringan tersebut. Semakin besar 

beban trafik di dalam jaringan akan menyebabkan semakin besar pula peluang terjadinya 

congestion, dengan demikian nilai jitter-nya akan semakin besar. Semakin besar nilai jitter 

akan menyebabkan nilai QoS semakin turun. Kategori kinerja jaringan berbasis IP dalam 

jitter versi Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks 

(TIPHON) mengelompokkan menjadi empat kategori penurunan kinerja jaringan 

berdasarkan nilai jitter seperti terlihat pada tabel 

Tabel 2.1 Kategori Jitter 

Kategori Degradasi Peak Jitter 

Sangat bagus 0 ms 

Bagus 75 ms 

Sedang 125 ms 

Jelek 225 ms 

(Sumber : TIPHON) 

 

2.1.2 Bandwith 

Bandwith merupakan kapasitas atau daya tampung kabel Ethernet agar dapat 

dilewati trafik paket data dalam jumlah terntentu. Bandwith juga bisa berarti jumlah 

konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan dengan bit per second (bps) (Santosa, 

2004). 

 

2.1.3 Latency 

Apabila mengirimkan data sebesar 3 Mbyte pada saat jaringan sepi waktunya 5 

menit tetapi pada saat ramai sampai 15 menit, hal ini disebut latency. Latency pada saat 

jaringan sibuk berkisar 50 – 70 msec (Santosa, 2004). 

Tabel 2.2 Performansi jaringan berdasarkan delay/latensi 

Kategori Latensi Besar Delay 

Sangat Bagus < 150 ms 

Bagus 150 s/d 300 ms 

Sedang 300 s/d 450 ms 

Jelek > 450 ms 

(Sumber : TIPHON) 

 

 



 

 

3 

 

2.1.4 Paket Loss/ Kongesti 

Jumlah paket yang hilang saat pengiriman paket data ke tujuan, kualitas terbaik 

pada saat LAN/WAN jika jumlah losses paling kecil (Santosa, 2004).  

Di dalam implementasi jaringan IP, nilai packet loss ini diharapkan minimum. 

Secara umum terdapat empat kategori penurunan performansi jaringan dengan versi 

TIPHON-Telecomunications and internet protocol harmonization over networks (Joesman, 

2008), yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Performansi jaringan IP berdasarkan packet loss 

Kategori Degredasi Packet Loss 

Sangat bagus 0 

Bagus 3 % 

Sedang 15 % 

Jelek 25 % 

(Sumber : TIPHON) 

 

2.1.5 Throughput 

Menurut Dewo (2003. 2), throughput adalah bandwith aktual yang terukur pada 

suatu ukuran waktu tertentu dalam satu hari menggunakan rute internet yang spesifik 

ketika sedang mendownload suatu file.  

 

2.2 Software yang Digunakan 

Software yang digunakan untuk membangun router adalah 

 

2.2.1 IPCop OS Router 

IPCop adalah suatu distribusi linux yang menyediakan fitur simple-to-manage 

firewall appliance berbasis perangkat keras PC. IPCop juga merupakan suatu 

stateful firewall dibuat berdasarkan pada Linux netfilter framework. (Clancey dkk. 

2009) 

 

2.2.1.1 Fitur IPCop 

Beberapa fitur yang tersedia pada IPCop antara lain: 

- Stabil dan merupakan Linux based firewall yang sangat mudah dikonfigurasi 

- Mudah melakukan administrasi lewat web akses 

IPCop dapat menggunakan DHCP IP address dari ISP yang kita gunakan. 
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3. Analisis (Proses Penelitian) 

 

3.1 Analisis Masalah Awal 

Analisa masalah awal digunakan untuk mengetahui kinerja jaringan pada saat 

belum diterapkan manajemen jaringan dengan router IPCop. Metode yang digunakan 

dengan mengukur kinerja dari parameter-parameter IPCop yaitu delay, jitter, packet loss 

dan throughput. Analisa masalah dilakukan selama 4 hari berturut-turut dimana hasil 

merupakan rata-rata dari setiap harinya. Untuk 4 hari tersebut kemudian di rata-rata lagi 

sehingga diperoleh satu data.  

 

3.1.1 Analisis Performa Jaringan Internet 

Analisis performa jaringan internet merupakan metode awal yang digunakan untuk 

mengetahui kualitas jaringan di SMK Muhammadiyah Imogiri. Metode analisis performa 

internet dilakukan dengan cara mengukur parameter berupa throughput, delay, jitter dan 

packet loss ratio. Pengukuran dilakukan pada dua waktu yang berbeda yaitu pada saat 

jam padat dan tidak padat. Jam padat berkisar antara pukul 09.00 - 12.00 WIB dan pukul 

13.00 - 15.00 WIB dimana trafik berkisar antara 90%-99%. Sedangkan jam tidak padat 

berkisar antara jam 07.00 - 09.00 dan pukul 12.00 - 13.00 WIB.  

Hasil uji performa kinerja jaringan dengan parameter jam padat dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. Pada Gambar 3.1 menunjukkan kondisi bandwith sedang terpakai seluruhnya 

yang ditunjukkan dengan garis-garis vertikal yang rapat. Sedangkan uji performa pada saat 

jam tidak padat menunjukkan sedikitnya jumlah bandwith yang terpakai yang ditunjukkan 

dengan garis vertikal yang pendek. 

 

Gambar 3.1 Trafik Bandwith Padat 
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Berikut merupakan langkah pengujian yang digunakan untuk menguji kinerja 

jaringan saat padat maupun tidak dengan parameter QoS. Langkah tersebut diantaranya : 

 

3.1.1.1 Uji Throughput 

Pengujian throughput dilakukan sebagai acuan bandwith nyata yang terukur pada 

saat pengujian awal. SMK Muhammadiyah Imogiri memiliki besar bandwith sebesar 1 

mbps. Saat dilakukan pengujian pada waktu jam tidak padat dengan mendownload file 

berukuran 16,965 MB menggunakan software IDM, maka bandwith aktual yang terukur 

rata-rata adalah 121,5 KBps.  

Sedangkan pengujian pada saat jam padat dengan kondisi pengujian download 

yang sama, hasil yang diperoleh tidak tentu dikarenakan kecenderungan saling berebut 

bandwith. Rata-rata bandwith yang terukur sebesar 13,5 KB. 

Tabel 3.1 Uji Throughput  

Pengujian ke- 
Uji Throughput 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 9 KB 125 KB 

2 15 KB 121 KB 

3 10 KB 118 KB 

4 20 KB 122 KB 

Rata-rata 13,5 KB 121,5 KB 

 

3.1.1.2 Uji Delay 

 Pengujian dilanjutkan dengan uji delay menggunakan perintah ping untuk 

memping google.com. Uji ping dapat dilihat seperti pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2 Ping 

 

Seperti pada pengujian dengan parameter sebelumnya, uji delay juga dilakukan 

pada saat jam padat dan tidak padat. Hasil yang diperoleh pada ping ke google.com di 

kedua waktu tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Delay  

Pengujian ke- 
Uji Delay 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 400 ms 77 ms 

2 392 ms 77 ms 

3 398 ms 77 ms 

4 402 ms 76 ms 

Rata-rata 398 ms 76,75 ms 

 

Nilai rata-rata yang terukur pada jam padat sebesar 398 ms. Maka delay yang 

terukur menurut standar TYPHON termasuk kategori sedang. 

Untuk jam tidak padat diperoleh nilai rata-rata yang terukur pada jam tidak padat 

sebesar 76,75 ms. Maka delay untuk data diatas menurut standar TYPHON termasuk 

kategori sangat bagus. 

 

3.1.1.3 Uji Jitter dan Loss Packet 

Uji selanjutnya adalah pengujian jitter dan loss packet. Pengujian dengan 

parameter jitter dan loss packet dilakukan dengan menggunakan iperf di protokol UDP. 

Seperti pada Gambar 3.3.  

 

Gambar 3.3 Uji Jitter 

 

Dari uji tersebut diperoleh hasil seperti pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. 

Tabel 3.3 Uji Jitter 

Pengujian ke- 
Uji Jitter 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 1.495 ms 0.0008 ms 

2 1.485 ms 0.0007 ms 

3 1.492 ms 0.0008 ms 
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4 1.490 ms 0.0008 ms 

Rata-rata 1.490 ms 0.00078 ms 

 

Tabel 3.4 Uji Loss Packet 

Pengujian ke- 
Uji Loss Packet 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 20 % 0 % 

2 12 % 0 % 

3 18 % 0 % 

4 15 % 0 % 

Rata-rata 16.25 % 0 % 

 

Seperti yang bisa kita lihat dalam Tabel 7 jitter rata-rata hasil jam pada jam padat 

adalah sebesar 1.490 ms, maka menurut kategori TIPHON adalah sangat bagus. 

Sedangkan nilai packet loss yang terukur adalah 16.25% maka tergolong kategori jelek. 

Untuk jam tidak padat rata-rata jitter yang terukur sebesar 0.000078 ms, maka 

menurut kategori TIPHON adalah sangat bagus. Sedangkan nilai packet loss yang terukur 

adalah 0% maka tergolong kategori sangat bagus. 

 

4 Implementasi IPCop 

Tahap ini akan mereview kembali rule QoS yang terdapat pada IPCop. Rule QoS 

tersebut diterapkan pada konfigurasi sistem di dalam server IPCop SMK Muhammadiyah 

1 Imogiri. Didalam pengaturan QoS bandwith yang tersedia 1 mbps dibagi menjadi dua 

bagian 512 kbps untuk area lab dan 512 kbps untuk area wifi. Sehingga setiap user akan 

mendapatkan kecepatan maksimal download 128 kbps dan upload 64 kbps. 

 

4.1 Hasil Pemakaian Setelah Implementasi IPCop 

Analisa setelah implementasi menggunakan router IPCop yang diukur dengan 

Quality of Service digunakan untuk mengetahui kinerja jaringan setelah diterapkan 

manajemen jaringan dengan router IPCop. Metode yang digunakan dengan mengukur 

kinerja dari parameter-parameter IPCop yaitu delay, jitter, packet loss dan throughput. 

 

4.1.1 Analisis Performa Jaringan Internet 

Seperti pada analisis awal sebelum penggunaan IPCop, parameter analisis akhir 

yang diukur dalam jaringan IPCop ini adalah throughput, delay, jitter dan packet loss ratio. 

Uji parameter Quality of Service dapat dijelaskan seperti berikut : 
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4.1.1.1 Uji Throughput 

Limit yang diterapkan di setiap user setelah implementasi QoS di IPCop adalah 

128 kbps. Saat dilakukan pengujian mendownload file berukuran 29.941 MB dengan 

software IDM baik pada kondisi padat dan tidak padat diperoleh hasil seperti pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Throughput 

Pengujian ke- 
Uji Throughput 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 16.1 KB 16.2 KB 

2 16.3 KB 16.1 KB 

3 16.2 KB 16.3 KB 

4 16.1 KB 16.0 KB 

Rata-rata 16.18 KB 16.15 KB 

 

Saat dilakukan pengujian pada waktu jam tidak padat diperoleh hasil bandwith 

aktual yang terukur adalah 16.15 KBps. Sedangkan pengujian pada saat jam padat dengan 

kondisi pengujian download yang sama maka diperoleh hasil bandwith aktual yang terukur 

sebesar 16.18 KBps. Hal ini dikarenakan setiap user telah diberikan limit bandwith sebesar 

128 kbps. 

 

4.1.1.2 Uji Delay 

 Uji delay setelah implementasi IPCop dengan metode yang sama dengan saat 

pengujian awal sebelum implementasi IPCop diperoleh hasil sebagai berikut seperti pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Delay 

Pengujian ke- 
Uji Delay 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 243 ms 66 ms 

2 244 ms 65 ms 

3 246 ms 66 ms 

4 240 ms 66 ms 

Rata-rata 243,25 ms 65.75 ms 

 

Nilai rata-rata yang terukur pada jam padat sebesar 243.25 ms. Maka delay untuk 

data diatas menurut standar TYPHON termasuk bagus. 
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Untuk jam tidak padat diperoleh nilai rata-rata yang terukur pada jam padat 

sebesar 65.75 ms. Maka delay untuk data diatas menurut standar TYPHON termasuk 

bagus. 

 

 

4.1.1.3 Uji Jitter dan Loss Packet 

Uji terakhir yang dilakukan untuk mengetahui kinerja jaringan setelah implementasi 

IPCop di SMK Muhammadiyah Imogiri yaitu dengan pengujian jitter dan loss packet. 

Metode yang dilakukan untuk uji jitter dan throughput sama dengan metode yang dilakukan 

pada analisis sebelumnya. Maka didapatkan hasil seperti pada Tabel. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Jitter  

Pengujian ke- 
Uji Jitter 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 0.022 ms 0.0001 ms 

2 0.020 ms 0.0001 ms 

3 0.022 ms 0.0001 ms 

4 0.019 ms 0.0001 ms 

Rata-rata 0.021 ms 0.0001 ms 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Loss Packet 

Pengujian ke- 
Uji Loss Packet 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 7 % 0 % 

2 5 % 0 % 

3 5 % 0 % 

4 6 % 0 % 

Rata-rata 5.75 % 0 % 

 

Seperti yang bisa kita lihat dalam Tabel 4.3 jitter rata-rata hasil jam pada jam 

padat adalah sebesar 0.21 ms, maka menurut kategori TIPHON adalah sangat bagus. 

Sedangkan nilai packet loss yang terukur adalah 5.75 % maka tergolong kategori bagus. 

Untuk jam tidak padat rata-rata jitter yang terukur sebesar 0.0001 ms, maka 

menurut kategori TIPHON adalah sangat bagus. Sedangkan nilai packet loss yang 

terukur adalah 0% maka tergolong kategori sangat bagus. 
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4.2  Hasil Perbandingan 

Setelah menggunakan metode IPCop untuk meningkatkan performa jaringan di 

SMK Muhammadiyah Imogiri diperoleh hasil pengujian menggunakan Quality of Service 

yang cukup signifikan. Permasalahan yang ditemui berupa crowded jaringan dapat teratasi.  

Berikut adalah hasil perbandingan dari pengukuran saat kondisi awal dan yang 

ada pada SMK Muhammadiyah 1 Imogiri dengan pada saat telah di implementasi router 

IPCop : 

 

4.2.1 Hasil Perbandingan Uji Throughput 

Hasil yang di dapat pada pengukuran rata-rata di analisis awal dan setelah 

implementasi IPCop di peroleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Perbandingan Hasil Uji Throughput 

No Kondisi 
Uji Throughput 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 Sebelum Implementasi IPCop 13.5 121.5 

2 Setelah Implementasi IPCop 16.5 16.8 

 

Bandwith yang terukur menunjukkan perbedaan. Pada saat analisa awal bandwith 

SMK Muhammadiyah Imogiri belum ada pembagian bandwith yang bertujuan untuk 

membatasi agar setiap user memperoleh bandwith yang sama, yang mengakibatkan 

adanya distribusi bandwith yang tidak merata. Sedangkan setelah di implementasi dengan 

IPCop bandwith sudah terbatasi. Sehingga dihasilkan nilai yang terukur konstan. 

 

4.2.2 Hasil Perbandingan Uji Delay 

Hasil yang didapat rata-rata sebelum dan sesudah implementasi IPCop pada saat 

pengujian delay adalah sebagai berikut  

Tabel 4.6 Hasil Perbandingan Uji Delay 

No Kondisi 
Uji Delay 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 Sebelum Implementasi IPCop 398 ms 76,75 ms 

2 Setelah Implementasi IPCop 243,25 ms 65.75 ms 

 

 Setelah implementasi IPCop diterapkan maka terlihat penurunan delay. Setelah 

implementasi IPCop ini, bandwith yang ada diberikan batas setiap user. Oleh karena itu 

pada saat trafik penuh kenaikan delay tidak terlalu tajam sehingga meningkatkan respon 

pemakaian. 
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4.2.3 Hasil Perbandingan Uji Jitter dan Loss Packet 

Hasil yang di dapat pada pengukuran rata-rata di analisis awal dan setelah 

implementasi IPCop di peroleh hasil seperti pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Jitter 

No Kondisi 
Uji Jitter 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 Sebelum Implementasi IPCop 1.490 ms 0.00078 ms 

2 Setelah Implementasi IPCop 0.021 ms 0.0001 ms 

 

Tabel 4.8 Perbandingan Hasil Loss Packet 

No Kondisi 
Uji Loss Packet 

Saat Padat Saat Tidak Padat 

1 Sebelum Implementasi IPCop 16.25 % 0 % 

2 Setelah Implementasi IPCop 5.75 % 0 % 

 

Tabel 4.7 dan 4.8 menunjukkan hasil jitter dan loss packet baik padat maupun tidak 

padat setelah implementasi IPCop mengalami penurunan.  Adanya limit bandwith di setiap 

user mengurangi terjadinya tabrakan antar paket yang berpengaruh terhadap hasil jitter 

dan loss packet. Penurunan hasil jitter menandakan terjadi penurunan beban trafik pada 

jaringan sehingga mengurangi congestion. Sedangkan berkurangya loss packet dapat 

mengurangi data yang hilang saat pengiriman paket ke tujuan. 

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Penerapan Quality of Service (QoS) menggunakan IPCop di dalam jaringan 

internet SMK Muhammadiyah Imogiri dapat mengoptimalkan penggunaan internet 

oleh user. 

2. Implementasi QoS di IPCop ke dalam jaringan SMK Muhammadiyah Imogiri 

dengan cara mengkontrol trafik dan bandwith menghasilkan throughput yang 

terkontrol dan response time yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. 

3. Peningkatan performa jaringan SMK Muhammadiyah Imogiri dapat terlihat pada 

setiap uji parameter berikut : 
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Tabel 5.1 Hasil Perbandingan 

Uji 

Sebelum  
Implementasi IPCop 

Setelah  
Implementasi IPCop 

Saat Padat 
Saat Tidak 

Padat 
Saat Padat 

Saat Tidak 
Padat 

Throughput 13.5 KB 121.5 KB 16.5 KB 16.8 KB 

Delay 398 ms 76,75 ms 243,25 ms 65.75 ms 

Jitter 1.490 ms 0.00078 ms 0.021 ms 0.0001 ms 

Loss Packet 16.25 % 0 % 5.75 % 0 % 
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