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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Dari hasil pengukuran dan analisis QoS terhadap jaringan server internet 

pada Universitas Muhammadiyah Palembang maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Parameter QoS yaitu availibility dan performance yang tediri dari 

troughput, delay dan Packet loss untuk pengukuran dari server Internet ke 

beberapa bagian berpengaruh terhadap Qos jaringan LAN pada 

Universitas Muhammadiyah Palembang terutama pada traffic bisnis 

critical  atau internet untuk tiap-tiap perangkat atau end user. 

2. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi QoS jaringan server internet 

Universitas Muhammadiyah Palembang adalah redaman, distorsi dan 

noise. Kapasitas bandwidth yang tersedia juga berpengaruh terhadap QoS. 

 

5.2. Saran 
 

1. Agar teknik QoS ini dapat berkembang lebih baik lagi  disarankan untuk 

mengatur pemakaian bandwidth dalam jaringan sebaik mungkin.  Cara 

yang dapat gigunakan dengan teknik klasifikasi paket data  CBQ (Class 

Base queue) atau HTR (hirarchy token bucket) yang merupakan teknik 

baru. 



 32 

2. Perubahan Bandwidth, dengan adanya pengukuran performance yang 

terdiri troughput, delay, dan packet loss terlihat jauh bahwa kualitas 

rayanan pada Universitas Muhammadiyah Palembang kurang memadai 

dan kurangnya bandwith. Untuk itu perlu penambahan bandwith yang 

lebih agar kualitas layanan internet pada Universitas Muhammadiyah 

Palembang  dapat lebih baik 
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