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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan saat melakukan implementasi dan penjelasan pada 

bab – bab sebelumnya sehingga penulis mendapatkan hasil yang dapat dianalisa 

dan ditarik kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Konfigurasi jaringan dengan routing protocol EIGRP dan layanan video 

conference telah berhasil dibangun. Hal  ini dapat dibuktikan dari pengujian untuk 

komunikasi video conference 

2. Kualitas layanan video conference berdasarkan parameter Delay dan 

Throughput memiliki perbedaan hasil antara software GNS3 dan perangkat 

cisco. Perbedaan nilai yang dihasilkan terjadi karena adanya beberapa faktor 

seperti, lama waktu pengujian yang berbeda, loss kabel di GNS3 dan kabel yang 

digunakan pada perangkat cisco 

3. Tidak ada packet loss (0%), hal ini dapat terjadi kuat sinyal jaringan yang stabil 

dalam mengirimkan data video conference pada saat melakukan pengujian. 

Berdasarkan standar ITU-T G.1010, nilai packet loss telah memenuhi standar 

karena memiliki Packet Loss Ratio < 1%. 

4. Berdasarkan uji QoS Delay didapatkan kesimpulan bahwa semakin panjang rute 

pengiriman data maka semakin besar nilai delay yang dihasilkan. Hal tersebut 

bisa dibuktikan dari hasil pengukuran Delay dari software GNS3 ketika semua 

link terhubung 9.7663259 ms, ketika jalur G0/1 terputus 17,6063 ms 

sedangkan dari perangkat cisco ketika semua link terhubung 9,668824  ms, 

ketika jalur G0/1 terputus 13.28075 ms. Berdasarkan standar H.323 hasil 

pengujian keduanya telah memenuhi standar dengan kategori sangat baik (<150 

ms).  

5. Berdasarkan parameter Throughput juga disimpulkan nilai throughput 

dipengaruhi oleh panjang rute pengiriman data video conference, semakin 

panjang rute pengiriman data maka semakin besar nilai throughput. Hal tersebut 

bisa dibuktikan dari hasil pengukuran dari hasil pengukuran Throughput software 

GNS3 ketika semua link terhubung 33,5%, ketika jalur G0/1 terputus 18,3% 

sedangkan dari perangkat cisco ketika semua link terhubung 35,5%, ketika jalur 
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G0/1 terputus 26,1%. Berdasarkan standar TIPHON, hasil pengujian dari 

perangkat cisco 
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6. memenuhi standar dengan kategori sedang (25 – 50%). Sedangkan pengujian 

menggunakan software GNS3 memenuhi standar dengan kategori sedang ,yakni 

25 – 50% ketika link terhubung semua dan kategori buruk (< 25%) ketika jalur 

G0/1 terputus.  

5.2  Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penulisan ini 

adalah: 

1. Menggunakan jenis CODEC audio dan video yang berbeda dari penulisan ini 

2. Menambah jumlah client untuk mengetahui  perbandingan ketika jumlah client 

lebih banyak 

3. Menggunakan spesifikasi perangkat yang berbeda seperti komputer, jenis kabel,, 

panjang kabel yang berbeda 


