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   BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil data pengukuran pada bab sebelumnya diketahui bahwa 

pengukuran menggunakan software VQManager pada semua parameter seperti Delay, 

Jitter , Packet Loss, R-Factor dan MOS (Mean Opinion Score) memiliki hasil akhir data 

sebagai berikut : 

1. Delay (Kategori = “Baik”) 

Pada saat titik terlemah terukur minimal = 3 ms, kemudian disaat titik terkuat 

terukur maximal = 248 ms dan untuk titik rata-rata terukur pada nilai = 213 ms. 

2. Jitter (Kategori = “Unggul”) 

Pada saat titik terlemah terukur minimal = 4 ms, kemudian disaat titik terkuat 

terukur maximal = 13 ms dan untuk titik rata-rata terukur pada nilai = 5 ms. 

3. Packet Loss (Kategori = “Baik”) 

Pada saat titik terlemah terukur minimal = 5 %, kemudian disaat titik terkuat 

terukur maximal = 6 % dan untuk titik rata-rata terukur pada nilai = 6 %. 

4. Mean Opinion Score (MOS) (Kategori = “Cukup”) 

Pada saat titik terlemah terukur minimal = 3.8, kemudian disaat titik terkuat 

terukur maximal = 3.8 dan untuk titik rata-rata terukur pada nilai = 3.8. Alasan 

: Karena terjadi kompresi pada sistem VoIP dari segi bandwidth tetapi 

mengurangi kualitas voice. 

5. R-Factor (Kategori = “Unggul”) 

Pada saat titik terlemah terukur minimal = 78, kemudian disaat titik terkuat 

terukur maximal = 79 dan untuk titik rata-rata terukur pada nilai = 79. 

Didapat kesimpulan bahwa dari kelima parameter memiliki kategori yang 

digolongkan berdasarkan tolak ukur standarisasi internasional bervariasi, namun yang 

dijadikan tolak ukur kualitas layanan VoIP adalah parameter Mean Opinion Score 

(MOS). Adapun beberapa kesimpulan yang lain dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Hasil pengukuran kualitas suara VoIP pada umumnya dipengaruhi oleh 

jaringan internet yang secara tidak langsung akan mempengaruhi 

keseluruhan parameter dari kualitas suara VoIP seperti Delay, Jitter, Packet 

Loss, R-Factor dan MOS (Mean Opinion Score), yang pada akhirnya kualitas 

suara yang didapat bisa baik atau buruk. 

 

2. Waktu interval, Durasi dan Lokasi sangat mempengaruhi parameter VoIP 

secara keseluruhan dikarenakan sifat trafik jaringan variable. 

 

 

 

5.2  Saran 

1. Dalam hal melakukan simulasi lebih baik dilakukan disaat jam-jam jaringan 

tidak sibuk seperti pada pagi hari atau tengah malam, agar mendapatkan 

hasil yang maksimal, karena kualitas suara VoIP sangat dipengaruhi oleh 

padatnya trafik jaringan internet. 

 

2. Usahakan dalam melakukan simulasi tidak terkendala oleh 

ketidakmampuan sistem pada laptop, komputer ataupun Handphone yang 

dijadikan server maupun client dengan cara mengupgrade spesifikasi pada 

laptop, komputer atau Handphone. 

 

3. Pada dasarnya VoIP dapat meminimalisir biaya (cost) dibandingkan 

jaringan PSTN, dan dapat dibangun secara sederhana tanpa harus 

menyewa server VoIP. 


