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Kata Pengantar 

 

 

Pada penerbitan kali ini akan dipaparkan beberapa naskah-naskah yang 

melaporkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan mengenai system dan aplikasi 

teknologi di bidang elektro terutama di bidang Otomisasi, pengendalian dan 

Telekomunikasi. Naskah-naskah di tulis oleh para civitas akademik Fakultas Teknik 

Universitas Garut. Beberapa naskah membuka kemungkinan untuk pengembangan 

lebih lanjut baik untuk menunjang perkembangan penerapan teknologi dan munculnya 

produk-produk bernilai ekonomi. 

Pada edisi ini tulisan pertama,  Catu Daya Alternatif  Menggunakan Solar Cell. 

Tulisan kedua, Analisa Perbandingan Voip Yang Menggunakan Sistem Transmisi 

Kabel Tembaga Dengan Sistem Transmisi Wireless. Tulisan ketiga, Radio Broadcast 

Via Telepon.  Tulisan ke-empat, Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Pengaduan 

Mahasiswa Di Kampus Jati Universitas Garut Berbasis Web. Tulisan ke-lima Analisis 

Dan Perancangan Kualitas Layanan Router Mikrotik Pada Local Area Network ( Lan ) 

Kampus Uniga Jati.   

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan 

dalam penerbitan jurnal edisi kali ini, terutama kepada para penulis naskah yang telah 

menyumbangkan tulisan-tulisannya pula kepada tim penyunting yang bersedia 

menelaah naskah-naskah sehingga beberapa kesalahan yang tidak perlu dapat 

dihilangkan. Selanjutnya kami berharap kontribusi dari rekan-rekan demi terjaganya 

kesinambungan penerbitan jurnal ini 
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CATU DAYA ALTERNATIF 

MENGGUNAKAN SOLAR CELL 
 

Muhammad Masykur1, Teddy Mulyadi Hidayat2 

Program Studi Teknik Elektro1, Program Studi Teknik Telekomunikasi2 

Universitas Garut 

 

 
Abstrak 

Pada saat ini penggunaan lampu di Indonesia masih menggunakan teganggan AC 

yang berasal dari PLN. Dilain pihak, PLN sebagai penyedia sumber energi listrik di 

Indonesia masih banyak mengalami kesulitan dalam menyediakan listrik baru karena 

beberapa hal diantaranya pembangkit – pembangkit yang kekurangan bahan bakar 

sehingga menyebabkan sering adanya pemadaman bergilir dan untuk pemasangan 

lampu jalan raya masih kurang diperhatikan.  Pemanfaatan energi matahari 

merupakan satu diantara sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk penerangan 

lampu jalan raya yang menggunakan lampu LED . Dengan aplikasi yang lebih 

spesifiknya lampu jalan raya menggunakan lampu LED dengan tenaga surya bisa 

digunakan dimana saja. Dari solar cell energi listrik  disimpan dalam aki dengan 

cara melakukan pengecasan melalui baterai charge dan output aki digunakan untuk 

sumber tegangan dari aki tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber 

dari lampu LED.  LDR sebagai sensor redup dan terang serta relay yang digunakan 

untuk sakelar on / off  lampu.  

 

Kata Kunci : Battery, Battery Charger, Lampu LED, Sensor Cahaya (LDR).  

 

Pendahuluan 

Energi listrik merupakan salah 

satu komponen terpenting untuk 

menunjang pembangunan suatu 

bangsa. Peningkatan pembangunan, 

pertambahan jumlah penduduk dan 

penigkatan taraf hidup menyebabkan 

laju konsumsi energi listrik semakin 

meningkat.  

Para pengguna energi listrik di 

Indonesia, baik pengguna energi untuk 

tujuan usaha, sosial, maupun pengguna 

energi listrik untuk keperluan rumah 

tangga belum menyadari akan 

keterbatasan energi listrik yang 

tersedia, sehingga dalam 

menggunakannya, mereka seakan-akan 

tidak memperdulikan tentang 

keterbatasan sumber energi listrik saat 

ini. Akibatnya, masih banyak daerah 

yang belum tersentuh aliran listrik 

utamanya daerah terpencil. 

Untuk mencapai tersedianya 

tenaga listrik yang ada sekarang 

pembangunan dan pengembangan 

sistem kelistrikan yang dikelola oleh 

PLN perlu dikembangkan dengan 

penggunaan sumber energi tanpa 

bahan bakar minyak dalam rangka 

menghemat penggunaan bahan bakar 

minyak, sekaligus mengatasi masalah 

kekurangan akan bahan bakar minyak 

dan ini dapat dilakukan dengan 

pemanfaatan sumber energi seperti 

tenaga air, angin, biogas, surya dan 

lain sebagainya. 

Landasan Teori 

Energi Surya adalah salah satu 

jenis dari energi terbarukan 

(Renewable  Energy).  Matahari  

(Surya)  adalah  sumber  energi  yang  
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dijumpai dalam  sistem  galaksi,  yang  

menghasilkan  energi  sepanjang  usia  

Matahari. Maksud  energi  surya  

adalah  energi  yang  didapatkan  

langsung  dari  cahaya matahari  

Sel Surya diproduksi  dari bahan 

semikonduktor yaitu silikon yang 

berperan sebagai insulator pada 

temperatur rendah dan sebagai 

konduktor bila ada energi dan panas. 

Sebuah Silikon Sel Surya adalah 

sebuah diode yang terbentuk dari 3 

lapisan atas silikon tipe n (silicon 

doping of“phosphorous”), dan lapisan 

bawah silikon tipe p (silicon doping of 

“boron”).  

Pengembangan Sel Surya Silikon 

secara Individu (chip) :  

a. Mono-crystalline (Si)  

Dibuat dari silikon kristal tunggal 

yang didapat dari peleburan 

silikon dalam bentuk bujur. 

Sekarang  Mono-crystalline dapat 

dibuat setebal 200 mikron, dengan 

nilai effisiensi sekitar 24%.  

b. Poly-crystalline/Multi-crystalline 

(Si)  

Dibuat dari peleburan silikon 

dalam tungku keramik, kemudian 

pendinginan perlahan  untuk 

mendapatkan bahan campuran 

silikon yang akn timbul diatas 

lapisan silikon.  Sel ini  kurang 

efektif dibanding dengan sel Poly 

crystalline (efektivitas 18%), 

tetapi beayalebih murah.  

c. Gallium Arsenide (GaAs)  

Sel Surya III-V semikonduktor 

yang sangat efisien sekitar 25%. 

Energi listrik 
Sebuah Sel Surya dalam 

menghasilkan energi listrik (energi 

sinar matahari menjadi photon) tidak 

tergantung pada besaran luas bidang 

Silikon, dan secara konstan akan 

menghasilkan energi berkisar ± 0.5 

volt — max. 600 mV pada 2 amp , 

dengan  kekuatan radiasi solar 

matahari 1000 W/m2 = ”1 Sun” akan 

menghasilkan arus listrik (I) sekitar 30 

mA/cm2 per sel surya. Pada Gambar 

2.2 grafik I-V Curve  

dibawah yang menggambarkan 

keadaan sebuah Sel Surya beroperasi 

secara normal. Sel Surya 

akanmenghasilkan energi maximum 

jika nilai  Vm dan  Im  juga maximum.   

Sedangkan  Isc  adalah arus listrik  

maximum pada nilai volt = nol;  Isc 

berbanding langsung dengan 

tersedianya sinar matahari.  Voc  

adalah volt maximum pada nilai arus 

nol;  Voc naik secara logaritma dengan 

peningkatan sinar matahari,   

karakter ini yang memungkinkan Sel 

Surya untuk mengisi accu. 

Perencanan Dan Perancangan 

System 
Pada perencanaan dan 

pembuatan perangkat keras solar 

charger controller dan lampu pijar 

sebagai sumber lampu untuk 

kebutuhan beban Penerangan taman 

megacu pada blok diagram yang 

ditunjukan pada Gambar 3.1. Sebelum 

tegangan keluaran dari Solar Cell 

masuk ke dalam Battery terlebih dulu 

diatur didalam Rangkaian Controller. 

 

 

 
 

Gambar 1 

Blok Diagram Solar Charger 

Controller 

Sel surya adalah salah satu 

energi alternatif yang terbarukan, dapat 

mengkonversi secara langsung energi 

matahari menjadi energi listrik. 
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Beberapa kelebihan yang dimiliki 

listrik tenaga surya ini antara lain :  

a. Sumber tenaga yang digunakan 

sebagai pembangkit energi listrik 

cukup berlimpah dan tak perlu 

membeli.  

b. Dalam proses konversi energinya tak 

menimbulkan pencemaran udara dan 

lingkungan.  

c. Penggunaan cocok untuk daerah 

terpencil dan belum ada listrik.  

d. Umurnya cukup panjang kurang lebih 

15 tahun. 

 

Banyaknya faktor yang 

mempengaruhi sistem photovoltaik, 

menyebabkan  energi listrik yang  

dihasilkan masih  rendah, sedang biaya 

yang dibutuhkan sistem ini cukup 

tinggi.  

Perhitungan energi surya 

disuatu tempat dipermukkan bumi, 

selama periode setahun sangat  

diperlukan untuk perencanaan 

pemanfaatannya. Besarnya intensitas 

radiasi surya yang sampai ke 

permukaan bumi, dapat diukur dengan 

menggunakan alat pyranometer  dan 

pyrheliometer. Pyranometer digunakan 

untuk mengukur radiasi global, dan 

pyranometer yang dilengkapi gelang 

untuk mengukur  radiasi baur (difuse).   

Sumber Tegangan dari Keluaran 

Generator DC sebelum masuk ke 

dalam Battery terlebih dulu  diatur 

dalam Rangkaian Regulator. Setelah 

diatur kemudian tegangan masuk ke 

dalam Rangkaian Comparator untuk 

diatur lagi pada tegangan nominal 

berapa Battery telah terisi penuh. Pada 

saat Tegangan pada Battery penuh 

maka Rangkaian Comparator akan 

memutuskan tegangan dan 

menurunkan arus pengisian secara 

otomatis. Seperti ditunjukkan pada          

 

 

 

Gambar 2 

Blok diagram system control pada 

battery 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Pengujian Solar Cell 

Pengujian ini dilakukan untuk  

mengetahui tegangan solar cell = 

10Wp yang ditunjukan pada Gambar 

4.1 dilaksanakan dengan menggunakan  

alat ukur voltmeter.  

Tabel 1 

Data Pengujian Solar Cell 10Wp 

 

No Jam 
Tegangan Output 

(V) 

1 06.00  10 

No Jam 
Tegangan Output 

(V) 

2 06.30 12 

3 07.00 18 

4 07.30 20 

5 08.00 20 

6 08.30 20 

7 09.00 20 

8 09.30 20 

9 10.00 20 

10 10.30 20 

11 11.00 20 

12 11.30 18 

13 12.00 18 

14 12.30 19 

15 13.00 20 

16 13.30 20 

17 14.00 20 

18 14.30 17 

19 15.00 17 

20 15.30 18 

21 16.00 18 

22 16.30 17 

23 17.00 15 

24 17.30 13 

25 18.00 10 

 

Tabel 4.1 diatas adalah hasil 

pengujian pada tanggal 9 Mei 2013 

Adapun tegangan solar cell yang Batt
Rangk

aian 

Ran

gkai

Sumber 

teganga
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diperoleh sebesar 10 volt sampai 20 

volt DC dari pengamatan pukul 06.00 

sampai pukul 18.00. Pada pukul 11.30 

sampai dengan pukul 12.30 tegangan 

dari panel surya mengalami penurunan 

karena cahaya matahari sedikit 

terhalang oleh awan. Pada pukul 16.30 

sampai pukul 18.00 tegangan terus 

turun karena intensitas cahaya 

matahari semakin berkurang. 

Gambar 2 

Pengujian Solar Cell 10 Wp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Battery Charger 

Battery   Charger  yang saya 

buat  ini berfungsi untuk mengisi 

battery dengan arus konstan hingga 

mencapai tegangan yang ditentukan. 

Battery  Charger yang digunakan 

dalam Proyek Akhir ini ditunjukkan 

pada Gambar berikut 

 

Tabel 2 

Data Pengujian  Battery charger 

dengan solar cell 10 Wp 

 

Jam 

t 

Solar 

Cell 

(Volt) 

Battery 

Charger 

(Volt) 

Tegangan 

Battery 

(Volt) 

Arus 

Battery 

Charge 

(Ampere) 

06.00  10 12 5 0.12 

06.30 12 12 5 0.15 

07.00 18 13.5 6 0.2 

07.30 20 14 7 0.22 

08.00 20 14 7 0.23 

08.30 20 14 8 0.23 

09.00 20 14 8 0.23 

09.30 20 14 9 0.23 

10.00 20 14 9.5 0.23 

10.30 20 14 10 0.23 

11.00 20 14 10 0.23 

11.30 18 13 11 0.2 

12.00 18 13 11 0.2 

12.30 19 13.5 12 0.23 

13.00 20 14 12 0.18 

13.30 20 14 12 0.17 

14.00 20 14 12 0.17 

14.30 18 13.5 12 0.17 

15.00 18 13.5 12 0.17 

15.30 18 13.5 12 0.17 

16.00 18 13.5 12 0.17 

16.30 17 12 12 0.17 

17.00 15 12 12 0.17 

17.30 13 12 12 0.17 

18.00 10 12 11 0.17 

 

Pengujian LDR 

Pengujian sensor cahaya 

dimaksudkan agar sensor cahaya ini 

dapat berfungsi untuk mengetahui 

matahari terang dan gelap, pengujian 

ini dilakukan dengan  cara memberikan 

cahaya pada LDR yang berfungsi 

sebagai sensor. Rangkaian driver 

sensor cahaya ini menggunakan catu 

daya DC 12V. rangkaian driver sensor 

cahaya ditunjukan pada Gambar.  

Satu buah rangkaian LDR 

dicoba mulai dari pagi sampai malam 

hari  .Hasil pengujian dari sensor 

cahaya ditunjukan pada Gambar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Dari pengujian dan analisa 

perangkat yang telah dilakukan pada 

Gambar 3 

Rangkain  Driver Sensor Cahaya 

LDR 
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pembuatan system diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut :    

a) Surya cell dapat digunakan sebagai 

catu daya alternatif pengganti 

listrik dari PLN. 

b) Charger Battery menggunakan 

LM350 sebagai Regulator dan LM 

1458 sebagai Komparator. 

c) System menggunakan LDR sebagai 

pengontrol on/off nya lampu pada 

perubahan pencahayaan disekitar 

system. 
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ANALISA PERBANDINGAN VOIP YANG MENGGUNAKAN SISTEM 

TRANSMISI KABEL TEMBAGA DENGAN SISTEM TRANSMISI WIRELESS 

 

Helfy Susilawati, Sofitri Rahayu 

Program Studi Teknik Elektro  

Universitas Garut 

 
Abstrak 

Telah dirancang bangun sebuah robot penjejak elektrik berbasis analog yang 

dilengkapi dengan 2 buah LED (Light Emitting Diode ) (Tx), dan 2 buah sensor 

photodioda sebagai penerima (Rx). dimana sensor pertama apabila terpantul oleh 

warna hitam maka akan diterima oleh photodioda, dan ketika garis hitam terlewati 

sensor kedua, robot akan terus mengikuti garis sampai ujung garisnya. IC sebagai 

pengendali utama yang dirancang untuk menggerakan alat mengikuti jalur dan 

mengendalikan kecepatan alat. Robot penjejak ini telah berjalan dengan baik 

walaupun Tx dan Rx di letakkan harus sangat rendah maksimal 10cm. Alat ini telah 

di uji coba untuk mengikuti garis hitam yang berdiameter minimal 3cm. 

 

Kata Kunci : IC, Lampu LED, Photodioda.  

 

Pendahuluan 

Dengan adanya perkembangan 

gaya berkomunikasi jarak jauh saat ini, 

penelitian ini mencoba menerangkan 

akses komunikasi audio visual dengan 

memanfaatkan jaringan Internet. Di 

Indonesia dikenalkan dengan istilah 

VoIP (Voice Over Internet Protocol). 

Teknologi VoIP tersebut 

memanfaatkan Internet Protokol dalam 

mengirimkan suara melalui pemaketan 

data yang dimanfaatkan, biayanya pun 

lebih murah karena jaringan IP bersifat 

global sehingga untuk hubungan 

Internasional dapat ditekan hingga 

70%. Dalam komunikasi VOIP, 

pemakai melakukan hubungan telepon 

melalui terminal yang berupa PC atau 

telepon. Terminal akan berkomunikasi 

dengan gateway. Hubungan antar 

gateway dilakukan melalui network IP, 

meskipun ada kelemahan yaitu adanya 

delay, paket loss dan keamanan data.  

 Untuk aplikasi atau software 

jejaring sosial yang sudah dapat 

melakukan VOIP sudah banyak 

tersedia yang bersifat free maupun 

yang berbayar, contohnya yahoo 

messengger(YM), googleplus(G+), 

facebook(FB), skype dan lain-lain. 

Dengan setiap keunggulan dan 

kelemahannya masing-masing. 

 Dengan adanya penelitian ini 

kita dapat mengetahui media transmisi 

manakah yang sangat cocok untuk 

melakukan kegiatan VoIP tersebut, 

diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginan kita sebagai 

pengguna layanan telekomunikasi. 

LANDASAN TEORI 

Sistem Transmisi Tembaga 

Jaringan lokal eksisting dengan akses 

tembaga termasuk yang mendominasi 
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jaringan telekomunikasi di Indonesia 

dikenal dengan istilah Satuan 

Sambungan Telepon ( SST ). 

Perkembangan dari teknologi 

telekomunikasi yang diikuti oleh 

kemajuan teknologi informasi 

berdampak pada beragamnya aplikasi 

layanan, bukan saja voice tetapi juga 

meliputi data dan video dan mulai 

diperkenalkan istilah baru yaitu Satuan 

Sambungan Layanan (SSL). Jaringan 

lokal akses serat optik sebagai jaringan 

kecepatan tinggi diharapkan dapat 

mengakomodasi layanan broadband. 

Namun penggantian jaringan lokal 

akses tembaga dengan jaringan lokal 

akses serat optik membutuhkan biaya 

pembangunan yang besar. 

Teknologi Wireless  

 Perkembangan teknologi 

wireless begitu cepat. Jaringan wireless 

merupakan teknologi yang digunakan 

untuk menghubungkan perangkat-

perangkat komunikasi menggunakan 

gelombang radio (Radio 

Freguency/RF).  

VoIP (Voice Over IP Protocol) 

Voice over Internet Protokol (VoIP) 

merupakan teknologi menyalurkan 

suara yang sudah diubah dan dikemas 

secara padat berupa paket data ke 

dalam jaringan Internet/intranet 

melalui sebuah protokol (yaitu 

Protokol H.323 atau TCP/IP = Transfer 

Communication Protocol/ Internet 

Protocol). 

Perencanan Dan Perancangan 

System 
 Rencana implementasi aplikasi 

merupakan tahap awal dari penelitian 

ini. Pada skripsi ini tujuan dilakukan 

perbandingan media jaringan internet 

ini adalah agar mengetahui kualitas 

layanan VoIP yang dihasilkan dari 

keempat media transmisi tersebut. 

 Dengan megetahui kualitas dari 

keempat media jaringan internet 

tersebut kita dapat mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari 

keempat media tersebut, kemudian kita 

juga dapat memilih media mana yang 

sesuai dengan kebutuhan kita. 

Spesifikasi alat yang digunakan 

1. Hardware 

2) 2 buah laptop : 

a) Acer ASPIRE 4752G : 

 Processors : Intel Core i3-2350M 

 RAM : 2GB DDR3 Memory  

 Network Adapter : Broadcom 
netlink (TM) GigaBit Ethernet  

 Display Memory : NVIDIA 
GEFORCE 610M (1GB) 

b) Toshiba SATELLITE L645 :  

 Processors  : Intel Core i3  

 RAM : 2GB DDR3  ATHEROS 
AR8152/8158 PCI-E Fast 

 Network Adapter : Ethernet 
Controller (NDIS 6.20)  

 Display Memory  : ATI Mobility 

Radeon HD 5470 (512MB) 

2) Jaringan internet : 

a. speedy (paket 384kbps) 

b. wifi speedy (paket 384kbps) 

2. Software 

1) Skype : version 5.10.32.116 

 
Gambar 1 Tampilan log in pada skype 

2) wireshark : version 1.8.4 

Wireshark 1.8.4 adalah salah satu dari 

sekian banyak tool Network  Analyzer 

yang banyak digunakan oleh Network 

administrator untuk menganalisa 

kinerja jaringannya. Wireshark banyak 

disukai karena    
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 Parameter yang dibandingkan 

Pada setiap pengambilan data 

yang dilakukan bertujuan untuk 

memperoleh data parameter kualitas 

layanan VoIP dan analisa Quality of 

Service (Qos) dari layanan VoIP pada 

keempat jaringan tersebut. Waktu yang 

dilakukan saat melakukan analisa 

merupakan masalah utama pada 

jaringan internet. VoIP merupakan 

layanan multimedia yang bersifat 

sensitif terhadap delay. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya pengukuran dari 

masing-masing parameter kualitas 

layanan terhadap setiap jaringan yaitu 

delay, jitter, packet loss dan 

throughput.  

Skenario Penelitian 

 A. Skenario penelitian : 

 
Gambar 2 Konfigurasi Alat 

 

Akun A : - posisi akun A sedang 

berada di dalam ruangan Ahmad 

Taufik 

- koneksi jaringan internet yang akan 

dipakai adalah media kabel        

tembaga dan wifi 

 - Laptop yang dipakai akun A adalah 

Laptop Toshiba 

Akun B : - posisi akun A sedang 

berada di dalam ruangan penulis 

 - koneksi jaringan internet yang akan 

dipakai adalah CDMA dan GSM 

ANALISA IMPLEMENTASI DAN 

PENGUJIAN 

Pengujian Konfigurasi Alat  

 Skenario yang 

diimplementasikan dalam penelitian ini 

telah dijelaskan pada BAB III 

sebelumnya. Pada setiap skenario yang 

dilakukan bertujuan untuk memperoleh 

data delay dan analisa QoS dari 

layanan VoIP. VoIP merupakan 

layanan multimedia yang bersifat 

sensitif terhadap delay. Jika dalam 

perhitungan delay pada berbagai media 

menghasilkan suatu nilai delay yang 

masih dapat diterima untuk layanan 

VoIP berdasarkan rekomendasi ITU-T 

G.114, maka analisa akan dilanjutkan 

lagi untuk QoS dari VoIP tersebut yang 

meliputi jitter, throughput, dan packet 

loss. ITU-T G.114 merekomendasikan 

standar delay, bahwa ada 3 band.  

 Untuk memperoleh data 

perhitungan delay dan parameter QoS, 

digunakan software Wireshark-1.8.6. 

Wireshark digunakan untuk meng-

capture protokol-protokol dan paket-

paket yang ada pada jaringan internet 

yang tertangkap. Hasil capture dari 

pengukuran diolah untuk mendapatkan 

nilai dari delay, jitter, throughput, dan 

packet loss. Parameter-parameter 

tersebut langsung dapat dihitung 

hasilnya dengan menggunakan 

Wireshark. 

 

Pengukuran dan Analisis 

Performansi VoIP 

hasil capture Wireshark dapat dilihat 

pada Gambar 3 dan Gambar 4 

 
Gambar 3 Capture delay pada media 

kabel tembaga 
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Gambar 4 Capture delay pada media 

wifi 

Pengukuran Jitter 

Jitter dapat disebabkan oleh lintasan 

tempuh dari paket yang berbeda-beda 

atau bisa juga disebabkan karena 

collision pada jaringan, sehingga 

menyebabkan paket memiliki waktu 

tempuh yang berbeda. Berikut adalah 

hasil pengukuran jitter berdasarkan 

kondisi media jaringan internet yang 

berbeda. Untuk hasil capture 

Wireshark mengenai jitter dapat dilihat 

pada Gambar berikut  

 
Gambar 5 Capture jitter pada media 

kabel tembaga 

 
Gambar 5 Capture jitter pada media 

wifi 

Pengukuran Throughput 

Berikut adalah hasil pengukuran 

throughput berdasarkan media jaringan 

internet dengan berbagai variasi nilai.  

 
Gambar 7 Capture throughput pada 

media kabel tembaga 

 
Gambar 8 Capture throughput pada 

media wifi 

Pengukuran Packet Loss 

Hasil pengukuran packet loss dari 

VoIP yang dipengaruhi media jaringan 

internetnya dapat dilihat dari gambar 

dan tabel 

 

 
Gambar 9 Capture packet loss pada 

media kabel tembaga 

Kesimpulan 

1. Nilai delay terbaik saat melakukan 

komunikasi VoIP adalah dengan 

menggunakan jaringan internet 

kabel tembaga, karena memiliki 

nilai delay  0.006042 sekon 

sedangkan nilai delay dengan 

menggunakan  jaringan internet 

wireless adalah 0.007595 sekon. 

2. Dari data hasil pengukuran nilai 

jitter pada kedua media jaringan 

 internet internet yang dipakai 
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memiliki nilai yang sama yaitu 

0.00 sekon.  

3. Nilai througput terbaik saat 

melakukan komunikasi VoIP 

adalah dengan menggunakan 

jaringan internet kabel tembaga, 

karena memiliki nilai througput 

1.154 Mbps sedangkan nilai 

througput dengan menggunakan 

jaringan internet wireless adalah  

0.170 Mbps. 

4. Dari data hasil pengukuran Nilai 

packet loss pada kedua media 

 jaringan internet internet yang 

dipakai memiliki nilai yang sama 

yaitu 0 %.  Nilai ini didapat 

karena berdasarkan pada saat 

melakukan komunikasi  tidak ada 

paket yang hilang. 
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RADIO BROADCAST VIA TELEPON 

 

Akhmad Fauzi Ikhsan1, Tri Arif Wiharso2 

Prodi Teknik Elektro1, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi2 

Universitas Garut 

 

Abstraksi 

Proyek akhir ini menyajikan sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan 

saluran telepon dengan output pada mixer ( radio), alat ini memberikan kemungkinan 

untuk melakukan  siaran sekaligus mendengarkan radio. Alat ini dibentuk dari 

beberapa bagian  rangkaian yaitu rangkaian off-hook otomatis, rangkaian penerima 

sinyal DTMF, Rangkaian switch manual, dan rangkaian catu daya. Rangkaian ini 

menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga membentuk suatu alat yang diberi nama 

Radio Broadcast Via Telepon. Pada aplikasinya alat ini tinggal dikoneksikan dengan 

pesawat telepon dan outputnya dikoneksikan keoutput mixer (radio). 

 Kata Kunci : Broadcast, DTMF, Mixer, Radio. 

Pendahuluan 

Pesatnya perkembangan dan 

kemajuan teknologi telekomunikasi di 

era sekarang ini, nampaknya menjadi 

sebuah mobilisasi dari teknologi 

telekomunikasi itu sendiri.itu terlihat 

dari system komunikasi yang dipakai 

oleh manusia, mulai dari komunikasi 

yang menggunakan bahasa isyarat dan 

sandi sampai komunikasi yang 

menggunakan telepon seperti halnya 

pada era sekarang. 

Dunia telekomunikasi dan 

informasi pada saat ini merupakan dua 

hal yang saling berkaitan dan sangat 

penting. Teknologi informasi seperti 

radio merupakan salah satu teknologi 

informasi yang tidak bisa di 

tinggalkan begitu saja. 

Telepon dan informasi radio 

sebagai salah satu alat komunikasi dan 

berperan sangat penting serta telah di 

manfaatkan oleh masyarakat luas, 

karena itu adanya telepon dan radio 

akan sangat membantu jalannya 

komunikasi. Dari fakta diatas dapat di 

simpulkan bagaimana merancang 

sebuah alat yang dapat 

menghubungkan saluran telepon 

dengan radio yang sedang on air dan 

dapat siran secara langsung melalui 

telepon,walaupun radio tersebut 

berada di luar kota.  

Landasan Teori 

Pesawat Telepon 

Pada dasarnya komunikasi telepon 

terdiri dari tiga perangkat utama, yaitu 

terminal telepon, saluran transmisi dan 

sentral telepon, dimana antara satu 

dengan yang lainnya saling 

berhubungan. 

  Terminal telepon yang 

berhubungan langsung dengan 

pengguna, dalam melakukan hubungan 

komunikasinya terdiri dari terminal 

telepon pemanggil dan terminal 

telepon yang di panggil. Untuk 

melakukan komunikasi antara 

pemanggil dengan yang dipanggil 

dihubungkan oleh saluran transmisi 

dimana hubungan saluran transmisi 

pemanggil dan saluran transmisi yang 

dipanggil diatur oleh sentral telepon. 

 Bagian dari komunikasi telepon 

adalah terminal telepon dalam hal ini 

pesawat telepon, dimana pesawat 

telepon ini adalah sebagai penghubung 

antara sumber informasi dengan 

jaringan telekomuniksi. Fungsi utama 

pesawat telepon untuk komunikasi 
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adalah sebagai pengirim dan penerima. 

Pada sisi pengirim adalah sebuah alat 

untuk mengubah gelombang suara 

menjadi arus listrik, sedangkan pada 

sisi penerima berlaku sebaliknya taitu 

sebagai sebuah alat yang mengubah 

arus listrik menjadi gelombang suara. 

Sistem Catu Daya Sentral 

System signaling dari pesawat 

telepon dari dan ke sentral telepon 

adalah menggunakan system arus atau 

tegangan listrik. Pada saat on-hook 

(gagang diletakan) tegangan kawat a-b 

adalah sama dengan tegangan catu 

sentral yaitu 48 VDC. Pada saat off-

hook (gagang di angkat), switch yang 

ditekan  akan menyambungkan gagang 

telepon yang memiliki tahanan tertentu 

dengan sentral telepon, sehingga 

tegangan pada kawat a-b akan 

menurun menjadi 6 VDC. 

Dual Tone Multiple Frequency 

(DTMF) 

Dual Tone Multiple Frequency 

(DTMF) merupakan teknik 

mengirimkan angka-angka pembentuk 

nomor telepon yang dikodekan dengan 

dua nada yang dipilih dari 8 buah 

frekuensi (697Hz, 852Hz, 941Hz, 

1209Hz, 1336Hz, 1477Hz, dan 

1633Hz ). Kombinasi dari 8 frekuensi 

tersebut bisa dipakai untuk 

mengkodekan 16 tanda, tapi pada 

pesawat telepon biasanya tombol A, B, 

C dan D tidak dipakai. 

System DTMF menjadikan setiap 

tombol karakter diwakili oleh dua 

frekuensi yang berbeda. Misalnya 

tombol angka 2 setiap kali dipijit akan 

memancarkan dua frekuensi yang 

berbeda yaitu 697Hz dan 1336Hz 

begitu juga yang lainnya memancarkan 

frekuensi yang berbeda pula.  

Perancangan Dan Implementasi 

Tahapan-tahapan perancangan 

pembuatan alat ini adalah : 

1) Menuangkan ide dalam blok 

diagram. 

2) Pemilihan komponen yang tepat. 

3) Menterjemahkan blok diagram 

kedalam bentuk rangkaian 

4) Melakukan percobaan pada proto 

board, untuk meyakinkan alat yang 

dirancang bekerja sesuai dengan 

yang diharapkan. 

5) Setelah alat yang akan dirancang 

yakin bekerja, maka dikonversikan 

kedalam bentuk layout PCB. 

6) Pemasangan dan penyolderan 

komponen. 

7) Pengukuran dan pengesetan alat. 

Perancangan Rangkaian Off-Hook 

Otomatis 
Bagian rangkaian off hook 

otomatis ini dibentuk dari dioda brige, 

dimaksudkan untuk merubah tegangan 

AC menjadi DC saat pemberian 

tegangan ketelepon. Pada saat 

panggilan datang berupa bunyi bel, 

rangkain off hook ini dapat mendeteksi  

tegangan yang masuk 6 VDC sesuai 

dengan  yang dicatukan oleh sentral( 

off hook).  

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Rangkaian off-hook otomatis 

Perancangan Penerima DTMF 

Rangkaian penerima DTMF 

dihubungkan kesaluran telepon lewat 

kapasitor C1, hal ini dimaksudkan 

untuk membendung arus searah dan 

hanya arus bolak-balik saja yang 

masuk ke MT8870. Resistor R1 dan 

R2 di pakai untuk  menentukan 

penguatan sinyal, karena kedua resistor 

ini nilainya sama (100 Kohm) maka 

factor penguatannya 1. Konstanta 
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waktu yang ditentukan dengan C2 dan 

R3 dipakai untuk menentukan waktu 

minimum nada DTMF sebelum nada 

dikenali sebagai nada DTMF yang 

benar. Kristal dipakai untuk 

pembentukan frekuensi standar agar 

dapat mengenali frekuensi-frekuensi 

DTMF. 

Perancangan Swicth Manual 
Switch manual merupakan suatu 

rangkaian yang difungsikan sebagai 

saklar untuk menghubungkan  atau 

mematikan terminal telepon dengan 

output pada mixer. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Switch Manual 

Switch manual ini dibentuk 

dari IC MT8870 yang digunakan untuk 

mendeteksi sinyal DTMF pada saat 

menekan keypad(tombol) telepon. Dua 

Resistor yang nilainya sama (100 

Kohm), yang digunakan sebagai 

penguatan sinyal. Tombol keypad  

yang dipijit tersebut merupakan 

kombinasi dari dua frekuensi yang 

berbeda, yang akan dikodekan menjadi 

digit biner oleh IC DTMF. Tombol 

(keypad) telepon yang akan digunakan 

untuk menghubungkan saluran telepon, 

menggunakan tombol pagar (#). 

Sedangkan untuk mematikannya dapat 

menggunakan tombol (keypad) secara 

acak atau dengan cara menyimpan 

gagang telepon tersebut. Dan 

menggunakan IC 74 LS154  sebagai 

konverter tegangan yang menjalankan 

Relay.  

 

Hasil Pangukuran Dan Pembahasan 
Pengukuran tiap blok dilakukan 

dengan mengukur dan menguji 

rangkaian pada setiap bagian rangkaian 

pendukung alat ini. Dimaksudkan 

untuk menguji kerja tiap blok agar 

mencapai hasil sesuai dengan prosedur 

dan hasil yang diinginkan, sebelum 

dilakukan pengukuran dan pengujian 

secara keseluruhan. 

Pengukuran Rangkaian Off Hook 

Otomatis 

Tujuan : 

- Untuk mengetahui besarnya tegangan 

output, pada saat off hook. 

-   Untuk mengetahui bagaimana kerja  

rangkaian off hook. 

- Untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan untuk sampai pada 

keadaan Off Hook (gagang telepon di 

angkat). 

Peralatan yang dibutuhkan : 

- Pesawat telepon. 

- Multi meter. 

- Stop watch. 

 

 

 

Gambar 3 

Blok diagram pengujian rangkaian off-

hook 

Langkah-Langkah Pengujian : 

Untuk melakukan pengukuran 

dan pengujian rangkain off hook 

otomatis,  hubungkan rangkaian 

deteksi off hook dengan pesawat 

telepon. Kemudian lakukan pengujian 

dengan menelepon  alat tersebut, 

sesuai dengan nomor telepon yang 

digunakan pada percobaan tersebut. 

Pesaw

at 

telepo

alat off 

hook 

Multi 

meter 
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Pesa

wat 

Catu 

daya 

Penerima 

DTMF 

Mix

er 

LE

Dan lihat berapa waktu yang 

dubutuhkan untuk mencapai keadaan 

off hook  dengan menggunakan stop 

watch, serta gunakan multi meter 

untuk mengukur tegangan pada saat 

telepon off hook(gagang telepon 

diangkat).  

Dari hasil pengukuran, maka 

didapat  data-data sebagai berikut : 

Table 1 

Kondi

si 

Hande

t 

Teganga

n Output 

Waktu(da

ri on-

hook – 

off hook) 

On-

Hook 

48 V - 

Off-

Hook 

6 V 3 Detik 

 

Dari hasil pengukuran diatas 

dapat disimpulkan bahwa rangkaian 

Off-Hook Otomatis ini bekerja dengan 

baik, ini didasarkan pada hasil 

pengukuran dan pengujian, dimana pda 

saat keadaan on-hook (handset 

disimpam) tegangan yang terukur 48 

V, dan saat telepon  pada keadaan off-

Hook, tegangan yang terukur adalah 6 

V dengan waktu 3 detik untuk 

mencapai keadaan Off-Hook. 

Tujuan : 

- Mengetahui kombinasi keluaran 

data dari rangkaian penerima 

DTMF jika diberi input berupa 

sinyal DTMF. 

- Mengukur level tegangan pada 

keluaran rangkaian penerima 

DTMF. 

- Mengetahui apakah sinyal DTMF 

dari tombol pagar (#) berfungsi 

sebagai switch, untuk 

menyambungkan saluran telepon 

dengan output pada mixer radio . 

Perlatan yang dibutuhkan : 

- Pesawat telepon 

- Catudaya  

- Mixer radio. 

- Led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Blok diagram pengujian Manual 

Swicth 

Langkah-langkah pengukuran : 

Untuk melakukan pengukuran pertama 

kali rangkaian Manual Switch di 

hubungkan dulu dengan telepon, mixer 

radio sbagai output. Kemudian untuk 

menguji jalan atau tidaknya rangkaian 

manual switch, maka dilakukan 

pemberian sinyal DTMF dengan 

memijit pagar (#) untuk 

menghubungkan saluran telepon 

dengan output pada mixer. 

Setelah keypad dipijit, 

kemudian periksa keluaran dari 

receiver DTMF dengan melihat 

tampilan pada led(telepon on). Jika led 

menyala berarti telepon telah 

terhubung dengan mixer (radio). 

Dari hasil pengujian didapat 

kesimpulan, bahwa alat ini bekerja 

dengan baik. Karena setelah telepon 

tersebut pada keadaan On-Hook led 

mati, begitu juga pada saat Off-Hook. 

Setelah di pijit tombol pagar (#) Led 

menyala, itu menandakan bahwa line 

telepon telah terhubung dengan output 

mixer radio. 

Pengukuran Catu Daya Telepon 
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Tujuan : 

- Menguji kerja catu daya telepon. 

- Mengetahui tegangan yang masuk 

dari  pesawat telepon. 

- Mengetahui perbedaan tegangan 

pada keadaan On-Hook dan Off-

Hook. 

Peralatan Yang Dibutuhkan : 

-  Catu daya. 

- Multi meter. 

- Pesawat telepon. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Blok diagram pengukuran catu 

daya telepon 

 

Langkah-langkah pengukuran : 

Untuk melakukan pengukuran 

pertama kali saluran telepon di 

hubungkan dengan rangkain catu daya 

telepon dan multi meter. Setelah 

rangkaian di lakukan dengan benar, 

maka dilaukan percobaan dengan 

mengangkat telepon dan 

menyimpannya kembali atau keadaan 

On-Hook dan Off-Hook.kemudian di 

ukur tegangan yang masuk pada saat 

Handset di angkat sampai handset 

disimpan lagi. 

Kondisi 

Telepon 

Tegangan 

Line Telepon 

ON-HOOK 45,325 V 

OFF-HOOK 6,322 V 

Table 2.3 

Table hasil pengukuran catu daya 

telepon 

Dari hasilpengukuran di atas 

dapat disimpulkan bahwa rangkaian 

catu daya ini bekerja dengan baik  Ini 

didasarkan pada hasil uji coba dan 

pengukuran dimana pada saat on-hook 

tegangan yang diukur di line telepon 

adalah  45,325 V dari catu daya yang 

diberikan oleh transformator 12 V, 

yang sebelumnya dilewatkan pada 

jembatan dioda untuk proses perataan 

arus, dan tegangan ini masih mencatu 

pesawat telepon yang mempunyai 

tegangan standar 48 VDC. Begitu juga 

dengan keadaan Off-Hook tegangan 

yang terukur adalah 6,322 V, yang 

masih mendekati dengan pertimbangan 

bahwa tegangan saat off-hook 6 V. 

 Analisa Sistem 

Setelah proses pengujian dan 

pengukuran dilakukan, dimana hasil 

uji dan hasil ukur tersebut telah 

memenuhi prosedur, maka langkah 

selanjutnya yaitu yaitu 

mempersatukan semua bagian alat 

sehingga menjadi suatu system alat 

kerja yang utuh dan setelah itu 

dilakukan pengujian alat kerja 

secara keseluruhan. 

- langkah pertama yaitu mencoba 

alat untuk menguji kerja hook 

(switch handset) pesawat 

telepon. Pertama-tama 

sambungkan telepon dengan alat 

uji ini melalui konektor RG 11. 

Kemudian telepon alat tersebut 

untuk melihat kerja relay pada 

saat off hook(mengangkat 

telepon). Lakukan beulang untuk 

memastikan kerja rangkaian off-

hook bekerja dengan baik. 

- Langkah kedua menguji 

rangkaian penerima DTMF dan 

rangkaian switch manual. 

Pertama-tama sambungkan 

Pesaw

at 

telepo

Multi 

meter 

Catu 

daya 
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pesawat telepon dengan 

rangkaian off-hook, setelah 

tersambung hubungi telepon 

yang disambungkan kerangkaian 

off-hook. Ketika telepon sudah 

diangkat secara otomatis oleh 

rangkaian off-hook tekan tanda 

pagar (#) untuk menghubungkan  

saluran telepon dengan output 

radio (mixer).lakukan terus untuk 

memastikan penerima DTMF 

dan Switch Manual bekerja 

sesuai dengan prosedur. 

- Langkah ketiga menguji catu 

daya telepon. Pertama-tama 

hubungkan pesawat telepon 

dengan multi meter. Kemudian 

angkat dan simpan kembali 

gagang telepon dan lihat hasilnya 

pada multi meter. 

Setelah dilakukan pengujian 

seperti yang dilakukan diatas, penulis 

berkesimpulan bahwa alat bekerja 

dengan baik dan sesuai dengan 

prosedur yang telah dirancang penulis. 

Adapun spesifikasi dari alat ini yaitu 

hanya berfungsi untuk 

menghubungkan pesawat telepon 

dengan output mixer diradio secara 

otomatis. Dan pendudukan saluran 

diatur dengan dengan IC 741 selama 3-

5 menit, untuk mematikan atau 

memutuskan sambungan ke mixer 

(radio). 

Kesimpulan 

Setelah melakukan semua proses 

perancangan, implementasi, 

karakteristik, dan pengujian pada alat 

ini, maka  dapat disimpulkan bahwa : 

1. Alat ini berfungsi menghubungkan 

saluran telepon dengan radio(mixer) 

secara otomatis. 

2. Saluran telepon yang digunakan 

(diduduki) tidak dapat dipakai untuk 

pemanggil yang lain. 

3. Satu saluran hanya dapat 

diduduki oleh satu pemanggil 

pada suatu saat. 
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RANCANG BANGUN APLIKASI PELAYANAN PENGADUAN MAHASISWA 

DI KAMPUS JATI UNIVERSITAS GARUT BERBASIS WEB 

 

Ade Rukmana1, Irman Nurichsan2 

Program Studi Teknik Elektro1, Program Studi Teknik Telekomunikasi2 

Universitas Garut 

 
Abstrak 

Sistem komunikasi untuk pelayanan pengaduan mahasiswa di Kampus Jati 

Universitas Garut tidak memiliki fasilitas untuk mahasiswa melakukan aduan atau 

keluhan, sehingga dibutuhkan suatu aplikasi pelayanan pengaduan mahasiswa  agar 

lebih mudah di akses. Sehingga informasi yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. 

Aplikasi website dapat digunakan untuk membuat sebuah jaringan client-server. 

Setiap permintaan yang dilakukan oleh user melalui aplikasi klien (web browser) 

akan direspon oleh aplikasi web dan hasilnya akan dikembalikan lagi ke hadapan 

user. Aplikasi ini agar dapat digunakan pada perangkat smartphone, maka digunakan 

jaringan wifi untuk menghasilkan sinyal agar dapat ditangkap oleh perangkat 

smartphone. Sinyal wifi tersebut dihasilkan melalui perangkat Access Point yang 

nantinya user dapat membuka aplikasi pada smartphone. 

 

Kata Kunci : Aplikasi Pelayanan Pengaduan, Sistem Informasi, Web, Smartphone, 

Access Point, Wifi 

 

Pendahuluan 

Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi khususnya dibidang 

teknologi komputer telah berkembang 

pesat, sehingga hampir semua cakupan 

bidang kegiatan manusia bergantung 

pada komputer tersebut. Dengan 

adanya teknologi komputer ini hampir 

semua masalah di bidang bisnis, 

hiburan, pendidikan dapat teratasi oleh 

komputer begitu juga dalam bidang 

industri. Dimana kebutuhan 

pengelolaan data dapat menghasilkan 

informasi secara cepat dan tepat yang 

sangat diperlukan, namun melihat dari 

perkembangan teknologi yang cepat ini 

belum terlalu sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, 

salah satu contohnya adalah dalam 

bidang pelayanan untuk mahasiswa 

khususnya dalam melayani pengaduan 

atau keluhan dari mahasiswa. Untuk 

melakukan pengaduan atau keluhan 

tidak adanya fasilitas antara mahasiswa 

dengan bagian bidang kemahasiswaan 

atau rektor di Universitas Garut, 

mahasiswa apabila ingin mengeluhkan 

tentang kinerja dosen, fasilitas kampus, 

praktikum, keamanan kampus maupun 

berbagai hal yang berada di wilayah 

kampus nya, mereka cenderung tidak 

mau mengungkapkan nya karena 

bingung harus membicarakannya 

kepada siapa. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan juga ada mahasiswa 

yang melakukan pengaduan atau 

keluhan kepada dosen yang 

sudah dianggap paling dekat 

dengan mahasiswa tersebut, mereka 

tidak tahu apakah pengaduan atau 

keluhan yang mereka adukan sampai 

ke pihak yang berhubungan atau tidak, 

sehingga mereka tidak tahu apakah 

pihak yang berhubungan merespon 

pengaduan atau keluhan yang mereka 

adukan. Apabila masalah tersebut 

dibiarkan secara terus menerus akan 

menyebabkan tingkat kinerja 

produktivitas mahasiswa dalam 

pembelajaran akan menurun, dan tidak 
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adanya perbaikan untuk Universitasnya 

sendiri, sehingga nantinya akan 

menghambat kemajuan Universitas 

Garut itu sendiri. Untuk mengatasi 

masalah tersebut agar lebih mudah dan 

efisien dalam melakukan pengaduan 

atau keluhan, diperlukannya sebuah 

fasilitas yang dapat  membantu 

memecahkan masalah tersebut.  

Landasan Teori 

Aplikasi web adalah aplikasi 

yang disimpan dan dieksekusi di 

lingkungan web server. Setiap 

permintaan yang dilakukan oleh user 

melalui aplikasi klien (web browser) 

akan direspon oleh aplikasi web dan 

hasilnya akan dikembalikan lagi ke 

hadapan user. Dengan aplikasi web, 

halaman yang tampil di layar web 

browser dapat bersifat dinamis, 

tergantung dari nilai data atau 

parameter yang dimasukkan oleh user 

(Raharjo, 2016). 

Pengertian Website 

Website atau situs dapat 

diartikan sebagai kumpulan halaman-

halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar 

diam atau bergerak, animasi, suara, 

dan atau gabungan dari semuanya, baik 

yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan 

jaringan-jaringan halaman. Hubungan 

antara satu halaman web dengan 

halaman web yang lainnya disebut 

Hyperlink, sedangkan teks yang 

dijadikan media penghubung disebut 

Hypertext (Hidayat, 2010). 

Pengertian HTML 

HTML adalah singkatan dari 

HyperText Markup Language yaitu 

bahasa pemrograman  standar yang 

digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web, yang kemudian dapat 

diakses untuk menampilkan berbagai 

informasi di dalam sebuah penjelajah 

web Internet (Browser). HTML dapat 

juga digunakan sebagai link - link 

antara file-file dalam situs atau dalam 

komputer dengan menggunakan 

localhost, atau link yang 

menghubungkan antar situs dalam 

dunia internet (Raharjo, 2016). 

2.4 Personal Home Page (PHP)  

PHP adalah bahasa scripting yang 

menyatu dengan HTML dan 

diajalankan pada server side. Artinya 

semua sintaks yang diberikan akan 

sepenuhnya dijalankan pada server 

sedangkan yang dikirimkan ke browser 

hanya hasilnya saja berupa HTML. 

Keuntungan penggunaan PHP, kode 

yang menyusun program tidak perlu 

diedarkan ke pemakai sehingga 

kerahasiaan kode dapat dilindungi 

(Lahinta, 2015, hal. 14-22). 

Pengertian MySQL 

MySQL (My Structure Query 

Language) adalah salah satu Database 

Management System (DBMS) dari 

sekian banyak DBMS seperti Oracle, 

MS SQL, Postagre SQL, dan lainnya. 

MySQL bersifat open source sehingga 

kita bisa menggunakannya secara 

gratis. Pemrograman PHP juga sangat 

mendukung atau support dengan 

database MySQL (Anhar, 2010). 

Sistem Komunikasi Data 
Setiap hari, kita tidak akan 

pernah lepas dari yang namanya 

komunikasi data apabila berbicara 

tentang jaringan komputer. Istilah 

“komunikasi data” berhubungan 

dengan pengiriman data menggunakan 

sistem transmisi elektronika dari satu 

komputer ke komputer yang lain 

ataupun ke terminal tertentu.  

Perancangan 

Pada proses membangun sistem 

aplikasi pengaduan mahasiswa 

berbasis web diperlukan hardware atau 

perangkat keras yang menunjang untuk 

pembuatan aplikasi  

http://www.feriantano.com/2013/11/pengertian-dan-fungsi-html-hypertext-markup-language.html
http://www.feriantano.com/2013/11/macam-macam-layanan-internet.html
http://www.feriantano.com/2013/10/pengertian-internet-lengkap.html
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Analisis dilakukan untuk melihat 

berbagai komponen berbagai sistem 

seperti hardware, software, jaringan 

dan sumber daya manusia.  

 

Analisis Kebutuhan Hardware  

Analisis kebutuhan sistem 

yang akan dipakai dalam Rancang  

Bangun aplikasi pelayanan pengaduan 

Mahasiswa Di kampus jati Universitas 

Garut Berbasis Web. 

berbasis web diantaranya sebagai 

berikut : 

Untuk Perangkat Komputer : 

a. Processor : Intel CoreI3 

b. Ram : Minimum 2 GHz 

c. Harddisk : Minimum 160 GB 

d. Wifi 

e. Qualcomm Atheros AR9485 

f. Access Point D-Link DWL-G700 AP 

Untuk Perangkat Smartphone : 

a. Processor : Cortex A3 

b. RAM : Minimun 512 MHz 

c. ROM : Minimum 2 GB 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Software 

Untuk Perangkat Komputer : 

a.Operasi Sistem Windows 7 

b.Sublime Text Editor (Bahasa 

Pemrograman PHP) 

c.XAMPP (Apache dan My SQL)   

d. Corel Draw X7 

e. Google Chrome 

Untuk Perangkat Smartphone : 

a. Operasi Sistem Minimal 4.1.1 

(Kitkat) 

Hasil dan Pembahasan 

a. Akses Aplikasi 

Untuk melakukan akses ke aplikasi 

tersebut harus mengetikkan IP pada 

browser yaitu,  

192.168.0.2/pengaduan 

 

Gambar 1 IP untuk akses aplikasi 

b.  Login Sistem 

Setelah memasukkan IP saat akan 

mengakses aplikasi, maka akan muncul 

tampilan awal aplikasinya. 

 

 

Gambar 2 Tampilan halaman awal 

aplikasi 

Lalu klik Menu, maka akan ada 

tampilan untuk Login sebagai Admin, 

Dosen atau Mahasiswa. 

 

Gambar 3 Pilihan login 

Tampilan Pengaduan 

1. Tulis Pengaduan. Mahasiswa bisa 

mengirim pesan aduan terhadap pihak 

kampus dengan masalah-masalah 

sebagai berikut : Jadwal, Praktik, 

Fasilitas, Dosen dan lain-lain. 

Nantinya akan ditangani oleh pihak 

admin yang akan yang akan mengirim 

pesan feedback pada mahasiswa yang 

melakukan aduan. 
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Gambar 4 Form Isian Pengaduan 

 

2. Setelah selesai menulis pengaduan 

nanti aduan nya akan tampil pada 

beranda dengan tulisan belum 

ditindak lanjuti. Apabila sudah 

ditindak lanjuti oleh admin maka 

akan ada pesan feedback dari 

admin. 

 

 
 

Gambar 5 Aduan Yang Belum 

Ditindak Lanjuti 

 
 

Gambar 6 Aduan Yang Sudah 

Ditindak Lanjuti 

 

 
Gambar 7 Tampilan Feedback 

Dari Admin 

Kesimpulan  
1. Aplikasi ini telah berjalan dengan 

baik dengan adanya aplikasi 

tersebut mahasiswa dapat 

melakukan pengaduan di Kampus 

berupa pengaduan fasilitas, 

jadwal, dosen, praktik dan lain-

lain menjadi lebih mudah dengan 

menggunakan hp smartphone 

karena hampir semua mahasiswa 

mempunyai hp      smartphone. 

2. Semua data pengaduan dari 

mahasiswa tersimpan dengan baik 

di database. 

3. Aplikasi ini dapat memberikan 

pesan feedback terhadap 

pengaduan yang diadukan oleh 

mahasiswa sehingga mahasiswa 

tahu bahwa aduannya sudah 

ditindak lanjuti atau belum 

ditindak lanjuti.  
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ANALISIS DAN PERANCANGAN KUALITAS LAYANAN ROUTER 

MIKROTIK PADA LOCAL AREA NETWORK ( LAN ) KAMPUS UNIGA JATI 

 

Teddy Mulyadi Hidayat, Helfy Susilawati 

Program Studi Teknik Elektro 

Universitas Garut 

 
Abstrak 

Penelitian ini mengenai manajemen jaringan komputer dengan menggunakan salah 

satu router OS yang ada yaitu MikroTik Router. Adapun tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui kualitas sistem layanan router mikrotik di kampus UNIGA yang 

memberikan potret yang sebenarnya pada waktu sekarang. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu suatu tindakan 

eksperimen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dari objek yang akan 

diteliti dan menguji masalah tersebut untuk mengetahui apakah masalah tersebut 

mempengaruhi objek yang akan di teliti. Hasilnya Kualitas layanan router mikrotik 

pada LAN di kampus UNIGA dipengaruhi oleh parameter kualitas layanan seperti 

bandwidth, delay dan paket loss serta cuaca yang buruk. 

 

 

Kata Kunci : Aplikasi Pelayanan Pengaduan, Sistem Informasi, Web, Smartphone, 

Access Point, Wifi 

 

Pendahuluan 

Dengan manfaat dan semakin 

pentingnya penggunaan jaringan 

khususnya internet pada kampus Uniga 

maka satu hal yang penting adalah 

memberikan kualitas layanan yang 

baik bagi pengguna jaringan tersebut. 

Untuk memberikan kualitas layanan 

yang baik maka kinerja jaringan harus 

berada pada kondisi yang baik. Di 

kampus Uniga penggunaan internet 

sangat penting untuk sarana belajar 

para mahasiswa di laboratorium serta 

untuk menunjang tugas-tugasnya. 

Masalah yang biasanya terjadi 

dalam sebuah jaringan komputer 

adalah menumpuknya jumlah 

pengguna yang menggunakan jalur 

yang sama, sedangkan pengguna 

jaringan di kampus Uniga Jati sekitar 

800 lebih mahasiswa dengan 

bandwidth yang terbatas yaitu 2 Mbps. 

Apabila tidak ada pengaturan, ibarat 

sebuah jalan, maka akan terjadi 

kemacetan sehingga semua pengguna 

tidak bisa mengakses tujuan sama 

sekali. 

Landasan Teori 

Pengertian Jaringan Komputer  

Jaringan komputer adalah 

gabungan antara teknologi komputer 

dan teknologi telekomunikasi. 

Gabungan teknologi ini menghasilkan 

pengolahan data yang dapat 

didistribusikan, mencakup pemakaian 

database, software aplikasi dan 

peralatan hardware secara bersamaan 

(Sopandi, 2008). 

Client 

Komputer client adalah komputer 

yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data yang diambil dari 

server. Komputer client menerima 

pelayanan dari Komputer server. 

(Pandia, 2007, h:22) 

Router 

Router berfungsi sebagai 

penghubung 2 buah jaringan yang 

berbeda, tepatnya mengarahkan  rute 

yang terbaik untuk mencapai network 
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yang di harapkan. Memiliki 

kemampuan untuk 

menyaring/memfilter data yang lalu 

lalang di jaringan berdasarkan 

aturan/protokol tertentu. Router juga 

berfungsi untuk mengatur aliran data 

dari satu jaringan ke jaringan yang 

yang lain. Dengan adanya router maka 

arus data dari satu LAN (Local Area 

Network) dapat diisolasi dari arus 

LAN yang lain. Dengan demikian, arus 

data tidak bercampur-baur dengan arus 

data dari lan yang lain. Ada dua jenis 

router yang biasa digunakan, router 

dedicated yang merupakan keluaran 

dari pabrik dan Router PC (Personal 

Komputer) . 

Cara kerja router 

Fungsi utama router adalah merutekan 

paket (informasi). Sebuah router 

memiliki kemampuan routing, artinya 

router secara cerdas dapat mengetahui 

kemana rute perjalanan informasi 

(paket) akan dilewatkan, apakah di 

tunjukan untuk host lain yang satu 

network ataukah berada di network 

yang berbeda. Jika paket-paket 

ditunjukan untuk host pada network 

lain maka router akan meneruskannya 

ke network tersebut. Sebaliknya, jika 

paket-paket di tunjukan untuk host 

yang satu network maka router akan 

menghalangi paket-paket keluar. Local 

Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN) 

merupakan jaringan milik pribadi di 

dalam sebuah gedung atau kampus 

yang berukuran sampai beberapa 

kilometer dengan tujuan memakai 

bersama sumber daya dan saling 

bertukar informasi (Tanenbaum, 1996). 

LAN diciptakan untuk menghemat 

biaya dalam penggunaan alat secara 

bersama-sama, tetapi lama kelamaan 

fungsinya makin bertambah. Sebuah 

saluran komunikasi dapat digunakan 

secara bersama oleh banyak komputer 

yang terhubung satu dengan yang lain. 

Penggunaan bersama saluran 

komunikasi menjadi kunci utama 

dalam pengefisienan jaringan 

komputer menjadi sebuah jaringan 

yang sangat besar seperti Internet 

(Pressman, 1992). 

Berdasarkan jenis jaringannya, 

teknologi LAN dapat dibedakan 

menjadi tiga karakteristik yakni: 

ukuran, teknologi transmisi, dan 

topologinya. LAN mempunyai ukuran 

yang terbatas, yang berarti waktu 

transmisi dalam keadaan terburuknya 

terbatas dan dapat diketahui 

sebelumnya. LAN seringkali 

menggunakan teknologi transmisi 

kabel. LAN tradisional beroperasi pada 

kecepatan 10 sampai dengan 100 Mbps 

dan mempunyai faktor kesalahan yang 

kecil. LAN modern dapat beroperasi 

pada kecepatan yang lebih tinggi, 

sampai ratusan megabit/detik 

(Tanutama, 1996). 

Perancangan Dan Analisis Data 

Metode analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimen yaitu suatu tindakan 

eksperimen yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi masalah dari objek 

yang akan diteliti dan menguji masalah 

tersebut untuk mengetahui apakah 

masalah tersebut mempengaruhi objek 

yang akan di teliti. Penelitian 

eksperimen bertujuan untuk 

menyelidiki hubungan sebab akibat 

(cause and effect relationship), dengan 

cara mengekspos satu atau lebih 

kelompok eksperimental dan satu atau 

lebih kondisi eksperimen. (Danim, 

2OO2). Langkah-langkah kegiatan 

penelitian eksperimen sebagai berikut 

(Sukardi,2003): 

1. Melakukan kajian secara induktif 

Pada tahap ini dilakukan 

pengkajian terhadap jaringan LAN 

di kampus uniga jati dan 

mengidentifikasi komponen-
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komponen yang digunakan pada 

jaringan tersebut seperti 

penggunaan Mikrotik Router  dan 

fitur-fitur QoS mikrotik, IP 

address dan topologi yang 

digunakan. 

2. Studi Literatur 

Mengumpulkan dan dilanjutkan 

dengan mempelajari literatur 

tentang Mikrotik Router OS dan 

karakteristik jaringan LAN, serta 

parameter-parameter dari kualitas 

layanan jaringan dari sumber yang 

relevan yang berupa buku, artikel 

penelitian, dan situs-situs internet. 

3. Rencana Penelitian. 

Pada tahap ini dilakukan 

perencanaan mengenai 

pengukuran parameter kualitas 

layanan jaringan yang terdiri dari 

bandwidth, throughput, delay, dan 

packet loss dari node pengirim ke 

node penerima atau dari ujung ke 

ujung (End to End) dengan 

menggunakan software monitoring 

speed test dan axence net tools 

4.0.10.9164. serta menentukan 

node yang diukur yang terdiri dari 

workstation Laboratorium dan 

Perpustakaan sebagai perangkat 

penerima. Sedangkan server 

www.yahoo.co.id , facebook.com, 

google.co.id sebagai perangkat 

pengirim. 

4. Melakukan Eksperimen. 

Proses Eksperimen disini yaitu 

melakukan pengukuran terhadap 

parameter kualitas layanan yang 

terdiri dari bandwidth, throughput, 

delay dan packet loss pada proses 

transmisi data dari pengirim ke 

perangkat penerima (destination) 

atau dari ujung ke ujung (End to 

End) dengan menggunakan 

software speed test monitoring dan 

axence net tools 4.0.10.9164. 

untuk mengukur bandwidth, 

throughput, delay dan packet loss. 

Pengukuran dilakukan pada 3 

workstation atau end user yang 

ada pada jaringan LAN di kampus 

yaitu workstation pada 

Laboratorium, BAK teknik dan 

Farmasi tata usaha dan 

perpustakaan sebagai penerima 

paket data (destination). 

5. Mengumpulkan data dari proses 

eksperimen. 

6. Mengorganisir dan 

mendeskripsikan data dari proses 

eksperimen. 

7. Menganalisis data dari proses 

eksperimen. 

8. Menginterpretasikan hasil, 

merumuskan kesimpulan, 

pembahasan dan membuat laporan 

hasil dari pengukuran parameter 

kualitas layanan jaringan yang 

dilakukan pada LAN di kampus 

uniga. 

Melakukan Eksperimen 

Pada tahap ini dilakukan 

pengukuran terhadap parameter 

kualitas layanan yang terdiri dari 

bandwidth, throughput, delay dan 

packet loss pada proses transmisi data 

dari pengirim ke perangkat penerima 

(destination) atau dari ujung ke ujung 

(End to End) dengan menggunakan 

software monitoring speed test dan 

axence net tools 4.0.10.9164. 

Pengukuran dilakukan pada 3 

workstation atau end user yang ada 

pada jaringan LAN Kampus Uniga Jati 

yaitu workstation pada Laboratorium, 

tata usaha dan perpustakaan. 

Pengukuran Bandwitdth 

 
Gambar 1 pengukuran 

bandwidth 
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Bandwidth jaringan LAN 

kampus uniga jati sebesar 2 Mbps. 

Bandwidth ini dibagi pada klien yang 

terdiri dari 20 klien di laboratorium,6 

di perpustakaan, BAK teknik 3 

klien,BAK Farmasi 3 klien dan 

wireless sebanyak kurang lebih 800 

klien dan 1 komputer server. dengan 

managemen bandwith jenis simple 

quee pada router mikrotik dengan 

asumsi setiap klien memiliki bandwith 

maximum sebesar 128kb. pengukuran 

bandwidth ini menggunakan software 

monitoring speed test dengan cara 

buka browser internet explorer dan 

ketikan alamat http://speedtest.net 

setelah itu kita akan mendapatkan hasil 

bandwidth, maka akan didapti hasilnya 

seperti pada gambar 1 

1.  Pengukuran Throughput 

Langkah-langkah untuk 

mendapatkan hasil pengukuran 

throughput dengan menggunakan 

bantuan software axence net tools 

4.0.10.9164. 

a. Pilih fitur Bandwidth 

 

 
Gambar 2 Fitur Bandwidth 

b. Masukan Alamat Tujuan dan 

tentukan besar paket data yang 

akan dikirimkan maka akan 

didapati statistik sebagai berikut. 

 

 
Gambar 3 Statistik Hasil 

Throughput 

 

2. Pengukuran Delay 

Delay yang akan 

diuraikan disini adalah 

pengukuran waktu tunda pada 

pengiriman unit data dari node 

pengirim (yahoo.co.id, 

facebook.com, google.co.id, 

gateway server) ke perangkat 

penelitian (workstation 

laboratorium, tata usaha, dan 

perpustakaan). Untuk 

mendapatkan hasil delay ini 

dengan cara mengolah response 

time yang didapat dari bantuan 

software axence net tools 

4.0.10.9164. dengan cara 

mengaktifkan fitur netwatch 

yang ada pada menu pilihan. 

a. Pilih Fitur Netwatch 

 
Gambar 4 Fitur 

Netwatch 

 

b. Maka akan didapati statistik 

sebagi berikut: 

 

 
 

Gambar 5 Statistik Hasil 

Delay 

3. Pengukuran Packet Loss 

Packet loss pada 

penelitian ini merupakan 

persentase banyaknya paket 

data yang hilang pada proses 

transmisi data dari node 

pengirim (yahoo.co.id, 

facebook.com, google.co.id, 

gateway server) ke node 

http://speedtest.net/
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penerima (workstation 

laboratorium, tata usaha, dan 

perpustakaan) pada LAN 

Kampus Uniga Jati. Nilai 

packet loss ini didapat dari 

pengukuran dengan bantuan 

software axence net tools 

4.0.10.9164. sama seperti 

pengukuran delay dengan 

mengaktifkan fitur Netwatch. 

Maka akan didapati hasil 

pengukuran sebagai berikut. 

 

a. pilih fitur Netwatch 

 

 
Gambar 6 Fitur Netwatch 

 

b. Hasil statistik packet loss 

 

 
Gambar 7 Statistik Hasil 

Packet Loss 

 

IMPLEMENTASI DAN 

PENGUJIAN 

Melakukan Eksperimen Bandwidth 

 Pada tahap ini dilakukan 

pengukuran terhadap parameter 

kualitas layanan yang terdiri dari 

bandwidth, throughput, delay dan 

paket loss pada proses transmisi data 

dari pengirim ke perangkat penerima, 

atau dari ujung ke ujung (End to End) 

dengan menggunakan software 

monitoring speed test dan axence net 

tools 4.0.10.9164. 

 Pengukuran dilakukan pada  

workstation atau end user yang ada 

pada jaringan LAN kampus, yaitu 

workstation pada Laboratorium, 

perpustakaan,bagian akademik teknik 

dan akademik farmasi. 

 Bandwidth jaringan kampus 

uniga sebesar 2 Mbps. Bandwidth ini 

dibagi ke klien yang terdiri dari 20 

klien di laboratorium,6 di 

perpustakaan, BAK teknik 3 

klien,BAK Farmasi 3 klien dan 

wireless sebanyak kurang lebih 800 

klien dan 1 komputer server. 

1. Pengukuran Bandwidth 

 

 
Gamba 8 Bandwidth 

Dari hasil pengukuran yang telah 

dilakukan dapat dilihat perbandingan 

kapasitas bandwidth yang dimiliki oleh 

tiap client dengan bandwidth tersedia 

yang didapat oleh client. Bandwidth 

yang tersedia berada dibawah kapasitas 

bandwidth yang disediakan, hal ini 

bisa disebabkan karena alokasi 

bandwidth untuk client dibatasi dengan 

maximum bandwidth 128 kb, hal ini 

dapat mempengaruhi Kualitas layanan 

suatu jaringan karena semakin besar 

kapasitas bandwidth yang dialokasikan 

maka semakin besar pula bandwidth 

yang tersedia. 

Pengukuran Throughput 
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Dari hasil pengukuran 

throughput yang dilakukan didapati 

hasilnya sebagai berikut: 

 

Nama 

Perangkat 

Bandwid

th (kbps) 

AVG 

throughp

ut (bps) 

% 

Laboratori

um ke 

   

Yahoo 20024 54 553 1.

0 

Facebook 20024 46 887 0.

9 

google 20024 233 520 0.

4 

Table 1 hasil pengukuran throughput 

 

Dalam kasus ini faktor yang 

mempengaruhi adalah proses 

pengukuran yang dilakukan pada trafik 

yang padat. Dalam keadaan ini 

menyebabkan terjadinya kompetisi 

pada klien dalam menggunakan 

bandwidth. Pada kompetisi yang 

terjadi jarak media trasmisi (kabel 

twister pair) antar klien dengan server 

dan media-media yang dilalui, serta 

spesifikasi komputer juga 

mempengaruhi klien untuk bisa 

menggunakan bandwitdth secara penuh 

sesuai dengan bandwidth yang 

dialokasikan padanya atau bahkan 

mendapatkan nilai bandwidth yang 

jauh dari kapasitas yang dialokasikan 

kepadanya. Hal inilah yang 

menyebabkan perbedaan nilai 

througput tiap klien dengan bandwidth 

yang jaringan yang dimiliki. 

Pengukuran Delay 

Delay yang akan di uraikan 

adalah pengukuran waktu tunda pada 

pengiriman unit data dari pengirim 

(yahoo.co.id, facebook.com, 

google.co.id) ke perangkat penelitian 

(Workstation laboratorium, 

perpustakaan, BAK teknik dan BAK 

Farmasi dan wireless). Untuk 

mendapatkan hasil delay ini dengan 

cara mengolah response time yang 

didapat dari bantuan software axence 

net tools 4.0.10.9164.dengan cara 

mengaktifkan fitur netwatch yang ada 

pada menu pilihan. 

Dari hasil pengukuran delay yang 

dilakukan didapati hasilnya sebagai 

berikut: 

Perangkat 

pengukuran 

Rata-

rata 

delay 

(ms) 

TIPHON 

Melalui 

laboratorium: 

  

yahoo 416 Sedang 

facebook 366 Sedang 

google 131 Sangat 

Bagus 

Melalui 

perpustakaan: 

  

yahoo 415 Sedang 

facebook 365 Sedang 

google 130 Sangat 

Bagus 

Table 2 

hasil pengukuran delay 

 

Pada umumnya jarak, media fisik 

dan waktu proses yang lama pada 

jaringan akan mempengaruhi nilai 

delay. Menurut versi TIPHON (dalam 

Joesman 2008), sebagai standarisasi 

pengukuran nilai delay dapat 

dikategorikan sebagai kategori latency 

sanga bagus jika <150 ms, bagus jika 

150 ms s.d 300 ms, sedang jika 300 ms 

sampai dengan 450 ms, dan jelek jika 

>450 ms. Delay yang dibahas pada 

penelitian ini yaitu delay end to end 

atau dari ujung ke ujung. 

Berdasarkan hasil pengukuran 

seperti tabel 2 untuk tiap-tiap 

perangkat server www.google.co.id 

didapati rata-rata delay terbesar yaitu 

melalui pengukuran pada perpustakaan 

sebesar 130 ms, delay ini menurut 
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versi TIPHON termasuk kategori delay 

sangat bagus karena rata-rata delay 

sebesar <150 ms, untuk pengukuran 

melalui laboratorium didapati rata-rata 

delay sebesar 131 ms, delay ini 

dikategorikan sangat bagus menurut 

TIPHON karena rata-rata delay sebesar 

<150 ms. 

Kesimpulan  

Dari hasil pengukuran dan 

pembahasan sebelumnya terdapat 

beberapa layanan yang diberikan oleh 

router mikrotik dan faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas layanan router 

mikrotik pada lan di kampus Uniga 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan router mikrotik 

pada lan di kampus uniga 

dipengaruhi oleh parameter kualitas 

layanan seperti bandwidth, delay 

dan paket loss serta cuaca yang 

buruk 

2. Penggunaan manajemen bandwidth 

jenis simple quee sudah di 

aplikasikan tetapi hanya pada 

wireless saja tidak pada LAN 

karena masih menggunakan system 

default sehingga pada penggunaan 

bandwidth prioritas bandwidth 

manajemen belum diterapkan dan 

hanya bisa di monitoring yaitu pada 

wireless saja. 
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