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Abstrak—Perkembangan teknologi WLAN semakin pesat, ditandai dengan munculnya beberapa generasi 802.11 a/b/
g/n dan akan tersedia dalam waktu dekat 802.11 ac. Sarana komunikasi  WLAN dapat mnjadi jembatan informasi 
yang tidak terpisahkan dalam kehidupan modern dewasa ini, saat sekarang tidak hanya berfungsi sebagai pengirim 
suatu informasi kepada pengguna lain, namun digunakan juga sebagai automasi piranti-piranti lain, kebutuhan 
manusia akan kemudahan yang semakin meningkat menuntut adanya automasi disegala bidang. Penelitian ini 
diharapkan mampu untuk memberikan koneksi internet yang maksimal bagi para penggunanya sehingga lebih 
mudah untuk mengerjakan tugas dan kebutuhan sehari-harinya dengan mengukur kualitas sinyal atena Yagi 
dan antena Grid pada TL-WN727N 150 MBPS WIRELESS USB ADAPTER menggunakan parameter pengujian 
kualitas sinyal, Delay dan Packet Loss. Kualitas sinyal yang paling tinggi yang dihasilkan pada pengujian ini adalah 
-50 dBm, kualitas sinyal yang paling tinggi -89 dBm, dan kecepatan download paling tinggi ialah 688.113 MBps, 
kecepatan download paling rendah ialah 219.68 KBps, Delay paling tinggi yang didapatkan pada pengujian ini ialah 
350.6812 ms, delay paling rendah 105.5337 ms, sedangkan packet loss yang paling tinggi yang didapatkan pada 
pengujian 4.84235 %, packet loss paling rendah pada pengujian ialah 0.763278 %, Semakin jauh jarak penerimaan 
sinyal maka kualitas sinyal, kecepatan download, delay, dan packet loss akan semakin buruk begitu juga sebaliknya.

Kata kunci: Delay, Packet Loss, RSSI dan WLANWLAN 

Abstract—WLAN technology develop rapidly, Marked by the emergence of several generations, such as 802.11 a/ b/ 
g/ /n and 802.11ac that will be available in near future. WLAN can be the information bridge that can be separated 
from our modern lifestyle. Now, it isn’t just used as a transmitter of some information to other people, but we can 
used it as other automation devices, the human needs of easy life is already increasing demand for automation in all 
field. This research is expected to be able to provide maximum Internet connection for users, making them easier 
to do chores and daily needs by measuring the signal quality of Grid and Yagi antennas in TL-WN727N 150 MBPS 
WIRELESS USB ADAPTER using signal quality testing parameters, Delay and Packet Loss. The most high-quality 
signal generated in this test is -50 dBm, the highest signal quality is -89 dBm, and the highest download speed is 
688.113 MBps, the lowest download speed is 219.68 KBps, highest Delay obtained in this test is 350.6812ms, the 
lowest delay obtained is 105.5337 ms, the highest packet loss were obtained on 4.84235%, the lowest packet loss on 
testing is 0.763278%, The farther the distance, the signal quality, download speed, delay, and packet loss will getting 
worse and so with the vice versa.

Keywords: PYagi, Grid, Delay, Packet Loss, RSSI, and WLAN

I. Pendahuluan

Antena merupakan salah satu komponen penting 
terlaksananya komunikasi antar user. Peran antena sangat 
erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi, 
selain untuk memperkuat sinyal wirelessLAN (Local 
Area Network), antena biasa digunakan untuk sistem 
komunikasi satelit, TV, radio dan wireless LAN. Dengan 
teknologi banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh 
semua kalangan, diantara perkembangan teknologi yang 
sangat pesat itu adalah perkembangan teknologi komputer 
dan prasarana pendukungnya yang akhirnya memunculkan 

konsep Local Area Network (LAN), sebuah jaringan fisik 
dengan media transmisi berupa kabel. 

Pertumbuhan pengguna komputer semakin besar, 
pentransferan data dipisahkan oleh jarak yang semakin 
jauh hingga ribuan kilometer, sehingga penggunaan 
jaringan kabel kurang efisien. Kondisi diatas melahirkan 
konsep baru yang disebut Wireless LAN (WLAN). WLAN 
menggunakan frekuensi radio (RF) dan udara sebagai 
media transmisi. Memperhatikan pemilihan kualitas antena 
directional yang baik merupakan solusi bagi para user 
yang ingin menjangkau sebuah access point yang jauh. 
Beberapa tipe Antena directional yang biasa digunakan 
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pada jaringan wireless adalah antena omni directional 
(omni), antena yagi (yagi uda), antena parabola dan grid 
parabola, antena panel dan antena helix. Tugas ahir ini 
menganalisis perbandingan kualitas sinyal menggunakan 
antena yagi dan antenna grid, diharapkan bisa dijadikan 
sebagai suatu alternatif bagi para pengguna wireless LAN 
(WLAN) agar ruang coverage menjadi lebih luas. 

II. dasar TeorI

A.  Parameter Antena 

Parameter – parameter antena merupakan hal yang 
penting untuk  kinerja antenna yang akan memberikan 
informasi suatu antena sebagai pemancar maupun sebagai 
penerima, diantaranya Imedansi masukan, pola Radiasi, 
Keterarahan (Directivity), Penguatan (Gain),Return Loss 
(RL), lebar pita (Bandwith), Polarisasi [1].

B. Tipe Antena 

Beberapa tipe antena yang biasa digunakan pada 
jaringan wireless adalah antena omni directional (omni), 
antena yagi (yagi-uda), antena Yagi, antena parabola dan 
grid parabola, antenna panel, serta antenna helix [2].

C. Wireless Local Area Network (WLAN)

 Wireless Local Area Network (WLAN) adalah jaringan 
komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared 
sebagai media transmisi data. Wireless LAN sering disebut 
jaringan nirkabel atau jaringan wireless.Wireless LAN 
bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal 
radio menyebar dari pengirim ke penerima melalui free 
space, pantulan, difraksi, line of sight. Ini berarti sinyal 
radio tiba di penerima melalui banyak jalur (Multipath), 
dimana sinyal (pada jalur yang berbeda) memiliki level 
kekuatan, delay dan fasa yang berbeda-beda [3]. 

 Awalnya teknologi ini didesain untuk aplikasi 
perkantoran dalam ruangan, namun sekarang Wireless 
LAN dapat digunakan pada jaringan peer to peer dalam 
ruangan juga point to point diluar ruangan maupun 
point to multipoint pada aplikasi bridge Wireless LAN 

didesain sangat familiar dan fleksibel. Jaringan ini juga 
bisa dioptimalkan pada lingkungan yang berbeda. Dapat 
mengatasi kendala geografis dan rumitnya instalasi 
kabel. Secara teori, jaringan wireless memiliki dua mode 
yang dapat digunakan yaitu mode ad-hoc dan mode 
infrastruktur. 
1. Mode Ad-hoc

Komunikasi Ad-hocc (Gambar 1) adalah komunikasi 
secara langsung antara masing-masing komputer dengan 
menggunakan piranti wirelesss. Ad-hoc merupakan mode 
jaringan WLAN yang sangat sederhana, karena tidak 
memerlukan access point untuk dapat saling berinteraksi. 
Cukup berkomunikasi secara langsung satu sama lain. 
Kekurangan dari mode ad-hoc ini tidak bisa berkomunikasi 
dengan komputer yang menggunakan kabel. Selain itu, 
daerh jangkauan pada mode ini terbatas antara kedua 
komputer tersebut.
2. Mode Infrastruktur

Konfigurasi infrastruktur, seperti ditunjukkan pada 
Gambar 2, adalah komunikasi antar masing-masing PC 
melalui sebuah access point pada WLAN dan LAN. Jika 
komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan 
kabel atau berbagi printer misalnya, maka jaringan 
wirelesss tersebut harus menggunakan mode infrastruktur.

D. Standarisasi Wireless LAN

Awal mula produk utama WLAN berawal pada tahun 
1997 oleh Institute of Electrical and electronics Engineers 
(IEEE) dengan standar 802.11 mengalami peningkatan 
dengan penambahan dokumen berdasarkan surat yang 
ditunjuk mengikuti nama 802.11 seperti 802.11b, 802.11a, 
atau 802.11g. Adapun ahiran huruf dari varian tersebut 
mewakili kelompok tugas yang mendefenisikan eksensi 
masing-masing standar. Peningkatan ini membawa 
kecepatan data dan fungsi yang mengarah pada 
perkembangan yang cepat dari WLAN. Pada tabel 2.1 
berikut adalah spesifikasi IEEE 802.11 dengan singkat 
menjelaskan tambahaan yang berhubungan dengan data 
rate (WLAN physical layer) [4], Spesifikasi Standar IEEE 
802.11 adalah :
1. 802.11a

Pada tahun 1999, IEEE mengeluarkan standar 
802.11a yang beroperasi pada pita 5 GHz, standar ini 
menggunakan skema modulasi yang disebut orthogonal 

Gambar 1. Mode ad-hoc [3] Gambar 2. Mode Jaringan Infrastruktur [3]
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Frequency Division Multiplexing (OFDM) dengan 
kecepatan transmisi data mencapai 54 Mbps. Keuntungan 
utama dari standar ini adalah kapasitasnya yang cukup 
tinggi menjadikan standar ini sebagai pilihan yang tepat 
untuk mendukung aplikasi yang membutuhkan performa 
tinggi, seperti streaming video. Kekurangan dari standar 
ini adalah terbatasnya cakupan area pancarnya karena 
menggunakan pita frekuensi 5 GHz. Pita ini hanya dapat 
mencakup area tidak lebih dari 50 meter pada berbgai 
fasilitas, akibatnya standar ini mmerlukan AP yang lebih 
banyak [5].
2. 802.11b

Pada tahun yang sama ketika IEEE mengeluarkan 
stndar 802.11a, IEEE juga mengeluarkan standar 802.11b, 
tepatnya pada bulan juli 1999, standar ini beroperasi pada 
frekuensi radio dengan bandwith 97 MHz (frekuensi 
2.4 GHz-2.497 GHz). Standar ini mempunyai metode 
modulasi DSSS dengan kecepatan transmisi datanya 
mencapai 11 Mbps. Keuntungan utama dari standar 
802.11b adalah range yang reatif panjang 100 meter 
pada fasilitas di dalam gedung. Range ini sangat efektif 
dipergunakan untuk membangunkan LAN secara wireless 
dibandingkan dengan standar yang sebelumnya. 

Kerugian dari standar ini adalah terbatasnya 
penggunaan kanal pada pita frekuensi 2.4 GHz. Standar 
ini hanya menggunakan tiga buah kanal bila dibandingkan 
dengan standar 802.11 yang menggunakan 11 kanal untuk 
melakukan konfigurasi AP, pembatasan ini membuat 
dukungan standar 802.11b terhadap performa aplikasi 
menengah seperti e-mail atau web surfing menjadi lebih 
baik. Kerugian lain dari standar ini adalah terdapatnya 
kemungkinan interferensi Rf dengan peralatan radio yang 
lain yang dapat mengurngi performa dari standar [5].
3. 802.11g

Standar 802.11g dikeluarkan pada bulan juni 2013. 
Standar ini beroperasi pada frekuensi yang sama seperti 
standar 802.11b yaitu pada pita 2.4 GHz hingga 2.497 
GHz. Tetapi standar ini menggunakan teknik modulasi 
OFDM yang digunakan pada standar 802.11a. kombinasi 
dari fitur ini menghasilkan infrastuktur yang lebih cepat, 
lebih murah, serta koneksi yang lebih luas. 

Keunggulan dari standar ini adalah memiliki 
kompatibilitas dengan standar 802.11b, dimana kita 
hanya perlu meng-upgrade AP pada jaringan 802.11b ke 
standar 802.11g. tetapi peralatan pada standar 802.11b 
tidak memahami transmisi pada peralatan 802.11g karena 
perbedaan teknik modulasi pada kedua standar. Sehingga 
saat peralatan jaringan 802.11b digunakan pada lingkungan 

standar 802.11g terdapat berbagai keterbatasan. Kerugian 
lainnya dari stndar ini adalah adanya interferensi karena 
standar ini menggunakan frekuensi 2.4 GHz yang sarat 
dengn interferensi stasiun yang dapat menyebabkan 
seluruh jaringan terganggu. Hal ini dapat diatasi dengan 
menggunakan cincin (ring) ganda dengan salah atu 
cincin back-up seperti yang dipakai pada jaringan ring 
berteknoogi FDDI [5].

E. Performansi Jaringan

1. Kualitas Sinyal 
Kualitas sinyal didasarkan pada sejumlah factor, 

termasuk daya output dari transmitter sensitivitas 
penerima,path loss dari pemancar ke penerima. Kekuatan 
sinyaldinyatakandalam satuandesibel(dB), karena tingkat 
daya rendah, dan redaman ruang bebas. RSSI menyatakan 
bahwa nilai kualtas sinyal semakin besar menadakan 
kualitas sinyalnya lemah dan sebaliknya semakin dekat 
dengan jumlah nol maka kualitas sinyalnya semakin kuat 
[6].

Kualitas sinyal mengacu pada besarnya dari medan 
listrik pada titik referensi yangmerupakan jarak yang 
signifikan dari antena pemancar. Mungkin juga disebut 
level sinyal yang diterima sebagai kekuatan medan. 
Biasanya hal ini dinyatakan dalam tegangan per panjang 
atau daya sinyal oleh referensi. Kuat sinyal dapat 
dikategorikan berdasarkan kualitas nya sebagai berikut:
2. Delay 

Delay adalah waktu yang  dibutuhkan paket untuk 
mencapai tujuan, karena adanya antrian, atau mengambil 
rute yang lain untuk menghindari kemacetan. Variasi Delay 
terjadi akibat adanya selisih waktu interval kedangan 
paket, Besarnya nilai delay sangat mempengaruhi 
terjadinya tabrakan antar paket pada jaringan. Semakin 
besar beban traffiic pada jaringan akan menyebabkan 
semakin besarnya peluag tabrakan antar paket [7].

Besarnya nilai delay sangat dipengaruhi besarnya 
tumbukan antar paket yang ada dalam jaringan. Semakin 
besar beban traffic pada jaringan akan menyebabkan 
semakin besarnya peluang terjadinya tumbukan yang 
menyebabkan nilai delay akan semakin besar.
3. Packet Loss 

Packet Loss adalah kegagalan pada saat transmisi 
paket data saat perjalanan mencapai tujuan. Kategori 
performansi dari nilai packet loss dapat dilihat dari Tabel 
3 [9].

Tabel 3 dapat dilihat dari kategori berdasarkan packet 
Loss terdiri dari sangat bagus, bagus, sedang dan jelek. 

Tabel 2 Kategori Berdasarkan Delay [8]

Kategori Delay Delay 

Sangat Bagus < 150 ms

Bagus 150 ms s/d 300 ms

Sedang  ms s/d 45 ms

Buruk >450 ms

Tabel 1 Kategori Berdasarkan Kualitas Sinyal

Kategori Kualitas 
Sinyal Kualitas Sinyal (dBm)

Excellent -10 to -57  dBm (75-100%)
Good -58 to -75 dBm (40-74%)
Fair -76 to -85  dBm (20-39%)
Poor -86 to -95  dBm (0-19%)
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Jika packet loss nilainya 0% maka packet loss tersebut 
berada pada kategori sangat bagus, 1-3% dalam kategori 
bagus, dan 4-5 % dalam kategori sedang, sedangkan 16-
25% berada pada kategori buruk. Hal tersebut dikarenakan 
jika semakin kecil nilai packet loss pada suatu jaringan 
maka semakin baik pula kinerja yang dimiliki suatu 
jaringan tersebut  [9].

III. MeTodologI PenelITIan

A. Desain Topologi Jaringan WLAN

Pada langkah ini dilakukan perancangan topologi 
WLAN yang akan dipakai, menggunakan topolgi point to 
point, yang menggunakan data sebagai media perambatan 
gelombangnya. 
1. Analisis Parameter Pengujian 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
Wireless USB adapter menggunakan antena Yagi dan 
antena Grid berjalan baik atau tidak. Parameter yang diuji 
atau diukur adalah kualitas jaringan, Delay, dan Packet 
Loss. Pengujian yang dilakukan menggunakan Wireless 
USB adapter dan memakai software Jpref.
a. Kualitas Sinyal 

Sinyal adalah kuantitas terukur yang rentang 
waktunya atau spasial yang berpariasi. Sebuah sinyal dapat 
dinyatakan sebgai fngsi dari waktu frekuensi.   Kualitas 
sinyal menentukan handal atau tidaknya suatu WLAN. 
Semakin kuat sinyal maka semakin baik konektivitasnya 
[10]. Kualitas jaringan ini diuji dengan menyediakan 
data berukuran 1 MB, 2 MB dan 3 MB, kemudian akan 

didownload dan dicatat kecepatan transfernya, alat yang 
digunakan yaitu antena Yagi antena Grid, dan 1 buah Tp-
link WN 722N.
b. Delay 

Waktu tunda (delay) merupakan akumulasi berbagai 
waktu tunda dari ujung ke ujung pada jaringan internet. 
Waktu tunda mempengaruhi kualitas layanan karena 
waktu tunda menyebabkan suatu paket lebih lama sampai 
pada tujuan [11]

Waktu tunda end-to-end seperti ditunjukkan pada 
Gambar 3.1 terdiri atas waktu tunda pengkodean (codec 
delay), wakt tunda paketisasi (Packetization delay), 
waktu tunda seriliasi (serilialization delay), waktu tunda 
propagasi (propagation delay), dan waktu tunda akibat 
jitter buffer (di jitter buffer delay).
c. Packet Loss

Packet Loss merupakan suatu parameter yang 
menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah 
total paket data yang hilang, dapat terjadi karena collision 
dan congestion pada jaingan. Kegagalan dalam transmisi 
packet data saat perjalanan dalam mencapai tujuan disebut 
packet loss. Penyebab kegagalan tersebut bisa terjadi 
diantaranya, yaitu :
• Terjadinya Overload trafik dalam jaringan.
• Tabrakan (congestion) dalam jaringan.
• Error yang terjadi pada media fisik.
• Kegagalan yang terjadi pada sisi penerima antara lain 

bisa disebabkan oleh overflow yang terjadi pada buffer 
[9].

2. Teknik yang digunakan 
Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analis perbandingan kualitas sinyal WLAN dengan 
menggunakan antena eksternal Yagi 2,4 GHz dan Grid 
2,4 GHz. Akan diukur parameter kualitas sinyal, delay 
dan paket loss. Sehingga akan di evaluasi antena Yagi dan 
antena Grid dengan parameter tersebut untuk mendapatkan 
komunikasi data yang semakin maksimal.
3. Peralatan yang digunakan 

Pada penelitian ini digunakan alat dan bahan utama 
serta pendukung seperti berikut ini.Antena Yagi 2.4 
GHz 16 dBi, Antena Grid 2.4 GHz 16 dBi, Feed Horn 
Antena Grid 2.4 GHz, Pigtail TPLink TL-ANT 200 PT, 
SPEEDLAN 8100/8200, TP-LINK WN 722N, Software 
Jperf, Software InSSIDer, Software Internet Download 
Manager.

B. Skenario Penelitian/Prosedur Pengujian 

Untuk skenario WLAN pada penelitian ini diperlukan 
2 buah antena, 1 buah antena Yagi, 1 buah antena Grid 
Dan 1 buah Wireless USB Adapter. Dimana kedua antena 
tersebut diletakkan ditempat yang sama secara terpisah 
didalam suatu ruangan terpisah didalam suatu ruangan. 
Dari hasil penelitian yang didapatkan akan dianalysis 
parameter Delay dan Packet Loss pada kedua antena 
tersebut. Pada percobaan ini dilakukan analisa kinerja 
jaringan WLAN menggunakan 2 buah antena, antena 
Yagi dan antena Grid, dan 1 buah wireless USB adapter 

Tabel 3 Kategori Berdasarkan Packet Loss [9] 

Kategori Packet Loss Packet Loss

Sangat bagus 0-0.99%

Bagus 1-3%

Sedang 4-15 %
Buruk 16-25%

Desain topologi dan konfigurasi jar-
ingan WLAN menggunakan antena 

Yagi dan antena Grid Grid

Mengnalisis perbandingan kualitas 
sinyal dengan  kualitas sinyal, Delay 

dan Packet Loss

Analisis data hasil penelitian

Penarikan kesimpulan

Gambar 3. Blok diagram tahapan pengerjaan penelitian
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type TP LINK WN-722N, antena dihubungkan untuk 
membaca sinyal dari perangkat WLAN yang dipancarkan 
oleh SPEEDLAN 8100/8200 perangkat access point yang 
terdapat pada gedung ICT Universitas Syiah Kuala.  Dan 
jarak antara antena Yagi dan antena Grid yang akan diuji 
40 meter, 80 meter, dan 120 meter yang dilakukan di luar 
ruangan (outdoor), untuk mengukur kalitas sinyal antena 
akan disiapkan beberapa file berukuran 1 MB, 2 MB, dan 
3 MB dan akan di download dengan menggunakan access 
point, dengan parameter yang diukur sebagai keluarannya 
adalah kualitas sinyal, delay, dan packet loss, dengan 
menggunakan software jperf. Analisis yang digunakan 
menggunakan jaringan WLAN. 

C. Pengolahan data

Tahapan berikutnya berupa analisis proses jalannya 
sistem yang telah dikonfigurasikan dan juga performansi 
yang dihasilkan pada jaringan wireless, berupa analisis 
performansi yang dihasilkan oeh software inSSIDer 
meliputi kualitas sinyal dan software Jperf meliputi, delay, 
dan packet loss dengan perangkuman rata-rata dari hasil 5 
kali pengujian pada performansi jaringan wireless

IV. hasIl dan PeMbahasan

A. Hasil dan Analisis

1. Kualitas sinyal
berdasarkan kategori degradasi kualitas sinyal, dan 

jarak 60 meter, 80 meter, 100 meter dikategorikan good, 
dan pada jarak 120 meter dikategorikan fair atau buruk 
berdasarkan tabel kategori kualitas sinyal. sedangkan 
antena Grid nilai rata-rata kualitas sinyalnya dikategorikan 
Excellent (Green) pada jarak 20 meter, 40 meter, dan 60 
meter, pada jarak 80 meter, 100 meter dikategorikan good 
berdasarkan kategori degradasi kualitas sinyal, dan pada 
jarak 120 metr dikategorikan fair sehingga disimpulkan 

bahwa untuk parameter kualitas sinyal antena Grid lebih 
bagus dibandingkan dengan antena Yagi.

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap bertambah 
jarak pengujian nilai kecepatan downloadnya menurun 
menandakan sinyalnya melemah, hal tersebut disebabkan 
karena semakin jauh jarak dari antena Tx (transmisi) 

Gambar 4. Skema Pengujian

Gambar 5. Hasil perbandingan Nilai Rata-Rata Kualitas Sinyal

Gambar 6. Hasil perbandingan Nilai Rata-Rata Kecepatan download 
Antena Yagi

Gambar 7. Hasil perbandingan Nilai Rata-Rata Kecepatan download 
Antena Grid
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sehingga sinyalnya semakin melemah,.
Pada antenna Grid terjadi penurunan hasil kecepatan 

download data. Hasil kecepatan download data pada 
antena Grid lebih tinggi dibandingkan dengan antena Yagi. 
2. Delay

Berdasarkan pengujian dengan parameter delay  
menggunakan software Jperf, didapatkan hasil rata-rata 
delay pada antena Yagi dan Grid dengan jarak 20 meter, 40 
meter, 60 meter, 80 meter, 100 meter dan 120 meter dalam 
bentuk diagram perbandingan seperti Gambar 8. 

Persentasi nilai delay semakin besar pada jarak 120 
meter disebabkan karena terjadinya antrian paket data 
pada saat pendistribusian berlangsung. 
3. Packet Loss

Pada tahapan ini dianalisis perbandingan persentase 
hasil dan nilai rata-rata Packet Loss pada pengujian seperti 
pada Gambar 9. Total packet data yang hilang pada antena 
Yagi nilai rata-rata packet loss jarak 20 meter, 40 meter, 
60 meter, dan 80 meter berada pada kategori bagus karena 
range kategori bagus 1-3%, dan pada jarak 100 meter, 120 
meter antena Grid berada pada kategori sangat sedang 
berdasarkan tabel kategori ITU TIPHONE, 1998 adalah 
4-15%,.

Adapun besar nilai paket data yang hilang tersebut 
dipengaruhi oleh kualitas sinyal, dan delay yang dihasilkan 
selama melakukan pengujian. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa antena Grid lebih bagus kualitasnya dibandingkan 
dengan antena Yagi, dikarenakan nilai rata-rata packet loss 
antena Grid lebih kecil dibandingkan antena Yagi. 

V. PenuTuP

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian 
ini adalah:
1. Pada pengujian kualitas sinyal antena Grid lebih bagus 

dibandingkan antena Yagi. 
2. Hasil pengujian kecpatan download antena Grid lebih 

tinggi daripada antena Yagi.
3. Untuk parameterDelay pengujian menggunakan antena 

Grid hasil yang didapat lebih bagus dibandingkan 
antena Yagi berdasarkan kategori delay TIPHONE, 
1999. 

4. Hasil dari nilai rata-rata packet loss antena Yagi 
lebih buruk dibandingkan antena Grid berdasarkan 
berdasarkan kategori degradasi packet loss ITU 
TIPJONE, 1998.

5. Pengujian kualitas sinyal antena Grid lebih bagus 
daripada antena yagi, kecepatan download antena Grid 
lebih tinggi dibandingkan antenna Yagi, sedangkan 
untuk parameter delay antena Yagi lebih buruk 
daripada anetena Grid, Dan packet loss antena Grid 
lebih bagus dibandingkan antena Yagi.
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