
Lampiran

Tanggal : 10 Mei 2017

Waktu : 11.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Mizi (Operational Manager)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Saat ini berapa banyak rata-rata occupancy room dalam satu hari?

2. Berapa besar bandwidth yang disediakan oleh ISP?

3. Apa aktifitas online yang sering dilakukan dan dibutuhkan oleh user?

4. Saat ini sudah adakah sistem yang berfungsi untuk melakukan kontrol

bandwidth?

5. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. 15 Rooms

2. 20Mbps Indihome 2P

3. Browsing, Downloading, Steraming

4. Belum ada

5. Perlu sekali, karena selama ini sering pembagian bandwidh yang tidak

optimal mengakibatkan penggunaan yang tidak maksimal.



Lampiran

Tanggal : 15 Mei 2017

Waktu : 11.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Megi Pramana (Guest user)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Fasilitas apa saja yang anda manfaatkan dari internet?

2. Apakah anda menggunakan program aplikasi download accelerator ketika

melkukan download?

3. Apakah anda pernah mengalami koneksi terasa lambat atau tidak stabil

ketika berinternet?

4. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. Browsing dan chatting saja.

2. Tidak pernah

3. Sering, padahal hanya browsing ke situs umum (facebook, google, mail,

dll).

4. Perlu, karena fasilitas kepada tamu berhak mendapat pelayanan yang

maksimal.



Lampiran

Tanggal : 20 Mei 2017

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Juniardi (Guest user)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Fasilitas apa saja yang anda manfaatkan dari internet?

2. Apakah anda menggunakan program aplikasi download accelerator ketika

melkukan download?

3. Apakah anda pernah mengalami koneksi terasa lambat atau tidak stabil

ketika berinternet?

4. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. Browsing, chatting, game online, download fialm, download lagu, dll.

2. Download menggunakan Internet Download Manager.

3. Sering, ketika bermain game online sering tersendat-sendat, kadang ping

koneksi juga kurang bagus.

4. Kalau bertujuan untuk kenyamanan bersama saya rasa harus.



Lampiran

Tanggal : 25 Mei 2017

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Randa Adestaleo (Guest user)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Fasilitas apa saja yang anda manfaatkan dari internet?

2. Apakah anda menggunakan program aplikasi download accelerator ketika

melkukan download?

3. Apakah anda pernah mengalamai koneksi terasa lambat atau tidak stabil

ketika berinternet?

4. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. Browsing, chatting, game online, download film, download lagu, dll.

2. Iya. Saya sering menggunakan download menggunakan Internet Download

Accelerator.

3. Sering, padahal hanya browsing ke situs umum (facebook, google, mail,

dll).

4. Perlu.




