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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang masalah  

Dunia teknologi komunikasi berkembang dengan sangat pesat saat ini. 

Terutama dalam hal komunikasi data, seperti komputer dengan komputer, komputer 

dan smartphone, smartphone dan smartphone dan perangkat lainnya yang 

memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Jaringan Wireless atau Nirkabel 

merupakan salah satu teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat. 

Jaringan Wireless adalah kebutuhan yang penting bagi sebuah lembaga pendidikan, 

dimana jaringan ini dipakai oleh dosen, mahasiswa, staff dan orang berkunjung ke 

lingkungan kampus, sehingga layanan internet dapat dinikmati tanpa menggunakan 

media kabel. (Riyanti & Sutejo, 2018) 

Performansi dari sebuah jaringan nirkabel atau yang sering disebut dengan 

WiFi, contohnya pada sebuah gedung kampus, dapat kita ketahui dari sinyal yang 

diterima perangkat pengguna dari Access Point. WiFi menggunakan media 

gelombang elektromagnetik pada frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5 GHz. Band 2.4 

GHz sering digunakan dalam jaringan WiFi tetapi mempunyai interferensi yang 

tinggi, sedangkan band 5 GHz mempunyai pita yang lebar sehingga mampu 

mencapai tingkat performansi yang tinggi. (Ammar & Hanafi, 2016) Penerimaan 

sinyal yang buruk, naik turun atau lemah adalah suatu hal tidak diinginkan untuk 

terjadi. Untuk mengetahui kualitas dari sinyal yang diterima perangkat pengguna  
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maka dapat dilihat dari aspek propagasi gelombang dalam ruangan. (Risna, 

Isnawaty, & Sutardi, 2017) 

QoS (Quality of Service) adalah teknologi yang memungkinkan administrator 

dari sebuah jaringan untuk menangani berbagai macam efek dari terjadinya 

gangguan dalam jaringan wireless. Parameter – parameter pada QoS antara lain 

adalah delay, packet loss, jitter dan throughput. QoS berfungsi untuk mengurangi 

terjadinya packet loss, jitter, throughput dan delay pada jaringan (Libar, Sugesti, & 

Perdana, 2017). Tujuan dari mekanisme Quality of Service (QoS) ialah untuk 

mempengaruhi paling tidak satu dari empat parameter QoS yang sudah ditentukan. 

QoS juga dapat disebut sebagai semacam teknik pengelolaan delay, jitter, 

bandwidth, packet loss, dan throughput untuk aliran paket dalam sebuah jaringan. 

(Iskandar & Hidayat, 2015) 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan QoS dari jaringan dengan 

band 2.4 GHz dengan 5 GHz dengan menggunakan parameter Delay,  Packet loss 

dan Throughput. Oleh sebab itu penulis menulis laporan ini dengan judul “Analisis 

dan Perbandingan Jaringan WiFi dengan Frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz 

dengan Metode QoS ”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana caranya melakukan analisis QoS dan perbandingan frekuensi 2.4 

GHz dan 5 GHz pada jaringan WiFi di Discussion Area dan Library UIB ? 

2. Apa parameter QoS yang akan digunakan dalam analisis QoS dan 

perbandingan jaringan WiFi Discussion Area dan Library UIB? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Analisis Qos dan perbandingan band 2,4 GHz dan 5 GHz pada Jaringan WiFi 

Discussion Area dan Library UIB menggunakan program aplikasi Axence 

NetTools. 

2. Analisis QoS menggunakan parameter Delay, Packet loss, dan Throughput. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengaruh frekuensi yang 

digunakan pada suatu jaringan terhadap kualitas sinyal, kecepatan transfer data 

yang diterima oleh pengguna jaringan atau Client. Dengan demikian penelitian 

diharapkan dapat membantu proses perancangan jaringan atau pengembangan 

jaringan lebih lanjut dalam hal menetapkan frekuensi jaringan yang akan digunakan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh frekuensi jaringan terhadap kualitas sinyal yang diterima 

oleh Client. 
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b. Menjadi manfaat bagi perancangan - perancangan jaringan selanjutnya supaya 

dapat lebih memahami pentingnya pengaturan frekuensi pada sebuah jaringan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada penulisan laporan Skripsi 

ini, maka penulisan dibagi secara sistematis ke dalam lima bab yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan laporan metodologi penelitian, 

yaitu berupa latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berupa 

penjelasan singkat dari isi setiap bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari dua bagian yakni tinjauan pustaka dan landasan teori, 

baik yang secara langsung berhubungan dengan penelitian maupun yang 

tidak secara langsung berhubungan yang menjadi fondasi dari penulis 

dalam melakukan penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

 Bab ini berisi tentang penjelasan langkah – langkah implementasi yang 

berupa analisis dan perbandingan jaringan serta penjelasan hasil analisis. 
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BAB V PENUTUP DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Dan saran bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian kedepannya. 
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