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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut (Riyanti & Sutejo, 2018) Jaringan Komputer pada saat ini adalah 

suatu layanan yang sangat diperlukan. Jaringan komputer memungkinkan data, 

perangkat lunak dan perangkat keras dapat dipakai secara bersama. Dengan 

demikian kelompok kerja bisa berkomunikasi lebih efisien dan efektif. Penelitian 

yang dilakukan ini bertujuan untuk menentukan QoS yang ada di RS Surya Asih. 

Penelitian dimulai dari pengumpulan data yang ada di lokasi seperti perangkat keras 

pendukung atau koneksi internet yang telah digunakan RS Surya Asih. Untuk 

mengetahui kinerja WLAN pada RS Surya Asih maka harus dilakukan sebuah 

analisa pengukuran parameter kinerja jaringan. QoS adalah kemampuan menjamin 

pengiriman arus data penting. Analisa kinerja jaringan WLAN di RS Surya Asih 

menekankan proses pemantauan (monitoring) dan pengukuran parameter jaringan 

pada infrastruktur jaringan sepertu kecepatan akses, kapasitas transmisi, dari titik 

pengirim ke titik penerima yang menjadi tujuan, parameter yang dipakai adalah 

Bandwidth, Throughput, Delay, dan Packet loss. Analisis kinerja jaringan dipantau 

melalui Wireshark yaitu hasil uptime dan downtime yang tidak buruk. Hasil 

pengujian parameter QoS yaitu manajemen bandwidth mempengaruhi koneksi 

yang lebih baik dan merata bagi setiap orang pengguna jaringan pada RS Surya 

Asih. 
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Menurut (Ammar & Hanafi, 2016) WiFi (Wireless Fidelity) bekerja pada 2 

band yaitu 2.4 GHz dan 5 GHz. Standar WiFi yang bekerja pada 2 frekuensi ini 

adalah antara lain IEEE 802.11a dan IEEE 802.11g. Pengukuran ini dilakukan pada 

kanal (LOS) Line of Sight menggunakan 2 buah laptop yang dihubungkan ke AP 

(Access Point) standar IEEE 802.11a dan g. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

pada standar IEEE802.11a transfer rate download dan upload terendah 872,24 

KB/s dan 465,38 KB/s dan tertinggi 8.104,68 KB/s dan 5.744,24 KB/s. Sedangkan 

pada standar IEEE802.11g, transfer rate download dan upload data tertinggi 

2.662,54 KB/s dan 2.549,60 KB/s dan terendah 484,50 KB/s dan 477,40 KB/s. Pada 

standar IEEE 802.11a, transfer rate download data dan upload data pada kualitas 

sinyal paling rendah hingga di bawah 20% dan 30% dari transfer rate download 

data dan upload data paling tinggi. Sedangkan pada standar IEEE802.11g transfer 

rate download dan upload data pada sinyal paling rendah sampai dengan di bawah 

35% dan pada transfer rate download dan upload tertinggi adalah 30%.  

Menurut (Risna et al., 2017) Kinerja daripada suatu jaringan Wireless Fidelity 

atau sering disebut dengan WiFi, misalnya pada sebuah gedung, dapat diketahui 

dari sinyal yang diterima oleh pengguna internet. Penerimaan sinyal yang tidak 

stabil dan naik turun adalah hal yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa aspek seperti propogasi gelombang radio dalam ruangan. Bila pembagian 

bandwidth pada sebuah jaringan dilakukan dengan tepat maka kinerja jaringan akan 

lebih optimal. Metode HTB merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

melakukan optimalisasi jaringan dalam hal pengaturan bandwidth. Metode ini 

memberikan kemudahan kepada pengelola jaringan dalam hal pengalokasian 
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bandwidth..Hasil yang didapat dari metode HTB adalah kualitas jaringan yang baik 

dikarenakan kuota bandwidth diperoleh setiap client dengan rata. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komputer yang dirancang supaya dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi dan 

mengakses informasi. Jaringan Komputer dapat disebut juga sebagai kombinasi 

antara dua atau lebih teknologi. Kombinasi dari teknologi inilah yang 

mengakibatkan terjadinya pengolahan data, yang dimana data tersebut dapat 

disalurkan, mencakup pengguna database, software, dan hardware dalam waktu 

yang bersamaan (Haerudin, Aksara, & Yamin, 2017). 

Tujuan pembangunan sebuah jaringan komputer ialah untuk melakukan 

proses pengiriman data atau informasi dari pengirim kepada penerima dalam waktu 

yang cepat dan akurat. 

 

2.2.2 Standar WiFi 

Standar 802.11 yang pertama diluncurkan pada tahun 1997 dan 

diklarifikasikan pada tahun 1999. Beberapa dari standar yang lama tersebut sudah 

tidak diproduksi. (Abdelrahman, Mustafa, & Osman, 2015) 

Standar 802.11a diluncurkan pada bulan September 1999. Standar ini 

beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan 3.7 GHz dan dengan lebar channel 20 MHz. 

Kecepatan data dapat mencapai 54 Mbps. Standar ini menggunakan antena SISO 
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(Single Input Single Output). Cakupan indoor mencapai 35 m dan outdoor 125 m 

dengan frekuensi 5 GHz sedangkan untuk frekuensi 3.7 GHz dapat mencapai 5 km 

untuk outdoor.(Abdelrahman et al., 2015) 

Standar 802.11b diluncurkan juga diluncurkan pada bulan September tahun 

1999. Standar ini dapat mencapai kecepatan 11 Mbps dengan frekuensi 2.4 GHz 

dan lebar channel 22 MHz. Standar ini juga menggunakan antena SISO. Cakupan 

indoor mencapai 35 m dan outdoor 140 m. (Abdelrahman et al., 2015) 

Standar 802.11g diluncurkan pada tahun 2003 dengan kecepatan mencapai 54 

Mbps. Standar WiFi beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz dengan lebar channel 20 

MHz. Cakupan sinyal dalam ruangan 38 m dan luar ruangan mencapai 140 m. 

(Abdelrahman et al., 2015) 

Standar 802.11n diluncurkan pada tahun 2009 dan mempunyai 2 antena 

masing – masing untuk transmisi data dan menerima data. Teknologi antena yang 

digunakan pada standar ini adalah fitur MIMO (Multi Input Multi Output). 

Teknologi ini berkemampuan untuk mengkoordinasi beberapa sinyal radio 

sekaligus. MIMO meningkatkan cakupan dan throughput, serta juga meningkatkan 

lebar channel dari 20 MHz menjadi 40 MHz.  Standar WiFi ini dapat mencapai 300 

Mbps. Untuk dalam ruangan cakupan sinyal dapat mencapai 75 m dan untuk luar 

ruangan dapat mencapai 250 m. 

802.11ac adalah WiFi generasi ke 5. Standar ini diluncurkan pada bulan 

Desember tahun 2013. Dengan frekuensi 5 GHz. Lebar channel terbagi menjadi 4 

sektor yaitu 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz dan 160 MHz. Standar ini mempunyai 

kinerja yang jauh lebih bagus, cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan 
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standar lainnya. Standar WiFi ini mengimplementasi MU-MIMO. Teknik ini 

memungkinkan satu kumpulan pengguna dan wireless terminal untuk 

berkomunikasi satu sama lainnya. Kecepatan secara teoritikal mencapai 7 Gbps, 

sedangkan secara fakta baru bisa mencapai 1.7 Gbps karena keterbatasan 

kemampuan chipset. 

 

Gambar 2.1: Perbandingan Standar WiFI beserta lebar Channel 

 

2.2.3 Radio Frekuensi dan Gelombang 

Jaringan nirkabel adalah teknologi radio frekuensi. Udara merupakan 

kendaraan atau media pengantara yang dimana melaluinya data – data dapat 

diangkut, sama seperti  ethernet yang menggunakan kabel tembaga. Frekuensi 

WLAN berkisar dari 2.4 GHz sampai dengan 5 GHz. Standar  WiFi  802.11b dan 
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802.11g memakai frekuensi 2.4 GHz. Standar 802.11a yang diluncurkan bersamaan 

dengan 802.11b bergerak pada frekuensi 5 GHz. Standar 802.11n menggunakan 2.4 

GHz maupun 5 GHz. Dan 802.11ac hanya menggunakan frekuensi 5 GHz. Untuk 

memberikan contoh, gelombang frekuensi 2.4 GHz sepanjang 5 inci sedangkan 

gelombang 5 GHz mempunyai dua kali lipat frekuensi tetapi dengan panjang hanya 

2.5 inci. Semakin tinggi frekuensi wireless, semakin padat juga radio frekuensinya. 

Ukuran dari gelombang mempunyai efek yang signifikan terhadap pergerakannya 

di udara, pantulannya, seberapa cepat kehilangan tenaga dan hilangnya gelombang 

tersebut. Berikut contoh gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2: Gelombang 

 

Gelombang wireless akan berpantulan pada permukaan yang halus yang 

cukup luas untuk mempengaruhi gelombang, seperti metal, loker, dan peralatan – 

peralatan yang besar. Pengaruh fisik pada sebuah gedung atau bangunan sangat 

mempengaruhi kinerja dari sebuah jaringan. Dapat dilihat pada Gambar 2.3 yang 

memperlihatkan tipe material dan perambatan sinyal. (Ubiquiti, 2017) 
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Gambar 2.3: Tipe Material dan Perambatan Sinyal 

 

2.2.4 Channel Spacing & Patterns 

Selain mengetahui ketersediaan rentang frekuensi untuk membangun sebuah 

jaringan wireless, hal yang perlu diperhatikan adalah channel spacing. Karena 

setiap jaringan nirkabel menerima saluran frekuensi tengah. Semakin banyak jarak 

channel maka lebih berpotensi terjadinya overlap. Jika kecil overlap, maka lebih 

kecil gangguan, dengan demikian kinerja wireless lebih baik. Sebagai contoh jika 

terdapat 2 buah Access Point yang berdekatan, yang dimana menggunakan 

frekuensi 5 GHz dengan channel 149 dan 157 akan lebih terhindar dari gangguan 

dibandingkan jika yang dipakai adalah channel 149 dan 153. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. (Ubiquiti, 2017) 
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Gambar 2.4: Channel Spacing 

 

2.2.5  2.4 GHz 

Frekuensi 2.4 GHz adalah band atau pita yang dipakai secara luas di seluruh 

dunia dan merupakan band yang unlicensed. Oleh karena popularitas yang tersebar 

dimana – mana, sehingga produk – produk seperti IP Camera, Mikrowave Oven, 

Bluetooth, sehingga jaringan wireless dengan band ini mengalami interferensi yang  

tinggi pada daerah yang padat populasinya. Di daerah yang sangat padat 

populasinya, frekuensi 2.4 GHz tetap menjadi pilihan ketika mengembangkan 

jaringan wireless outdoor atau luar ruangan. 

Walaupun rentang total dari spektrum 2.4 GHz beragam pada masing – 

masing daerah, kebanyakan negara menetapkan sekitar 83 MHz untuk pemakaian 

bebas izin. Dengan demikian memungkinkan 3 channel Wireless dengan frekuensi 

20 MHz yang dimana lebar dari channelnya tidak tumpang tindih yaitu, Channel 1, 

6, dan 11. Overlap atau tumpang tindih adalah sesuatu yang tidak diinginkan, 
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karena mengakibatkan gangguan dan menurunkan kinerja jaringan wireless. 

(Ubiquiti, 2017) 

 

2.2.6 5 GHz 

Hampir di seluruh dunia, keuntungan dari frekuensi 5 GHz adalah dalam hal 

ketersediaan channel yang lebih banyak. Spektrum 5 GHz dibagi menjadi 

jangkauan frekuensi yang disebut dengan U-NII bands, masing – masing dengan 

aturannya tersendiri.  

Hal penting yang harus diperhatikan, frekuensi 5 GHz memerlukan DFS 

Control (Dynamic Frequency Selection) agar dapat dioperasikan. Sebelum 

menggunakan Frekuensi DFS, DFS-compliant radios memindai frekuensi tertentu 

untuk memastikan bahwa frekuensi tersebut tidak dipakai oleh Terminal Doppler 

Weather Radar dan sistem radar lainnya.  

Dalam proses penggunaan DFS Channel maka, radio akan menunggu dalam 

waktu singkat untuk mendengarkan sistem DFS. Jika ada radar yang terdeteksi 

maka channel tersebut akan diblacklist dalam periode waktu singkat. Dan juga jika 

terdeteksi radar, maka radio akan secara langsung mengganti ke channel yang 

tersedia sesuai dengan Kode Negara dan Daftar Frekuensi. (Ubiquiti, 2017) 

 

 

2.2.7 AP (Access Point) 

Access Point adalah suatu alat yang mempunyai fungsi untuk melakukan 

transmisi data pada sebuah WLAN. Access Point terkoneksi dengan jaringan LAN 
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melalui kabel. Access Point mempunyai fungsi untuk mengirim dan menerima data 

sebagai buffer data antara Wireless LAN dan Wired LAN, melakukan konversi 

sinyal RF (Radio Frequency) menjadi sinyal digital yang disalurkan melalui media 

kabel atau sebaliknya yang disalurkan ke perangkat WLAN yang lain menjadi RF 

(Radio Frequency) (Syahputri, Yamin, & Aksara, 2017). 

 

2.2.8 QoS (Quality of Service) 

 QoS atau Quality of Service merupakan sebuah layanan yang memberikan 

jaminan performansi dengan berbagai macam parameter yang digunakan untuk 

mengukur kualitas layanan dari sebuah jaringan komputer. QoS juga dapat diartikan 

sebagai teknik pengelolaan bandwidth, jitter, delay dan packet loss untuk aliran 

paket yang terdapat dalam sebuah jaringan. QoS mempunyai manfaat yaitu 

memungkinkan administrator atau pengelola jaringan dalam hal menangani 

berbagai macam hal yang terjadi pada jaringan seperti network congestion atau 

kemacetan yang terjadi pada aliran paket dari berbagai layanan. Daripada dengan 

menambah perangkat keras jaringan tersebut, yang belum tentu menyelesaikan 

permasalahan. (Iskandar & Hidayat, 2015) Berikut akan dijelaskan beberapa 

parameter yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Delay  

Delay merupakan tenggang waktu yang diperlukan terhitung dari 

mengirim data sampai dengan data tersebut diterima. Kualitas dari 

sebuah jaringan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya delay. Delay 
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dapat terjadi akibat jarak, penghambat fisik antara pemancar dan 

penerima dan kongesti. (Satwika & Sukafona, 2018) 

Tabel 2.1: Kategori Delay (Standar TIPHON)  

Kategori Latensi Besar Delay 
Sangat Bagus <150 ms 

Bagus 150 s/d 300 ms 
Sedang 300 s/d 450 ms 
Jelek >450 ms 

 

2. Packet loss 

Packet loss merupakan kegagalan pengiriman paket IP dalam mencapai 

tujuannya. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara 

lain, terjadi traffic overload dari sebuah jaringan, kongesti atau tabrakan, 

dan juga dipengaruhi pada sisi penerima yaitu overflow yang terjadi pada 

buffer. Dalam hal implementasi jaringan IP, nilai Packet loss diharapkan 

memperoleh nilai yang rendah atau seminim mungkin sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan TIPHON. (ETSI, 1999) 

Tabel 2.2: Kategori Packet Loss (Standar TIPHON) 

Kategori Packet loss Packet loss (%) 
Sangat Bagus 0% 
Bagus 3% 
Sedang 15% 
Jelek 25% 

 

3. Throughput 

Throughput adalah sebuah parameter yang menghitung jumlah 

kedatangan paket yang sukses diterima sesuai dengan pengamatan 

selama durasi waktu tertentu dan dibagi dengan durasi pengamatan. 
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Throughput seringkali dihubungkan dengan Bandwidth karena 

Throughput memang bisa juga disebut bandwidth dalam kondisinya yang 

sebenarnya. Throughput bersifat dinamis sesuai dengan trafik yang 

sedang terjadi, sedangkan Bandwidth bersifat tetap. (Riyanti & Sutejo, 

2018)  

Tabel 2.3: Kategori Throughput (Standar TIPHON) 

Kategori Throughput Throughput (%) 

Sangat Bagus 76% - 100% 

Bagus 51% - 75% 

Sedang 26% -  50% 

Jelek <25% 
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