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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut (Mustaqim, 2016) Perancangan jaringan WMAN di BAPUSIPDA 

Bandung diawali dengan adanya permasalahan untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaan internet dan dana langganan internet. Penggunaan internet yang 

diberikan oleh Dinas Pusat terbatas dan juga 2 bangunan yang berbeda yaitu 

BAPUSIPDA Jabar dengan BAPUSIPDA Bandung, maka dilakukan perencanaan 

untuk membangun jaringan WMAN untuk menggantikan jalur jaringan yang telah 

terpasang oleh internet provider. Metode yang digunakan yaitu perancangan 

jaringan WMAN point to point antara gedung BAPUSIPDA Bandung dan Jabar. 

Implementasi WMAN tersebut menggunakan antenna grid sebagai media 

pemancar dan antenna sektoral sebagai media penerima. Komunikasi point to point 

dilakukan secara line sight tanpa ada objek penghalang. Peneliti menyarankan 

untuk lebih memerhatikan keamanan jaringan karena jaringan wireless lebih rentan 

terkena gangguan dari pemancar lainnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Moedjahedy, 2016) Jaringan Nirkabel 

Point to Point adalah solusi untuk mengkoneksikan dua jaringan yang mempunyai 

lokasi yang berbeda dan kurang efektif jika dilewati dengan kabel jaringan. SMA 

Universitas Klabat terletak dalam satu kawasan yang sama dengan kampus utama 

universitas tetapi lokasi gedung yang jauh mengakibatkan sulit untuk dijangkau 

dengan kabel. Penelitian ini bertujuan untuk membangun infrastruktur jaringan 

internet menggunakan metode point to point. Analisa dan perancangan access point 
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digunakan untuk melakukan pembagian bandwidth yang rata kepada setiap client. 

Hasil implementasi dari penelitian ini yaitu koneksi internet dapat dialirkan dari 

kampus utama universitas ke SMA serta dapat dipakai oleh siswa – siswi dan guru 

baik di dalam ruangan maupun di kantor. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad & Hasan, 2016). Pada 

saat ini sebagian besar orang menggunakan internet dalam hal melakukan pekerjaan, 

baik dengan berbagai aplikasi, media, dan cara – cara lain yang mudah dalam 

menggunakan internet. Salah satunya adalah hotspot yang pemakaiannya mudah 

dan lebih murah jika dibandingkan dengan akses internet berlangganan seperti ISP 

paket peorangan. SDN 24 Palu juga mempunyai jaringan hotspot dari ISP 

Telkomspeedy dengan bandwidth 512 kbps. Dengan bandwidth demikian 

seharusnya tidak ada permasalahan jika hanya digunakan untuk mengakses internet 

seperti browsing dan chatting. Namun akan menjadi permasalahan yaitu lambatnya 

koneksi jika banyak pengguna yang menggunakan dalam waktu yang bersamaan. 

Selain itu, dalam mengakses internet terdapat situs – situs yang isinya tidak baik 

untuk perkembangan moral dan etika siswa – siswi, sehingga sangat diperlukan 

sebuah sistem keamanan jaringan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan 

pengembangan jaringan wireless pada SDN 24 Palu dengan memanfaatkan PC 

sebagai router dan sistem operasi Mikrotik RouterOS v.5.20 sehingga jaringan 

yang sudah ada dapat digunakan dengan aman dan sesuai dengan kebutuhan yang 

ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan rekayasa 

perangkat lunak (software). Data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini menerapkan 

metode NDLC (Network Development Life Cycle) untuk mengkaji pengembangan 

Yusantono, Perancangan Jaringan Point to Point dari Gedung Kampus BTP ke Gedung Asrama BTP dan 
Perancangan Jaringan Wireless di Gedung Asrama BTP, 2018 
UIB Repository©2018



8 

 

Universitas Internasional Batam 
 

jaringan wireless yang menggunakan PC router dengan Mikrotik RouterOS v.5.20. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jaringan wireless yang 

menggunakan Mikrotik RouterOS v.5.20 untuk melakukan konfigurasi 

management bandwidth, web filtering, dan user management dapat 

mengoptimalkan dan mengamankan jaringan wireless yang sudah ada. Untuk itu, 

juga diperlukan penambahan kapasitas bandwidth pada jaringan dan meningkatkan 

keamanan pada jaringan dari serangan seperti hacking jaringan hotspot. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer merupakan sistem yang terdiri dari beberapa buah 

komputer beserta resource-nya yang dirancang supaya dapat menggunakan sumber 

daya yang tersedia, sehingga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan (Afrianto 

& Setiawan, 2014). Jaringan komputer juga dapat disebut sebagai gabungan antara 

dua atau lebih teknologi. Gabungan dari teknologi ini mengakibatkan terjadinya 

pengolahan data yang dapat didistribusikan, mencakup pemakai basis data 

(database), aplikasi perangkat lunak (Software) dan peralatan perangkat keras 

(hardware) dalam waktu yang bersamaan (Haerudin, Aksara, & Yamin, 2017). 

Tujuan dari pembangunan sebuah jaringan komputer adalah untuk melakukan 

pengiriman data atau informasi dari pengirim ke penerima secara akurat dan cepat. 

Berdasarkan skala dan jangkaunnya jaringan dapat diklasifikasikan ke dalam Local 

Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network. 
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2.2.1.1 Klasifikasi Jaringan Komputer 

Berdasarkan jangkauan geografis, jaringan terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Local Area Network (LAN) 

LAN merupakan sebuah jaringan komputer dengan jangkauan wilayah yang 

terbatas dan jarak antar komputer saling berdekatan. Contohnya seperti jaringan 

komputer di sebuah kantor, di sebuah kampus, perpustakaan (Abdullah, Asrori, 

& Misdiyanto, 2014). 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN merupakan jaringan yang berupa gabungan dari beberapa jaringan LAN 

yang membentuk sebuah wilayah dengan jangkauan lebih besar. Contohnya 

adalah seperti jaringan pada Bank, kantor – kantor perusahaan yang saling 

berdekatan atau sebuah kota (Abdullah et al., 2014). 

3. Wide Area Network (WAN) 

WAN adalah sebuah jaringan komputer yang mempunyai area yang besar, 

contohnya seperti jaringan komputer antar wilayah, kota, provinsi, atau bahkan 

antar negara. WAN digunakan untuk menghubungkan antara jaringan LAN yang 

satu dengan jaringan LAN lainnya (Abdullah et al., 2014). 

 

Berdasarkan jenis pemrosesan data, jaringan terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Client – Server 

Arsitektur Client-Server adalah sebuah jenis arsitektur yang terdiri dari client 

dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dari sebuah 

jaringan. Client merupakan suatu sistem yang melakukan proses permintaan data 

ke server sedangkan server adalah suatu sistem yang menyediakan data kepada 

client. Client – Server merupakan pembagian kerja antara sebuah server dan 
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client pada saat mengakses sebuah jaringan (Wibowo, Nugroho, & Fitriasih, 

2015). 

2. Peer to Peer 

Peer to peer merupakan sebuah jenis jaringan komputer yang dimana setiap 

komputer dapat menjadi server dan client secara sekaligus. Setiap komputer 

dalam jaringan komputer ini dapat menerima dan memberikan akses dari satu 

komputer ke komputer yang lain (Tedyyana, 2016). 

 

Berdasarkan media transmisi data, maka jaringan terbagi menjadi dua: 

1. Jaringan Berkabel (Wired Network) 

Wired Network adalah sekumpulan komputer yang berhubungan satu sama lain 

dalam sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media transmisi kabel. 

Fungsi dari kabel jaringan yaitu untuk mengirim data atau informasi dalam 

bentuk sinyal listrik antar komputer dalam sebuah jaringan (Cornelia, Fanggidae, 

& Nabuasa, 2014).  

 

2. Jaringan Nirkabel 

Jaringan Nirkabel merupakan salah satu jenis jaringan yang dimana perangkat – 

perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan lainnya dapat 

berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa harus menggunakan media kabel. 

Jaringan ini menggunakan udara sebagai media transmisi untuk menghantarkan 

gelombang elektromagnetik (Abdullah et al., 2014). 
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2.2.2 TCP/IP 

TCP/IP ( Transmission Control Protocol / Internet Protocol ) merupakan 

sekumpulan protokol yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi untuk 

melakukan komunikasi atau bertukar data antara komputer yang satu dengan 

komputer yang lain. TCP/IP adalah protokol standar dalam jaringan internet yang 

berfungsi untuk menghubungkan banyak komputer dengan jenis mesin yang 

berbeda maupun sistem operasi yang berbeda, sehingga dapat saling berinteraksi. 

TCP/IP secara umum mempunyai fungsi untuk memilih rute yang paling baik untuk 

transmisi data, memilih rute alternatif jika sebuah rute tidak dapat dilalui dan 

digunakan, dan juga berfungsi untuk mengirim paket – paket pengiriman data. 

TCP/IP adalah protokol yang memberikan kemungkinan bagi sistem di seluruh 

penjuru dunia untuk berkomunikasi dalam jaringan tunggal yang kita sebut Internet 

(Widodo, 2015). 

TCP/IP terdiri dari 4 lapisan, yaitu sebagai berikut: 

1. Lapisan Aplikasi (Application Layer) mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan akses kepada aplikasi kepada layanan jaringan TCP/IP. Protokol 

lapisan aplikasi mencakup Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), 

Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File 

Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Simple 

Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak protokol – protokol 

lainnya. Lapisan protokol ini adalah pintu bagi protokol terhadap dunia. 

2. Lapisan Transport pada model protokol TCP/IP mempunyai fungsi untuk 

membuat komunikasi dengan menggunakan sesi koneksi yang bersifat 

connection-oriented atau broadcast yang sifatnya connectionless. Protokol pada 

lapisan ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram 
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Protocol (UDP). TCP biasanya digunakan pada saat protokol lapisan aplikasi 

memerlukan layanan transfer data yang sifatnya andal, dan tidak dimiliki oleh 

protokol lapisan aplikasi tersebut. UDP adalah salah satu protokol lapisan 

transpor TCP/IP yang mendukung komunikasi yang unreliable, connectionless 

antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. 

3. Lapisan IP merupakan protokol yang bertanggung jawab untuk melakukan 

routing dan enkapsulasi paket – paket data jaringan menjadi paket – paket IP. 

Protokol – protokol yang bekerja dalam lapisan IP adalah Internet Protocol, 

Address Resolution Protocol, Internet Control Message Protocol, dan Internet 

Group Management Protocol. 

4. Lapisan Fisik merupakan lapisan yang bertanggung jawab untuk meletakkan 

frame – frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. Lapisan ini 

membuat frame sesuai dengan jenis jaringan yang digunakan. 

 

2.2.3 OSI Layer 

Model referensi jaringan terbuka atau OSI merupakan sebuah model 

arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh ISO (International Organization for 

Standardization). OSI dirancang dan dikembangkan dengan tujuan sebagai standar 

umum jaringan komputer untuk menunjang interoperatibilitas antar pemasok yang 

berbeda. Secara umum, OSI Layer telah dijadikan sebagai standar acuan saat 

mempelajari jaringan yang akan dibangun (Ariyadi, 2017). Dalam sebuah jaringan 

yang besar biasanya terdapat banyak protokol yang berbeda - beda. Karena tidak 

adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling 

berkomunikasi. 
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Model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu: 

1. Aplikasi (Application Layer) mempunyai fungsi sebagai antarmuka dengan 

aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat 

mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan.  

2. Presentasi (Presentation Layer) mempunyai fungsi untuk menerjemahkan data 

yang mau ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat 

ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini 

merupakan perangkat lunak redirektor, seperti layanan Workstation  dan juga 

Network shell.  

3. Sesi (Session Layer) mempunyai fungsi untuk menentukan bagaimana koneksi 

dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di lapisan ini juga 

dilakukan resolusi nama. 

4. Transpor (Transport Layer) mempunyai fungsi untuk memecahkan data-data ke 

dalam bentuk paket-paket data serta memberikan nomor urut kepada paket-paket 

tersebut sehingga paket tersebut dapat disusun kembali pada diterima di sisi 

tujuan. Selain itu, pada lapisan ini juga dibuat sebuah tanda bahwa paket diterima 

dengan sukses, dan mengirimkan ulang terhadap paket-paket yang hilang di 

tengah jalan. 

5. Jaringan (Network Layer) mempunyai tugas untuk menetapkan alamat – alamat 

IP, membuat header untuk paket-paket, serta kemudian melakukan routing 

melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer-3. 

6. Hubungan Data (Data Link Layer) mempunyai tugas untuk mendefinisikan 

bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai 

frame. Selain itu, pada lapisan ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, 
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pengalamatan perangkat keras (seperti halnya MAC Address), dan menetukan 

bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan 

switch layer 2 beroperasi.  

7. Fisik (Physical Layer) mempunyai tugas untuk menentukan media transmisi 

jaringan, cara pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan 

dan pengkabelan. Selain itu, lapisan ini juga menentukan bagaimana Network 

Interface Card (NIC) dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. 

 

2.2.4 IP Address 

IP Address atau Alamat IP merupakan sebuah metoda pengalamatan pada 

sebuah jaringan komputer dengan memberikan beberapa angka yang tersusun 

secara berderet pada host, router, atau perangkat jaringan lainnya (Lubis, Julita, & 

Zarlis, 2017). IP Address merupakan deretan bilangan biner di antara 32 bit sampai 

dengan 128 bit yang digunakan sebagai tanda pengenal bagi setiap perangkat 

komputer yang terhubung pada sebuah jaringan komputer. Bilangan Biner 32 bit 

digunakan untuk IPv4, sedangkan bilangan biner 128 bit digunakan untuk IPv6. 

Fungsi IP Address yang pertama adalah sebagai identitas dari sebuah komputer atau 

perangkat, yang kedua adalah sebagai petunjuk lokasi jaringan. Berikut adalah 

kelas – kelas yang terdapat pada IP Address : 

 

1. Kelas A 

Alamat IP kelas A biasanya digunakan pada sebuah jaringan yang berskala 

besar. Network ID dari kelas ini terdapat pada oktet yang pertama, dan 

Host ID  dari kelas ini terdapat pada 3 oktet berikutnya. Jumlah host yang 

terdapat pada kelas ini adalah 16.777.214. 
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2. Kelas B 

Alamat IP Kelas B biasanya digunakan untuk jaringan yang berskala 

menengah. Network ID dari kelas ini terdapat pada 2 oktet yang pertama. 

Dan Host ID dari kelas ini terdapat pada 2 oktet yang berikutnya. Jumlah 

host pada kelas ini adalah 65.532. 

3. Kelas C 

Alamat IP Kelas C biasanya digunakan dalam jaringan yang berskala kecil. 

Network ID dari kelas ini adalah pada 3 oktet pertama. Host ID  adalah 

oktet yang berikut setelah 3 oktet yang pertama. Jumlah host dari kelas ini 

adalah 254. 

4. Kelas D 

Alamat IP kelas D berbeda dengan kelas – kelas yang disebutkan 

sebelumnya. Alamat IP kelas ini merupakan IP khusus yang digunakan 

untuk multicasting. IP awal dari kelas ini adalah 224.0.0.0 sampai dengan 

239.255.255.255. Dalam alamat IP kelas ini tidak ada pemisahan Network 

ID dengan Host ID. 

5. Kelas E 

Alamat IP kelas E sama seperti alamat IP kelas D, merupakan alamat IP 

khusus yang hanya diperuntukkan untuk penelitian. IP awal dari kelas ini 

adalah 244.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Dalam alamat IP kelas 

ini tidak ada pemisahan antara Network ID dan Host ID. 
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2.2.5 Jaringan Wireless 

Jaringan Nirkabel atau yang sering disebut dengan Jaringan Wireless 

merupakan sebuah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio 

dan elektromagnetik sebagai media pengantaranya (Anggorowati et al., 2015). 

 

2.2.6 Point to Point dan Point to Multipoint 

Point to Point adalah sebuah kondisi dimana dua node yang saling terhubung 

secara langsung tanpa perantara atau tanpa node lain. Jaringan point to point 

dapat mengkoneksikan dua jalur LAN melalui mode bridge tanpa harus 

melalui proses routing. Antena yang cocok untuk pemasangan point to point 

adalah antena direksional (Duskarnaen & Nurfalah, 2017). 

Point to Multipoint merupakan sebuah koneksi yang menyediakan beberapa 

jalur koneksi dari satu titik lokasi ke beberapa lokasi. Point to Multipoint 

sering disebut dengan singkatan seperti P2MP, PTMP, atau PMP. 

 

2.2.8 Jenis – jenis Antena 

2.2.8.1 Antena Directional 

Antena Terarah atau Directional Antenna adalah antena yang mempunyai 

sudut pemancaran yang kecil dan terarah atau narrow beamwidth, yaitu 

mempunyai sudut pemancaran yang kecil dan tearah. Antena jenis ini 

mempunyai jangkauan yang sangat jauh. Jenis antena ini sangat cocok untuk 

digunakan dalam topologi jaringan point to point ataupun point to multipoint. 

Contoh dari jenis antena ini seperti, antena grid, parabolic, dan antena 

Yusantono, Perancangan Jaringan Point to Point dari Gedung Kampus BTP ke Gedung Asrama BTP dan 
Perancangan Jaringan Wireless di Gedung Asrama BTP, 2018 
UIB Repository©2018



17 

 

Universitas Internasional Batam 
 

sektoral (Irtawaty, Ulfah, & Hadiyanto, 2017). Contoh dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1 Antena Directional 

 

2.2.8.2 Antenna Omnidirectional 

Antenna omnidirectional adalah jenis antena yang mempunyai wide beam 

width yang dimana antena tersebut mempunyai sudut pancaran yang lebih 

lebar dibandingkan dengan antena directional, tetapi jaraknya lebih 

pendek, karena pancaran radiasi yang bergerak ke semua arah (Rahmatia, 

Wulandari, Khadiko, & Sulistya, 2016). Dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Antena Omnidirectional 
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2.2.8.3 Antena Yagi 

Antena Yagi adalah sebuah antena yang dikembangkan oleh Hidetsugu Tagi 

dan Shintaro Uda selaku asistennya. Antena Yagi dapat menjangkau suatu 

lokasi dengan penguatan sangat besar. Antena Yagi adalah pengembangan 

dari jenis Antena Dipole, dengan dilengkapi elemen pengarah (director), 

elemen pemantul (reflector), dan oleh karena itu dapat memiliki penguatan 

(Gain) yang berkisar antara 3 – 20 dB, tergantung dengan banyak elemen 

director yang ada (Noertjahjono & Sotyohadi, 2017).  Dapat dilihat di 

Gambar 3. 

 

Gambar 3 Antena Yagi 

2.2.8.4 Antena Panel 

Antena Panel adalah antena yang berfungsi untuk memperoleh arah yang 

tepat dengan ukuran yang kecil. Bentuk dari antena ini mirip dengan antena 

grid, tetapi jangkauan tidak sejauh yang dimiliki oleh antena Grid. (Toto, 

Mutiara, & Hapsari, 2015). Dapat dilihat di Gambar 4. 
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Gambar 4 Antena Panel 

2.2.8.5 Antena Grid 

Antena Grid adalah salah satu jenis antena yang populer, dimana sudut pola 

pemancaran antena grid lebih berfokus kepada titik tertentu, tergantung 

dengan pemasangannya (Toto et al., 2015). Dapat dilihat di Gambar 5. 

 

Gambar 5 Antena Grid 

2.2.8.6 Antena Solid Dish 

Antena Solid Dish adalah antena yang mempunyai fungsi untuk melakukan 

pemancaran point to point dengan jarak yang jauh. Pemasangan di menara 

komunikasi harus dengan baik, angin sangat memengaruhi kinerja, 

diperlukan ketelitian dalam melakukan pointing. Dapat dilihat di Gambar 6. 
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Gambar 6 Antena Solid Disk 

2.2.8.7 Antena Sectoral 

Antena Sectoral adalah media pemancar gelombang radio frekuensi yang 

diterima sebagai signal. Antena ini berbentuk persegi panjang, terpasang di 

menara pemancar, dengan ketinggian yang diatur sesuai dengan kebutuhan. 

Antena Sectoral berfungsi sebagai penghubung antara Base Transceiver 

Station dan perangkat mobile (Yoviansyah, Cholil, & Widayati, 2013). 

Dapat dilihat di Gambar 7. 

 

Gambar 7 Antena Sectoral 

2.2.9 Standar Wifi  

Pada tahun 1997, IEEE menciptakan sebuah standar wireless yang pertama 

kali bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang diberikan nama 802.11. Standar 

ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal sampai dengan 2 Mbps, 

terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan komunikasi jaringan pada 
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saat ini. Oleh sebab itu perangkat wireless dengan standari 802.11 tidak 

diproduksi lagi (Ubiquiti, 2017).  

Pada tahun 1999, IEEE menciptakan lagi standar lanjutan dari 802.11 yang 

diberikan nama 802.11b. Standar ini mendukung bandwidth sampai dengan 

11 Mbps, tetapi standari ini masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Vendor 

perangkat elektronik biasanya lebih memilih untuk menggunakan frekuensi 

ini dengan alasan dapat mengurangi biaya produksi. Frekuensi 2,4 GHz 

merupakan frekuensi radio yang tidak diatur sehingga dapat menimbulkan 

gangguan dari perangkat elektronik lainnya seperti microwave oven, televisi 

(TV) dan perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi yang sama 

dengannya. Hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antara 

perangkat elektronik dengan perangkat wireless sehingga tidak 

menyebabkan gangguan. 

Router yang hanya menggunakan standar 802.11b ini juga sudah tidak 

diproduksi lagi. Tetapi beberapa router baru masih mendukung standar ini. 

Standar ini, dapat mendukung bandwidth data mencapai 11 Mbps dan 

jangkauan sinyal yang dapat mencapai sekitar 150 kaki (+-45 Meter) 

(Ubiquiti, 2017). 

Pada saat standar 802.11b sedang dalam proses perkembangan, IEEE 

membuat lagi ekstensi untuk standar 802.11 yang diberikan nama 802.11a. 

Standar ini sudah dapat mendukung bandwidth data sampai dengan 54 Mbps 

dan dengan frekuensi 5 GHz. Kedua teknologi ini tidak kompatible satu 

sama lain karena berjalan di frekuensi yang berbeda. Beberapa vendor 

perangkat elektronik menawarkan perangkat jaringan Hybrid 802.11a/b. 
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Namun perangkat tersebut hanya dapat menjalankan satu standar pada saat 

yang bersamaan (Ubiquiti, 2017). 

Standar ini dikemukakan pada tahun 2002 dengan menggabungkan 

kelebihan dari standar 802.11a dan 802.11b. Standar ini sudah mendukung 

bandwidth 54 Mbps dan juga menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Perangkat 

dengan network adapter yang menggunakan standar ini juga kompatibel 

atau cocok dengan standar 802.11b (Ubiquiti, 2017). 

 

2.2.9.5 802.11n 

Standar 802.11n atau yang sering dikenal dengan Wireless-N diciptakan 

untuk memperbaiki kelemahan – kelemahan yang ada pada standar 802.11g 

dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan 

beberapa sinyal wireless dan antena. IEEE dengan resmi meluncurkan 

standar ini pada tahun 2009 dengan menyediakan bandwidth sampai dengan 

300 Mbps. Standar ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang jauh lebih 

baik dibandingkan dengan standar wireless sebelumnya. Serta memiliki 

kompabilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b/g. Standar 

wireless ini dapat beroperasi di 2 frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5GHz 

(Ubiquiti, 2017). 

Standar ini adalah generasi terbaru dari standar Wifi yang populer 

digunakan. Dengan memanfaatkan teknologi wireless dual band 

mendukung koneksi secara bersamaan baik pada frekuensi 2,4 GHz maupun 

5 GHz. Juga menawarkan kompabilitas dengan standar 802.11b/g/n serta 

mendukung bandwidth yang sudah mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 

GHz dan ditambah 450Mbps jika pada frekuensi 2,4 GHz (Ubiquiti, 2017). 
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2.2.10 Gelombang 

Untuk melakukan pengiriman data dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka 

stations (Access Point Wireless dan Radio Client) menghasilkan energi yang 

berbentuk gelombang elektromagnetik, yang dimana bergerak dengan 

kecepatan cahaya. Gelombang Elektromagnetik ini bergerak dalam 

frekuensi yang berbeda – beda, yang ditentukan dengan jumlah siklus 

periodik setiap detiknya. Frekuensi dan panjang gelombang dari gelombang 

elektromagnetik berbanding terbalik dan berkaitan dengan kecepatan 

cahaya. Dapat dilihat di Gambar 8. 

 

Gambar 8 Gelombang 

Frekuensi diukur dengan satuan Hertz (Hz), yang masing – masingnya 

mewakili satu periode, panjang gelombang, dan siklus gelombang. Ketika 

sebuah gelombang bergerak dari satu titik ke titik lain, maka terjadi 

kehilangan signal akibat fenomena yang dikenal dengan Free Space Path 

Loss. Frekuensi yang lebih rendah seperti 2.4 GHz mempunyai gelombang 

yang lebih panjang dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti 

5 GHz. 
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Relasi antara frekuensi dan rambatan diilustrasikan dengan sangat baik pada 

grafik Free Space Path Loss untuk jenis gelombang 2.4 GHz dan 5 GHz. 

Dalam jarak yang ditentukan, frekuensi yang lebih tinggi 5 GHz mengalami 

atenuasi. Oleh karena itu WLAN dengan frekuensi 2.4 GHz lebih ideal 

dalam hal mencakup, dan frekuensi 5 GHz lebih cocok untuk dalam hal 

kepadatan sebuah gelombang. 

Bahan yang berbeda dapat memengaruhi tingkatan perambatan yang 

dialami oleh sinyal wireless. Sebagai contoh, beton merambat sinyal lebih 

daripada kayu. Ada juga bahan besi yang permukaannya dapat memantul 

sinyal. Bahan seperti air juga merambat sinyal wireless. Kesimpulannya, 

lingkungan di sekitar memengaruhi kita dalam melakukan perancangan 

jaringan wireless (Ubiquiti, 2017). Dapat dilihat di Gambar 9. 

 

Gambar 9 Sinyal Wireless dan Tingkat Perambatan Bahan - bahan 

 

2.2.11 Spektrum Frekuensi Radio 

Secara global, spektrum radio tidak berizin, gelombang dengan frekuensi 

2.4 GHz dan 5 GHz diperbolehkan untuk digunakan oleh siapapun untuk 

menambah jangkauan dari jaringan wireless. Oleh karena itu, terjadi 
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masalah akibat terlalu banyak penggunaan frekuensi dan pengaturan 

channel yang tidak efisien, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan. 

Dihadapi dengan isu ini, administrator wireless harus memberikan perhatian 

lebih, supaya jaringan wireless dapat digunakan dengan efektif dan seefisien 

mungkin.  

Di masa lalu, 2,4 GHz telah disukai lebih dari 5 GHz karena perambatannya. 

Gelombang 2,4 GHz melewati lebih mudah melalui dinding dan 

menjangkau klien dalam jarak jauh. Namun seiring waktu, rentang kecil dari 

spektrum tanpa izin (sekitar 83,5 MHz) milik 2,4 GHz telah menjadi terlalu 

penuh dengan access point. Selanjutnya, perangkat umum konsumen 

(misalnya Telepon tanpa kabel, monitor, perangkat Bluetooth) juga 

menggunakan rentang frekuensi yang sama dengan spektrum 2,4 GHz 

sehingga dianggap mengganggu dan menyerap sinyal. 

Dibandingkan dengan spektrum 2,4 GHz, 5 GHz menawarkan lebih banyak 

fleksibilitas untuk operator wireless dikarena ketersediaan spektrum yang 

lebih besar dan kekuatan transmisi yang lebih longgar 

persyaratannya. Meskipun 2,4 GHz hanya memungkinkan untuk 3 saluran 

digunakan ulang tanpa tumpang tindih, pada 5 GHz memungkinkan 

sebanyak 24, tergantung pada wilayah. Sehingga memberikan banyaknya 

saluran yang tersedia dan perambatan jarak dekat, kepadatan WLAN 

(Ubiquiti, 2017).  

 

2.2.12 Channel 

Memahami bagaimana sebuah channel beroperasi adalah kunci untuk 

menghindari gangguan dan memaksimalkan kinerja / skalabilitas WLAN. 
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Dalam komunikasi radio, stasiun nirkabel (seperti Access Point Unifi) 

menerima penugasan saluran dan bandwidth tertentu di mana itu mengirim 

dan menerima sinyal ke dan dari stasiun terdekat. Penetapan saluran ini 

berkaitan dengan frekuensi pusat dari saluran 20 MHz pertama yang 

digunakan oleh stasiun. Bandwidth saluran mengacu secara khusus pada 

rentang frekuensi di mana sinyal data berada ditularkan. Namun, sinyal 

transmisi yang sebenarnya dihasilkan oleh radio 802.11 terlihat mirip 

dengan gunung api, di mana tingkat daya 'puncak' tersebar di seluruh 

Bandwidth saluran, dan tingkat daya menurun di tepi paling ujung pada 

bandwidth saluran.  

Gambar berikut menunjukkan dua AP dalam bersaing WLAN. WLAN 

20MHz (saluran biru) berpusat pada frekuensi "f", sedangkan 40 MHz 

WLAN (saluran kuning) sebenarnya obligasi dua saluran 20 MHz bersama-

sama. Dari dua saluran 20MHz, yang utama saluran (berpusat pada 

frekuensi "f") berisi pengumuman suar WLAN, sedangkan saluran sekunder 

opsional untuk yang kompatibel, menghubungkan Stasiun. 

Ujung dari sebuah saluran yang berdekatan dapat menimbulkan gangguan 

pada jaringan nirkabel terdekat. Untuk ini alasannya, sangat penting untuk 

menerapkan pola perencanaan saluran di seluruh WLAN, untuk 

menghindari gangguan co-channel (yang mengurangi kecepatan dan 

membatasi skalabilitas jaringan). Dapat dilihat di Gambar 10. 
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Gambar 10 Transmission Signal 

 

WLAN kuning yang digambarkan dalam grafis papan tulis mewakili 40 

MHz saluran (20 + 20) sesuai dengan standar 2009-802.11n. Dengan saluran 

berikat, 802.11n stasiun yang mampu dapat berkomunikasi dengan 

kecepatan data yang lebih tinggi, yang disebut "High Throughput" (HT). 

Sebagai perbandingan, standar 802.11ac mendukung saluran 80MHz 

‘bonded’ (20 + 20 + 20 + 20) untuk laju data “Very High Throughput” 

(VHT). Jaringan nirkabel yang semua klien mendukung data yang sama 

disebut 'Greenfield'. Misalnya, VHT greenfield jaringan hanya akan terdiri 

dari stasiun 802.11ac.  

Ketersediaan saluran tergantung pada wilayah dunia tempat radio akan 

digunakan dan ditetapkan dalam UniFi Controller di bawah Pengaturan 

Situs Negara. Dalam penyebaran 2,4 GHz skenario dengan beberapa AP, 

gunakan hanya bandwidth 20 MHz pada saluran 1, 6 dan 11, sejak 

penggunaan saluran lain (misalnya 3, 5, 9) atau bandwidth yang lebih besar 

(mis. 40 MHz) tumpang tindih dengan tetangga saluran. Dengan kata lain, 

saluran 1,6, dan 11 memungkinkan untuk pola penggunaan ulang saluran 
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yang tepat. Bandingkan ini dengan rencana saluran yang menggunakan 

saluran yang tumpang tindih, seperti yang diilustrasikan oleh gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 11 2.4 GHz Spectrum 

 

Mengingat dukungannya di seluruh dunia terhadap jumlah saluran yang 

melimpah, pita 5 GHz memungkinkan untuk pola penggunaan ulang kanal 

20 MHz yang lebih kompleks (seperti yang digambarkan oleh tujuh tetangga) 

sel nirkabel. Semakin banyak frekuensi yang tersedia dalam pita 5 GHz juga 

memungkinkan penugasan saluran yang lebih luas (seperti yang 

digambarkan dalam grafik sebelumnya), termasuk 40 dan 80 MHz, untuk 

throughput WLAN yang lebih besar. Karena bandwidth saluran yang lebih 

luas membutuhkan lebih banyak ruang saluran, sadar membatasi 

kemampuan administrator WLAN untuk membuat efektif saluran 

menggunakan kembali pola di seluruh area jangkauan nirkabel. Untuk 

meminimalkan gangguan, tetapkan saluran yang tidak berdekatan ke sel AP 

tetangga. Ketika diikuti, WLAN dapat skala lebih efektif. Ketika tidak taat, 

WLAN tidak bisa skala dan menghasilkan kinerja yang buruk (latensi yang 
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lebih tinggi, throughput yang lebih rendah). Sebelum menetapkan saluran 

WLAN, lakukan survei situs untuk menganalisis tingkat kebisingan 

spektrum. 2nd Generation 802.11ac UAPs menampilkan alat-alat RF Scan 

untuk membantu WLAN administrator memutuskan saluran terbaik, 

berdasarkan semua sumber gangguan, termasuk bersaing, WLAN di-band, 

EMI (interferensi elektromagnetik), dll (Ubiquiti, 2017). 

 

2.2.13 Regulatory Bodies & EIRP 

Meskipun menggunakan tipe frekuensi yang tidak berlisensi di seluruh 

dunia, jaringan nirkabel harus mematuhi peraturan dan norma yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Organisasi seperti FCC dan ETSI 

bertanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan aturan-aturan ini. 

Operator nirkabel yang melakukannya tidak mematuhi hukum-hukum ini 

menghadapi hukuman mulai dari denda sampai dengan penjara. Tim 

Ubiquiti memastikan bahwa saluran yang terdaftar untuk radio UniFi Anda 

secara legal beroperasi sesuai dengan saluran yang tersedia, bandwidth, dan 

batas daya di Anda wilayah. Selama perangkat keras UniFi Anda diadopsi 

ke situs yang pengaturannya dikonfigurasi ke negara yang benar, perangkat 

keras seharusnya sudah beroperasi secara legal. Dapat dilihat di Gambar 12. 
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Gambar 12 Tampilan Setting Unifi 

Periksa pengaturan Properties untuk AP UniFi Anda untuk melihat level 

EIRP (dalam dBm). Untuk menentukan Tingkat Daya Transmit (TX) 

sebenarnya (dalam dBm), kurangi Antenna Gain-nya (dalam dBi) dari EIRP 

(dalam dBm). Daya Transmit untuk UAP-AC-LITE yang digambarkan 

dalam gambar sebelumnya adalah 27 dBm, sejak EIRP = 30 dBm dan 

Antena Gain = 3 dBi (Ubiquiti, 2017).  

 

2.2.14 Router 

Router merupakan perangkat yang melewatkan paket IP dari satu jaringan 

ke jaringan lainnya dengan menggunakan metode addressing dan protocol 

tertentu. Router yang terkoneksi dalam suatu jaringan tergabung dalam 

suatu algoritma routing untuk menentukan jalur yang terbaik untuk dilalui 

oleh paket IP. Proses routing dilakukan dengan cara hop by hop. IP tidak 

mengetahui semua jalur untuk menuju tujuan setiap paket. IP hanya 

mencarikan jalur terdekat dengan memberitahukan IP address dari router 

selanjutnya. (Muhammad & Hasan, 2016). Gambar router sebagai berikut 

di Gambar 13. 
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Gambar 13 Router Mikrotik 

 

2.2.15 Switch 

Switch adalah alat penghubung beberapa perangkat untuk membentuk 

sebuah Local Area Network. Perbandingannya dengan Router, Switch 

merupakan sebuah jalanan sedangkan router merupakan penghubung antar 

jalanan. Masing – masing berada di jalan yang mempunyai alamat yang 

berurutan. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai jenis 

alat, yang masing – masing mempunyai alamat IP tersendiri. (Abdullah et 

al., 2014). Dapat dilihat di Gambar 14. 

 

Gambar 14 Switch 

2.2.16 Access Point 

Access Point merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mentransmisikan 

data dalam sebuah WLAN. Access Point terhubung dengan jaringan LAN 

melalui media kabel. Access Point berfungsi untuk mengirim dan menerima 
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data, sebagai buffer data antara WLAN dan Wired LAN, melakukan 

konversi sinyal frekuensi radio (RF) menjadi sinyal digital yang disalurkan 

melalui kabel atau sebaliknya disalurkan ke perangkat WLAN yang lain 

dengan dikonversikan kembali menjadi sinyal Frekuensi Radio. (Syahputri, 

Yamin, & Aksara, 2017). Dapat dilihat di Gambar 15. 

 

Gambar 15 Unifi Access Point 

 

2.2.17 Jaringan Hotspot 

 Jaringan Hotspot merupakan suatu lokasi dimana pengguna dapat 

melakukan akses ke internet melalui smartphone, laptop dan perangkat 

lainnya tanpa menggunakan media kabel. Jaringan hotspot memakai sebuah 

jaringan wireless dengan menggunakan radio frekuensi untuk 

berkomunikasi antara perangkat komputer dengan AP (Access Point). 

Secara umum, perangkat wifi hotspot menggunakan standarisasi wifi IEEE 

802.11b atau 802.11g dengan menerapkan beberapa tingkat keamanan 

seperti WEP atau WPA, atau dengan Captive Portal. (Sofyan et al., 2015) 
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2.2.18 Mikrotik User Manager 

 User manager pada Mikrotik dapat menambah, memantau dan mengatur 

user. User manager sangat bermanfaat dalam melakukan manajemen user, 

salah satunya adalah user pada jaringan hotspot. Dengan menggunakan user 

manager maka penambahan user tidak perlu dilakukan secara manual satu 

demi satu user, melainkan bisa dilakukan generate user sesuai dengan 

jumlah yang diinginkan, dan penamaan username yang diinginkan. 

(Nainggolan & Putra, 2018) 

 

2.2.19 Mikrotik 

Mikrotik RouterOS merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang 

digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan yang handal. 

Sistem operasi ini mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network 

dan jaringan nirkabel dan cocok untuk digunakan oleh Internet Service 

Provider. (Rijal, Hafidudin, & Ramdhani, 2015) 

 

2.2.20 Unifi 

Unifi adalah perangkat WiFi Access Point yang merupakan produk Ubiquiti 

Network. Perangkat ini dirancang secara khusus untuk meningkatkan 

fleksibilitas dan kemudahan untuk expand pada sistem hotspot, yaitu dengan 

menambahkan perangkat UniFi AP tanpa harus melakukan penyuntingan 

secara manual pada perangkat baru. 
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