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BAB III 

PERANCANGAN 

3.1 Gambaran Sistem 

Gambaran sistem yang akan dibuat dapat ditunjukkan pada gambar 3.1. Topologi yang 

digunakan pada sistem ini adalah topologi star. 

Gambar 3.1. Gambaran Sistem yang bekerja 

Sistem akan bekerja dimulai dari user yang bergerak sambil mengakses sebuah 

data. Data mulai dikirim pada wilayah A, selama proses pengiriman, user bergerak 

mendekati wilayah B sampai terjadi proses handover pada wilayah handover A - B 

yang ditunjukkan pada gambar di atas. Selama proses handover, disini akan diteliti 

berapa waktu delay yang dibutuhkan dari proses scanning AP baru sampai proses 

otentikasi ulang oleh AP lama, sampai paket data selasai terkirim. Selanjutnya 

dilakukan proses yang sama untuk setiap ukuran paket data yang berbeda. Data yang di 

dapat ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui 

unjuk kerja handover pada jaringan WiFi. Pengambilan data akan dilakukan dengan dua 

jenis protokol yaitu TCP dan UDP. Software Wireshark akan digunakan untuk 

mengambil data. Untuk menghitung delay dapat dicari dengan persamaan [3,8]: 
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Delay = Waktu AP berpindah – Waktu AP baru terdeteksi 

3.2 Cara Pengujian 

 Sistem akan bekerja dimulai dari user yang bergerak sambil mengakses 

sebuah data. Data mulai dikirim pada wilayah A, selama proses pengiriman, user 

bergerak mendekati wilayah B sampai terjadi proses handover pada wilayah handover 

A - B yang ditunjukkan pada gambar di atas. Selama proses handover, di sini akan 

diteliti berapa waktu delay yang dibutuhkan dari proses scanning sampai proses 

otentikasi ulang oleh router B, sampai paket data selesai terkirim. Selanjutnya dilakukan 

proses yang sama untuk setiap ukuran paket data yang berbeda. Data yang di dapat ini 

yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui unjuk kerja 

handover pada jaringan WiFi. Data yang akan diambil delay waktu yang dibutuhkan 

selama proses handover. 

Pengambilan data akan dilakukan di Universitas Kristen Satya Wacana dengan 

menempatkan AP pada beberapa gedung. Denah penempatan AP dapat dilihat pada 

gambar 3.2. Pengujian mendeteksi sinyal WiFi yang dipancarkan oleh wireless router 

TP-LINK. Pada umumnya, laptop sudah terpasang port PCMCIA sehingga pengujian 

dapat dilakukan dengan mengaktifkan port PCMCIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Denah Penempatan AP di UKSW 

 

Data yang diambil menggunakan protokol yang berbeda yaitu TCP dan UDP. 
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Data akan diambil sebanyak 50 kali. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis 

lebih mendalam untuk mengetahui kualitas data yang diterima dengan melihat delay 

yang terjadi. Pengelompokan waktu tunda berdasarkan ITU G.114 dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Rekomendasi ITU-T untuk delay (Sumber :ITU-T G.114) 

Waktu Tunda (ms) Kualitas 

0 - 150   Baik  

50 - 400   Cukup, masih dapat diterima  

> 400   Buruk  

 

3.2.1 Pengujian Proses Delay Handover dengan TCP 

 Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui delay pada saat terjadi 

handover yang didapat dalam proses pengiriman data berdasarkan besarnya ukuran 

paket data dengan menggunakan protokol TCP. Besar ukuran paket data yang 

digunakan antara lain 500 MB, 1 GB, 2 GB,3 GB dengan menggunakan 4 macam data 

yaitu teks, gambar, suara dan video.  

3.2.2 Pengujian Proses Delay Handover dengan UDP 

 Tujuan dari pengujian ini adalah mengetahui delay pada saat terjadi 

handover dengan tipe protokol yang berbeda, yaitu dengan UDP. Batasan dalam 

pengujian ini adalah ukuran paket data yang dibatasi pada proses pengiriman dengan 

menggunakan UDP. Data yang dikirimkan ke server adalah data yang sama pada 

pengujian sebelumnya.  

Pada pengujian ini dilakukan persis sama dengan pengujian yang dilakukan pada 

pengujian sebelumnya, yaitu pengujian proses delay handover dengan TCP. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kualitas data yang diterima dengan menggunakan UDP. 

 

 

 


