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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Tujuan 

Tujuan dari skripsi ini adalah menganalisis unjuk kerja handover pada jaringan 

WiFi. 

1.2 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan untuk akses jaringan  

mobile (bergerak), maka muncul teknologi WiFi. WiFi adalah teknologi jaringan yang 

menghubungkan beberapa perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel [2,421]. 

Kebutuhan akan mobilitas yang semakin luas jangkauannya, tidak hanya terbatas 

dalam satu area, menimbulkan masalah karena jangkauan perangkat penyedia akses 

(Access Point (AP)) yang terbatas. Masalah ini diatasi dengan memasang beberapa AP 

pada titik-titik tertentu dengan tujuan menambah jangkauan akses terhadap perangkat 

wireless. Dikarenakan suatu perangkat wireless hanya dapat terhubung dengan sebuah 

AP maka diperlukan perpindahan koneksi antara suatu perangkat wireless dengan AP 

baru yang berada di wilayah jangkauannya. Proses inilah yang dikenal dengan istilah 

handover [5,1]. 

Pada usulan skripsi ini akan dianalisa mengenai unjuk kerja handover pada 

jaringan WiFi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem yang akan diteliti akan memiliki batasan : 

1. Membangun infrastruktur jaringan WiFi dengan menggunakan wireless 

router TP-LINK. 

2. Mengambil dan menyimpan data yang dibutuhkan dalam penelitian antara 

lain : 

a. Paket data yang diakses oleh user. 

b. Waktu tunda selama proses transmisi data. 

c. Paket data yang hilang selama transmisi data. 

3. Menganalisis data yang didapat. 

4. Membandingkan kesimpulan dengan hipotesis yang sudah dibuat. 
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1.4 Gambaran Tugas 

1. Menjelaskan teori yang berkaitan dengan jaringan WiFi dan handover. 

2. Membangun infrastuktur jaringan WiFi. 

3. Mengambil dan menyimpan data yang diperoleh pada penelitian. 

4. Membandingkan waktu yang terjadi selama proses handover. 

5. Menuliskan hasil, menganalisis dan menarik kesimpulan. 

6. Membandingkan kesimpulan dan hipotesis yang sudah dibuat. 

7. Menyusun dan menyelesaikan skripsi. 

8. Dokumentasi skripsi. 

 

1.5 Spesifikasi Sistem 

 Sistem yang diteliti memiliki spesifikasi : 

1. Membangun infrastuktur jaringan WiFi. 

2. Mengambil dan menyimpan delay handover yang diperoleh pada penelitian. 

3. Membandingkan waktu yang terjadi selama proses handover. 

4. Menuliskan hasil, menganalisis, dan menarik kesimpulan. 

5. Membandingkan kesimpulan dan hipotesis yang sudah dibuat. 

 

1.6 Garis Besar Penulisan 

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu : 

1. BAB I Pendahuluan 

Membahas latar belakang, maksud dan tujuan, spesifikasi, gambaran tugas serta 

garis besar penulisan skripsi. 

2. BAB II Dasar Teori 

Membahas landasan teori mengenai WiFi dan Handover. 

3. BAB III Perancangan 

Membahas perancangan yang dimulai dari gambaran sistem, dilanjutkan dengan 

penjelasan pengujian yang dilakukan, serta tahapan perhitungan dilakukan pada 

penelitian. 

4. BAB IV Pengujian dan Analisis 

Membahas tentang hasil pengujian dari sistem yang telah direalisasikan. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 
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Berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian serta saran yang dapat 

dijadikan acuan untuk pengembangan selanjutnya terhadap masalah yang 

dibahas. 

 

 

 


