
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.  Tujuan 

 Tujuan dari skripsi ini adalah melakukan pengukuran kinerja jaringan WiFi 

berdasarkan luas daerah dengan parameter kuat sinyal, availability, jangkauan area dan 

kecepatan transmisi data yang mampu dicakup oleh jaringan WiFi. 

 

1.2. Latar Belakang 

1.2.1. Permasalahan 

 Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Teknologi jaringan 

nirkabel atau wireless yang sering digunakan di banyak tempat saat ini yaitu Wireless 

Fidelity (WiFi). WiFi merupakan istilah yang diberikan untuk sistem wireless LAN yang 

menggunakan standar 802.11.Permintaan penggunaan akses internet semakin meningkat, 

dengan kata lain semakin banyak pelanggan yang menggunakan akses internet. Hal ini 

mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia. PT Telkom Indonesia 

mengeluarkan produk baru, yaitu @wifi.id untuk memudahkan pengguna internet 

mengakses jaringan internet WiFi yang diinginkan. Radius pemasangan WiFi yang 

dilakukan PT Telkom berkisar antara 0-50 meter untuk eksternal dan 0-20/30 meter untuk 

internal. Pemasangan dilakukan pada tiang Telkom dengan frekuensi umum. Produk 

@wifi.id dapat diakses dengan menggunakan Telkomsel. WiFi yang dipasang oleh 

Telkom dapat diakses di mana pun secara gratis atau berbayar. Pembagiannya WiFi 

untuk laptop 5Mbps sedangkan untuk tablet 2Mbps. 

@wifi.id adalah layanan public internet teknologi WiFi/Hotspot yang disediakan 

oleh TELKOMGroup atau operator yang bekerja sama dengan PT.TELKOM. Jaringan 

@wifi.id yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Ada 5 pilihan SSID yang masuk dalam 

layanan @wifi.id yaitu @wifi.id , free@wifi.id , IndiSchool@wifi.id , FlashZone , 

Flashzone-seamless. layanan @wifi.id mempunyai 2 metode yaitu yang tidak berbayar 

dan yang berbayar. Dalam skripsi ini akan meneliti kinerja jaringan WiFi berdasarkan 

jaringan akses yang digunakan yaitu tembaga dan serat optik. Dari jaringan akses yang 
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digunakan akan diteliti lebih jauh mengenai tingkat availability, kuat sinyal, dan 

jangkauan area. 

1.3. Spesifikasi Tugas 

1. Data penelitian akan diambil di 4 wilayah Salatiga dengan 5 akses poin dan 

dilakukan sebanyak 10 kali pengambilan data, pada jam sibuk (pukul 08.00-

11.00) 

2. Pengambilan data dengan aplikasi Speedtest, Fing, WiFiAnalyzer.  

3. Parameter yang diteliti adalah kuat sinyal,  jarak jangkauan area, availability, dan 

kecepatan transmisi data dengan variasi jarak pengambilan data terhadap letak 

antena. 

4. Jaringan akses WiFi yang diteliti adalah jaringan akses fiber optik dan tembaga. 

5. Menganalisis dari hasil data yang diperoleh. 

6. Membuat kesimpulan dan memberikan saran untuk bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan jaringan WiFi yang sudah dibangun oleh PT Telkom Indonesia. 

 

1.4. Tahapan Kerja 

1. Menjelaskan teori yang berkaitan dengan jaringan WiFi 

2.    Mengambil data penelitian berupa kuat sinyal, jangkauan area. Tingkat  

availability, dan kecepatan proses transmisi data.  

3.  Menuliskan hasil, membuat tabel serta grafik yang menggambarkan           

perbandingan antar kuat sinyal fungsi jarak, kecepatan transmisi data terhadap 

jarak jangkauan area, kuat sinyal terhadap kecepatan transmisi data 

4.         Menganalisis, memberi solusi, dan membuat kesimpulan.  

5. Menyusun dan menyelesaikan skripsi. 

6. Dokumentasi skripsi. 

1.5. Garis Besar Penulisan 

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu : 

 

 



1. BAB I Pendahuluan 

Membahas latar belakang, maksud dan tujuan, spesifikasi, garis besar penulisan 

skripsi. 

2. BAB II Dasar Teori 

Membahas landasan teori mengenai WiFi, jaringan komputer, teknologi WiFi, 

dan proses transmisi data. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Membahas metode penelitian yang dilakukan berupa metode pengambilan data 

dengan cara menggunakan 3 aplikasi dalam pengambilan data berupa WiFi 

Analyzer, SpeedTest dan Fing. 

4. BAB IV Hasil dan Analisis 

Membahas hasil pengukuran yang di lakukan membuat grafik dan tabel kecepatan 

transmisi data fungsi jarak jangkauan area, kuat sinyal fungsi jarak jangkauan, 

dan kuat sinyal terhadap kecepatan transmisi data.  

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

Membahas kesimpulan dari hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan 

saran untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kinerja jaringan WiFi PT. 

Telkom Indonesia. 

 

 

 

 

 

 


