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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

2.1.  Dasar Teori 

Istilah WiFi diciptakan oleh sebuah organisasi bernama WiFi Alliance yang 

bekerja menguji dan memberikan spesifikasi untuk perangkat-perangkat WLAN. 

Teknologi ini menggunakan standart radio 802.11 yang sekarang umum disebut dengan 

WiFi, telah menjadi teknologi inventori yang handal. Perangkat wireless diuji 

berdasarkan interoperabilitasnya dengan perangkat-perangkat wireless lain yang 

menggunakan standart yang sama. WiFi sudah banyak digunakan di berbagai sektor 

seperti bisnis, akademis dan perumahan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk 

memindahkan  inventori secara cepat. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara akses 

poin dan klien yang menggunakan jaringan WiFi. 

 

 Gambar 1. Client dan acces point [4] 

Tabel 1.WiFi berdasarkan Standardisasi IEEE [8] 



5 
 

 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan berbagai versi WiFi yang di standardisasi oleh IEEE. 

Keuntungan WiFi dari segi biaya bila dibandingkan dengan jaringan kabel tradisional, 

yaitu : 

1. Mobility 

Mobilitas dengan WiFi sangat mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas 

pelayanan apabila dibandingkan dengan wired LAN. 

2. Installation Speed and Simplicity 

Instalasi sistem WiFi cepat dan mudah sehingga mampu mengeliminasi 

kebutuhan penarikan kabel yang panjang melalui atap ataupun tembok. 

3. Installation Flexibility 

Teknologi WiFi memungkinkan jaringan untuk mencapai tempat-tempat yang 

tidak dapat dicapai dengan kabel. 

4. Reduced Cost-of-Ownership 

Wireless LAN atau WiFi memerlukan biaya yang besar dari pada wired LAN. 

Jika dihitung secara seksama, WiFi lebih murah dari pada menggunakan wired 
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LAN. Penggunaan pada lingkungan yang dinamis memberikan keuntungan lebih 

pada penggunaan WiFi. 

5. Scalability 

Sistem WiFi dapat dikonfigurasikan untuk berbagai macam topologi. Mulai dari 

jaringan peer-to-peer untuk pengguna yang kecil sampai ke fullin frastructure 

network yang mampu melayani ribuan user 

2.2. Konfigurasi antena WiFi 

Konfigurasi antena yang digunakan pada penelitian yaitu Multiple Input Multiple 

Output (MIMO). MIMO dibuat berdasarkan spesifikasi Pre-802.11n. Kata “pre” 

menyatakan “Prestandard versions of 802.11n”MIMO menawarkan peningkatan  

Throughput keunggulan reabilitas, dan peningkatan jumalah klien yang terkoneksi. Daya 

tembus MIMO terhadap penghalang lebih baik,selain itu jangkauannya lebih luas 

sehingga dapat meletakkan Laptop atau Klien WiFi sesuka hati. 
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Gambar 2. Pengguna/Pengaplikasian wireless LAN [4] 

 

Akses point MIMO dapat menjangkau berbagai peralatan WiFi yang ada di setiap 

sudut ruangan. Secara teknis MIMO lebih unggul dibandingkan 802.11a/b/9. Akses point 

MIMO dapat mengenali gelombang radio yang dipancarkan oleh adapter WiFi 802.11 

a/b/g. MIMO mendukung kompatibilitas mundur dengan 802.11 a/b/g. Peralatan WiFi 

MIMO dapat menghasilkan kecepatan  transfer data sebesar 108 Mbps. 

 

 

2.3. Tembaga dan Serat Optik 

Kabel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 2 jenis kabel yaitu 

tembaga dan serat optik. 

 

2.3.1. Serat Optik 

Serat optik (fiber optik) adalah suatu pemandu gelombang cahaya (light wave 

guide) yang berupa suatu kabel tembus pandang (transparant). Dalam bidang komunikasi 

optik, bahan serat optik dibuat dari bahan silica murni, baik sebagai core maupun 

cladding. Untuk membedakan antara indeks bias core dan cladding, bahan silica murni 

tersebut diberi campuran yang kadarnya berbeda untuk core dan cladding. Bentuk 

pemampang kabel serat optic yang berbentuk lingkaran diameter standarnya adalah 125 

μm (10
-6

 meter) atau sekitar 1/8 mm. 
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(3a)       (3b) 

Gambar 3a. Diameter cladding, core/clad concentricity, dan fiber curl 

Gambar 3b.Ukuran serat optik 

 

Bentuk pemampang core serat optik ada yang berbentuk ellips dan ada pula yang 

berbentuk lingkaran. Dalam kehidupan sehari–hari kita mengenal adanya dua tipe dasar 

kabel serat optik yang digunakan dalam kebutuhan telekomunikasi, kedua serat optik 

tersebut dilihat dari ukuran diameter core-nya, yaitu : mode tunggal (single mode/mono 

mode) dan mode jamak (multi mode). Kedua kabel serat optik tersebut banyak sekali 

perbedaan- perbedaannya. Kabel serat optik jenis single mode ini dibanding dengan jenis 

kabel serat optik multi mode jika dilihat dari fungsinya. Apabila ditinjau dari distribusi 

indeks bias core, kabel serat optik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : step index dan 

graded index. 

 

Tabel 2. Bit rate dan jarak pengulang pada serat optik 

 

Bit Rate (Mbit/s) Jarak pengulang 

Multi Mode 

Jarak pengulang 

Single Mode 
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140 30 50 

280 20 35 

420 15 33 

565 10 31 

 

Kabel serat optik jenis single mode ini umumnya atau biasanya digunakan pada tempat-

tempat yang jaraknya sangat jauh atau biasanya tempatnya sangat terpencil di mana 

sangat sulit dijangkau dengan alat-alat atau media telekomunikasi dengan kata lain 

jangkauannya luas dan jauh. Kabel-kabel ini di datangkan atau disusun dalam susunan 

dari jenis-jenis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis bahan-bahannya. 

Jika dibandingkan dengan kabel metalik, kabel serat optik mempunyai diameter yang 

lebih kecil yaitu ±3cm sehingga berat kabelnya juga lebih ringan. Dalam 1 haspel (1 

gulung besar) biasanya panjangnya 2 s/d 4 Km. Secara garis besar, konstruksi kabel serat 

optik dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

1. Kabel serat optik tipe pipa longgar (loosetube) 

Serat optik ditempatkan di sebuah pipa longgar yang terbuat dari bahan PBTP 

(Polybutylene Terepthalete) dan berisi jelly yang dinamakan thixotropic gel. Fungsi gel 

ini sama untuk semua jenis kabel serat optik yaitu untuk menjaga suhu dari serat optik 

agar tidak terpengaruh suhu dari lingkungannya sehingga dapat mencegah noise masuk 

ke dalam kabel serat optik. Sampai saat ini, sebuah kabel optik maksimum mempunyai 8 

tabung, dimana masing-masing tabung terdapat 12 serat optik. 

2. Kabel serat optik  tipe alur/slot 

Serat optik ditempatkan pada sebuah alur/slot didalam sebuah silinder yang 

terbuat dari PE (Polyethyliene). PE ini mempunyai kegunaan untuk mencegah kabel serat 
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optik terlalu membengkok, sehingga inti tidak mudah pecah. Pada saat ini di Jepang 

sudah memproduksi kabel tipe slot dengan kapasitas 1000 serat dan 3000 serat. 

2.3.1.1. Kelebihan Serat Optik 

Dalam penggunaan serat optik ini, terdapat beberapa keuntungan antara lain: 

1. Lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data, dapat 

memuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi 

mencapai gigabit-per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa 

pengulangan 

2. Biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan 

yang lebih tinggi 

3. Ukuran kecil dan ringan, sehingga hemat pemakaian ruang 

4. Imun, kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan 

gelombang radio 

5. Non-Penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api 

6. Tidak berkarat 

 

2.3.2. Tembaga 

Kabel tembaga terbagi atas 2 yaitu UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP 

(Shielded Twisted Pair). Perbedaan dari keduanya adalah adanya pelindung dan tidak 

adanya pelindung pada bagian inti konduktornya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel 

dengan jalinan yang berbeda-beda tiap incinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat 

transmisi semakin tinggi. Kabel UTP ini menggunakan konektor RJ-45 yang bias 

digunakan untuk ISDN, atau sambungan telepon. Dengan kabel UTP dapat mengirimkan 
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data lebih banyak dibandingkan LAN. Sedangkan, kabel STP terdiri dari sepanjang kabel 

yang dilindungi oleh tima dan masing-masing kabel dibungkus oleh pelindung. 

2.3.2.1. Unshielded Twisted Pair 

Merupakan kabel jaringan yang memiliki dua kabel yang diputar enam 

kali per-inci, yang tidak dilengkapi shield (pelindung internal) untuk memberikan 

perlindungan terhadap gangguan listrik. 

 

Gambar 4.Kabel Unshielded Twisted Pair 

2.3.2.2.Shielded Twisted Pair 

Merupakan kabel jaringan dengan kawat lebih besar dan diselubungi 

dengan lapisan pelindungi solasi untuk mencegah gangguan interference. Jenis 

kabel STP yang paling umum digunakan pada LAN yaitu IBM jenis 1. 
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Gambar 5.Kabel Shielded Twisted Pair 

 

2.4. Komponen pada jaringan WiFi 

Akses point adalah perangkat sentral koneksi dari pengguna ke ISP. Access point 

berfungsi mengkonversikan sinyal frekuensi radio (RF) menjadi sinyal digital yang akan 

disalurkan melalui media transmisi yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal 

frekuensi radio. Akses point yang digunakan terdiri dari 2 macam antena indoor dan 

outdoor. 

 

Gambar 6. Indoor AP Internal Antenna AE5100 E2AN2T 

 Jenis antena akses point pada gambar 6 merupakan jenis antena internal indoor 

tipe AE5100 E2AN2T 802.11 a/b/g/n dengan frekuensi 5Ghz dengan jaringan akses yang 

terhubung kedalamnya. 

 

Gambar 7.Indoor AP External Antenna AE5100 E2AN2 
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Jenis antena akses point pada gambar 7 merupakan jenis antena external indoor 

tipe AE5100 E2AN2 802.11 a/b/g/n dengan frekuensi 5Ghz dengan jaringan akses yang 

tersambung antara 2 bidang (Point to Multipoint and Point to Point) 

 

 

Gambar 8.Outdoor AP AE 6100 Series 

AE6100-E2ANH2 adalah jenis antena outdoor dengan frekuensi 2,4Ghz dan 

5,8Ghz, AE6100-E2ANH2 menggunakan dual core prosesor dan memberikan kode 

khusus modul pada perangkat keras. 

 

Gambar 9.WAC AX7000-4096 Series 

2.4.1. Jenis Antena Indoor 

Jenis antena yang digunakan untuk  Indoor terdiri dari 2 jenis Antena. Jenis 

Antena yang digunakan untuk akses point indoor  AE5100-E2AN2 dengan rata-rata 
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frekuensi 2400-2483 Mhz, dengan bandwidth 83 Mhz, Gain 3dBi, VSWR kurang dari 

sama dengan 1.8, dan impedance 50 Ohm. 

 

Gambar 10. Antena AE5100-E2AN2 untuk frekuensi 2400-2483 Mhz 

 

Jenis antena Indoor AE5100-E2AN2 untuk frekuensi 2400-2483/ 5150-5850 Mhz 

, dengan bandwidth 83 / 700 Mhz , Gain 5 dBi, dan Impedance 50 Ohm. 

 

Gambar 11. Antena Indoor AE5100-E2AN2 untuk frekuensi 2400-2483/ 5150-5850 

Mhz 
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2.4.2.  Konfigurasi Jaringan WiFi  

 Gambaran dari konfigurasi jaringan dan sistem WiFi 

 

Gambar 12. Konfigurasi jaringan WiFi [3] 

 

 

2.5. Multipath 

Adanya berbagai penghalang dalam proses transmisi sinyal seperti pohon, 

gedung, area berbukit, jalan yang dilewati sinyal perlu dipertimbangan dalam melakukan 

propagansi sinyal menggunakan LOS. Penghalang dapat menyebabkan terjadinya 
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multipath. Multipath adalah kondisi dimana sinyal yang dipancarkan oleh transmitter 

akan sehingga sinyal dapat dibelokkan atau diteruskan [7] Gambar 4 menunjukkan 

kondisi multipath di mana D adalah kondisi sinyal diteruskan dan R adalah kondisi sinyal 

dibelokkan. 

 

Gambar13a. Kondisi multipath yang terjadi pada LOS [7] 

2.6. Arsitektur Indonesia WiFi 

 

 Arsitektur WiFi yang digunakan oleh PT.Telkom Indonesia dapat dilihat 

dalam gambar dibawah. 
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Gambar 13b. Arsitektur Indonesia WiFi [3] 

 

Keterangan: 

AP = Access Point                             AAA = Authentication Authorization Accounting 

AC = Access Control                         GGSN = Gateway GPRS Support Node 

WAC = Wireless Access Control          HLR = Home Location Register 

NMS = Network Management System 

WAG = Wireless Access Gateway 

DHCP = Dynamic Host Configuration System 

TTG = Tunnel Terminating Gateway 


