
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang dilakukan berupa metode pengambilan data, dimana 

pengambilan data dilakukan di 4 wilayah di salatiga dengan masing-masing terdiri dari 5 

Akses Point dengan 10 kali pengambilan data. 4 wilayah salatiga terdiri dari Kartini, 

Diponegoro, M.Yamin, Pancasila. Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 3 

aplikasi untuk mengukur  kuat sinyal, kecepatan transmisi data , jarak jangkauan dan 

availability. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pegukuran yaitu aplikasi Fing, 

WiFi Analyzer, Speed Test. 

3.1 Parameter – Parameter yang Diukur 

Parameter kualitas pada jaringan wifi meliputi tingkat availability, kuatsinyal, 

jangkauan, dan kecepatan transmisi data. 

3.1.1. Kuat Sinyal  

Kualitas sinyal menentukan handalnya suatu jaringan WiFi. Semakin kuat sinyal 

maka semakin baik dan handal konektivitasnya. Sinyal pada WiFi ditunjukan dengan 

besaran dBm yaitu satuan level daya dengan referensi daya 1 mW = 10
-3

 Watt. Kuat sinyal 

dapat dikategorikan berdasarkan kualitas nya sebagai berikut : 

a. Good : -59 to -20 dBm  

b. Fair  : -84 to -60 dBm 

 c. Poor : -85 to -100 dBm 

Untuk mengukur kuat lemahnya sinyal dapat dihitung dengan menggunakan rumus FSPL 

(dB) 



 

 

 

Keterangan: 

d = Jarak Jangkauan (m) 

f = Frekuensi (Hz) 

 

Untuk mengukur kuat lemahnya sinyal digunakan aplikasi yang mendukung  

pengukuran kuat lemahnya sinyal yaitu dengan menggunakan aplikasi WiFi Analyzer. 

Aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar kuat lemahnya sinyal dalam satu 

jaringan WiFi dengan akses point yang ditentukan. 

Cara menggunakan aplikasi WiFi Analyzer yaitu pada Gadget/SmartPhone diinstal 

terlebih dahulu aplikasi Tersebut, kemudian sebelum Smartphone disambungkan dengan 

aplikasi WiFi Analyzer , di sambungkan terlebih dahulu dengan internet @wifi.id 

kemudian pilih  SSID @IndiSchool@wifi.id dan selanjutnya aplikasi WiFi Analyzer 

disambungkan untuk mengukur kuat lemahnya sinyal. Hasil pengukuran kuat Lemahnya 

sinyal berupa dBm 

 

3.1.2. Availability dan Jangkauan Area 

Tingkat availability didukung dengan pengujian jangkauan area yang mampu 

menangkap sinyal jaringan WiFi yang dipancarkan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk. 

Jangkauan area ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada kualitas sinyal yang 

diperoleh klien. Jarak jangkauan yang dipilih dalam pengukuran yaitu pada jarak 20 meter 

- 30 meter dari Akses Point yang di ukur. 



Tingkat availability adalah ketersediaannya suatu jaringan WiFi pada suatu akses point 

yang diukur. Pengukuran yang dilakukan, untuk mengukur tingkat availability di lihat dari 

total maksimal pengukuran yang dilakukan dalam satu akses point, dan berapa persen 

jaringan WiFi yang bisa tersambung. 

Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat availability dapat menggunakan 

aplikasi Fing, dimana aplikasi Fing ini berfungsi untuk mengetahui MAC Address dari 

suatu akses point yang akan di teliti dan untuk mengetahui jika masih tersambung dengan 

akses point yang akan diteliti. 

 

3.1.3. Kecepatan Transmisi Data 

Kecepatan transmisi data diperlukan dalam penelitian sebagai tolak ukur  tingkat 

optimal dari jaringan WiFi yang digunakan. Kecepatan transmisi data berupa download 

dan upload. Kecepatan transmisi data untuk jaringan serat optik untuk download berkisar 

antara 1.4 Mbps – 5.2 Mbps , untuk upload berkisar antara 0.5 Mbps – 1.1 Mbps. 

Sedangkan untuk jaringan Tembaga pada Download berkisar antara 0.4 Mbps – 0.8 Mbps 

, untuk Upload berkisar antara 0.09 Mbps – 0.16 Mbps. Aplikasi yang digunakan untuk 

mengukur kecepatan transmisi data menggunakan aplikasi speedtest, dimana aplikasi 

speedtest ini hasilnya berupa kecepatan transmisi data download dan upload dengan 

besaran dalam bentuk Mbps. 

 

 

 

 

 

 


