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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Teknologi Informasi jika dilihat dari susunannya terdiri 

dari kata teknologi dan informasi. Oleh sebab itu teknologi 

informasi merupakan hasil rekayasa manusia terhadap 

penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima 

sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih 

luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya. Menurut Eric 

Deeson, 
[1]

Harper Collins Publisher, Dictionary of Information 

Technology, Glasgow, UK, 1991 teknologi informasi adalah 

kebutuhan manusia didalam mengambil dan memindahkan, 

mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang 

menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. 

Bagaimana implikasinya agar dapat menguntungkan secara 

individual dan masyarakat secara keseluruhan tidak didefinisikan 

secara lebih khusus. 

Di era teknologi saat ini telah berkembang dengan cepat 

dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat 

modern yang memiliki peranan tinggi, mencari layanan yang 

fleksibel, serba mudah, dan mengejar efisiensi di segala bidang,
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sehingga kebutuhan akan informasi dan komunikasi pun 

semakin meningkat. 

Kebutuhan akses internet pun semakin meningkat di 

kalangan perkantoran, pendidikan, pemerintahan, bisnis dan 

rumah. Seiring dengan turunnya harga peralatan wireless LAN 

dan  bandwidth internet maka penetrasi internet akan semakin 

luas. Menjamurnya RT RW Net dengan peralatan homebrew 

dengan harga murah turut mendorong meningkatnya pengguna 

internet di kalangan masyarakat karena dapat menurunkan biaya 

untuk pembangunan jaringan. 

Dalam pemanfaatan internet, jaringan adalah bagian yang 

sangat penting.Namun di Indonesia sendiri tidak semua daerah 

telah mendapatkan kebutuhan jaringan yang baik, sehingga di era 

teknologi yang modern seperti ini internet belum bisa di 

optimalkan dengan baik. Untuk itu penulis melakukan analisa 

pembuatan untuk penguat dan penerima sinyal dari wajan bolic. 

Wajanbolic adalah sebuah antena yang terbuat dari bahan 

dasar wajan. Wajanbolic adalah versi keduanya dari antena Grid, 

bedanya wajanbolic dengan antena grid hanya terletak pada 

bahan dan efisiensi harganya. Dengan fungsinya yang hampir 

sama dengan antena grid, wajanbolic lebih efisien. 

Wajanbolic adalah teknologi antena untuk menangkap 

gelombang wireless 2,4 Ghz. Dari informasi yang diperoleh
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melalui internet tersebut, dengan memakai antena 

wajanbolic yang terpasang pada komputer seperti laptop atau PC 

desktop dapat mengakses internet dengan jarak 100 - 500 m. 

Performa antena yang baik dan jangkauan antena yang 

luas memang selalu dicari orang dalam rangka mendapatkan 

sinyal hotspot yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya 

suatu penelitian mengenai antena wajanbolic di sisi penerima ini. 

Apakah dari antena eksternal ini komponen seperti wajan 

penggorengan yang biasa dipakai dalam rumah tangga memang 

dapat dimanfaatkan dalam penguat modem dan penerima 

sinyal hotspot dengan baik 
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1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum pada pembuatan laporan Tugas Akhir ini 

meliputi : 

1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

 pada Program Studi Diploma III Teknik 

 Informatika Fakultas Teknologi Informasi 

 Universitas Kristen Satya Wacana  

                        2. Sebagai upaya pembekalan bagi 

 mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

 agarkompetensi lulusan sesuai dengan 

 permintaan pasar kerja. 

             1.2.2 Tujuan Khusus 

                  Tujuan khusus pada pembuatan laporan Tugas 

                  Akhir ini meliputi : 

1. Mampu membuat dan dapat menerapkan 

antena tersebut sebagai penguatan sinyal 

modem. 

2.   Menganalisis tingkat kehandalan dari antena 

      yang telah dibuat.
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2. Analisa dBm, Sinyal, Download, Streaming 

Test dan Ping test dengan perbandingan antena 

wajanbolic diameter 30cm dan 35cm. 

3. Bermanfaat dapat mendapatkan sinyal baik 

dan sebagai penguat sinyal. 

1.3   Rumusan Masalah 

Terdapat suatu masalah yang harus diselesaikan dalam 

PEMBUATAN PENGUAT SINYAL MODEM DENGAN 

MENGGUNAKAN WAJANBOLIC DAN KALENG adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembuatan antena tersebut. 

2. Bagaiman pola radiasi, Gain yang terbentuk pada 

antenna wajanbolic. 

3. Modem yang digunakan dalam laporan ini adalah 

modem GSM. 

4. Analisa dan tes dBm, Sinyal, Download dan 

Upload, Streaming, dan Ping test. 

5.  Bagaimana hasil kehandalan antena wajanbolic dan 

          kaleng sebagai media penguat sinyal modem.
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1.4 Batasan Masalah 

Mengingatbegitu luasnya lingkupan permasalahan, maka 

penulis memberikan batasan masalah dengan tujuan untuk 

memfokuskan suatu pembahasanpada objek tertentu. 

Batasan pada penelitian ini adalah : 

1. Pembuatan penguat sinyal modemini hanya dibuat 

secara sederhana . 

2. Sebagai alat untuk membantu modem menangkap 

sinyal. 

3. Perbandingan Performa wajanbolic dan kaleng 

4. Menggunakan 5 parameter pengamatan 

a. dBm 

b. Sinyal 

c. Download dan Upload 

d. Streaming 

e. Ping tes. 

 

 

 

 

 

 


