
6 
 

BAB I I 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitan Terdahulu 

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan 

dari peneliti sebelumnya merupakan salah satu hal yang 

sangat penting pembuatan sebuah produk, yaitu dijadikan 

sebagai data pendukung untuk proses pembuatan detektor 

kebocoran gas berbasis sensor.  Data pendukung yang 

perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perancangan pembuatan detektor ini adalah penelitian 

terdahulu yang relevan serta mencakup permasalahan 

yang sedang dibahas dalam penelitian ini.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh SMA N 2 

Salatiga teknologi wireless menjelma menjadi sesuatu 

yang sangat populer di dunia karena perkembanganya 

dalam jaringan komputer lokal (LAN). Namun 

permintaan layanan yang meningkat mengakibatkan suatu 

kendala yang akhirnya mereka beralih ke jaringan 

wireless dan meninggalkan jaringan Lokal. 

2.2 Landasan Teori 

1. Wireless 

Wireless adalah jaringan tanpa kabel yang 

merupakan suatu solusi terhadap komukasi yang tidak 

bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan 
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kabel. Misalnya orang yang ingin mendapat informasi 

atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada 

diatas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak 

jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel 

tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat. 

Saat ini jaringan tanpa kabel sudah marak digunakan 

dengan memanfaatkan jasa satelit dan mampu 

memberikan. 

2. Lan (Local Area network) 

Adalah sekelompok komputer yang saling 

berhubungan dalam satu area. Dengan LAN diantara 

kompuetr yang saling terhubung ke jaringan tersebut 

bisa saling berkomunikasi, berbagi paket data, 

berbagi paket periperal dan sebagainya. 

Sesuai dengan perkembangan dan populernya internet 

, jaringan komputer (LAN) yang sudah ada bisa 

ditingkatkan kemampuannya untuk keperluan yang 

lebih luas lagi misalnya internet.(andi, 2004) 

3. Internet 

Internet merupakan hasil teknologi komputer dan 

komunikasi yag kini sedang berkembangdan semakin 

populer.(datakom Lintas Buana, 202) 

Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang 

tersebar di dunia karena terdiri dari jutaan komputer 

di seluruh dunia yang terkoneksi satu sama lain. Kata 
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internet berasal dari Interconneted Network.(prakoso, 

2005) 

4. IP (Internet Protokol) 

Adalah seperi alamat rumah, masing-masing 

komputer yang terhubung dalam suatu jaringan 

memiliki sebua alamat yang unik. Untuk 

memudahkan bagi manusia untuk membaca, alamat 

IP ditulis dengan format decimal (contoh: 

192.168.0.10) walaupun sebenarnya komputer 

melihatnya dalam bentuk biner (prakoso,2005). 

5. RJ 45  

konektor kabel Ethernet yang biasa digunakan 

dalam topologi jaringan komputer LAN maupun 

jaringan komputer tipe lainnya. 

Singkatan dari RJ ; 

Register Jack adalah standard peralatan pada jaringan 

yang mengatur tentang pemasangan kepala konektor 

dan urutan kabel, yang digunakan untuk 

menghubungkan 2 atau lebih peralatan 

telekomunikasi (Telephone Jack) ataupun peralatan 

jaringan (Computer Networking). 

6. UTP 

UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan 

penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan 
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terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu 

melindungi dari api dan kerusakan fisik. 

Kabel UTP terdiri dari empat pasang inti kabel yang 

saling berbelit yang masing-masing pasang memiliki 

kode warna berbeda. Kabel UTP tidak memiliki 

pelindung dari interferensi elektromagnetik, namun 

jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang 

relatif murah dan fungsinya yang memang sudah 

sesuai dengan standar yang diharapkan. 

7. Komputer 

Sanderes berpendapat, komputer adalah sistem 

elektronik yang memiliki kemampuan memanipulasi 

data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan 

diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan 

menyimpan data input, memprosesnya, dan 

menghasilkan output di bawah pengawasan suatu 

langkah-langkah instruksi program (OS) yang 

tersimpan di didalam penyimpannya (stored 

program).( Donald H. Sanderes, 1985) 

 


