
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
Pada zaman yang serba modern ini, penggunaan 

internet sebagai media bertukar infromasi sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. Saat ini tersedia banyak perantara  yang 

dapat menghubungkan kita dengan internet, salah satunya 

adalah dengan menggunakan WiFi. 

WiFi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yaitu 

sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang 

dapat digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program 

dan data dengan kemampuan yang sangat cepat.  

Di zaman sekarang, jaringan WiFi sudah banyak 

digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Ada yang 

memilih membuat jaringan WiFi sendiri, dan ada juga yang 

menggunakan jasa provider. Banyak masyarakat 

menggunakan jaringan WiFi dikarenakan biaya yang lebih 

murah dari pada menggunakan kuota dari provider. Namun 

ada juga kelemahan dari penggunaan jaringan WiFi ini, salah 

satunya adalah lemahnya kekuatan jaringan WiFi yang 

dikarenakan cangkupan yang kurang cukup luas. Salah satu 

cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan cangkupan jaringannya menggunakan 

MikroTik dengan metode WDS ( Wireless Distribtion System 

). 
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Pada penelitian ini, penulis akan mengembangkan 

jangkauan WiFi yang sudah ada di kawasan pertokoan Dusun 

Kauman Desa Suruh, menggunakan mode dalam perangkat 

MikroTik yaitu mode WDS (Wireless Distribution System). 

WDS merupakan sebuah mode dalam MikroTik yang dapat 

memperluas jangkauan sinyal WiFi dengan cara 

menambahkan satu atau lebih acces point, kemudian antara 1 

atau lebih acces point tersebut dihubungkan satu sama lain 

secara wireless dengan menggunakan frekuensi yang sama 

dengan WiFi yang sudah ada sebelumnya, supaya sinyal WiFi 

yang berjangkauan 15 meter dapat menjangkau ke sekitar 

kawasan pertokoan Dusun Kauman Desa Suruh. Supaya 

sinyal Wifi dapat tersebar dengan stabil, penulis akan 

menggunakan fitur queue supaya kecepatan WiFi dapat dilimit 

agar tidak terfokus ke 1 device terntentu. 

1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah supaya  masalah dari 

penggunaan jaringan WiFi yang sebelumnya cangkupan 

sinyalnya hanya 15 meter dapat menjadi lebih luas lagi, 

sehingga kekuatan sinyal dan jangkauan dari WiFi di sekitar 

kawasan pertokoan Dusun Kauman Desa Suruh dan sinyal 

WiFi dapat lebih baik lagi dan mampu mencapai kecepatan 

yang maksimal. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 
Adapun cakupan topik bahasan yang akan diselesaikan 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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a. Penelitian ini diperuntukkan untuk client pengguna jasa 

pemasangan WiFi yang jangkuan sinyal WiFi kurang luas 

1.4 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan berisi penjelasan mengenai 

gambaran umum dalam penelitian ini, adapun sistematika 

penulisan penelitian sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang 

permasalahan mengenai mengapa topik tersebut terpilih 

dan dilakukan sebuah penelitian. 

b. Dasar Teori 

Pada bab kedua ini berisi tentang penjelasan 

mengenai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh 

orang lain dan digunakan penulis sebagai acuan refrensi 

dalam pengembangan sebuah penelitian. Selain itu, di bab 

ini berisi tentang teori-teori dasar penelitian yang akan 

dibuat serta metode penelitian yang akan diambil oleh 

penulis. 

c. Metode Penelitian dan Perancangan 

Pada bab ketiga ini berisi penjelasan tentang 

metode penelitian dan  perancangan yang akan dibuat 

penulis baik dari berjalannya sistem sampai sistem 

berakhir. Selain itu, dalam proses perancangannya juga 

terdapat topologi jaringan yang digunakan dalam 

penelitian yang dibuat oleh penulis. 

d. Implementasi, Hasil, dan Analis 
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Bab ini berisi implementasi dan hasil uji coba 

sebuah sistem serta evaluasi dari perancangan yang dibuat 

oleh penulis. 

e. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

mengenai implementasi dan hasil uji coba dari bab-bab 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


