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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (Solikhin, 

Penerapan Wireless 

Distribution System (WDS) Mesh Untuk Optimasi Coverage 

Area Wifi Universitas Muhammadiyah Jember

penelitian ini adalah untuk dapat menjangkau atau mencakup 

area wifi  Universitas Muhammadiyah Jember. Penggunaan 

mesh WDS  di Universitas Muhammadiyah Jember 

memungkinkan konfigurasi wireless  yang sederhana yaitu 

tanpa  kabel untuk mengurangi resiko koneksi terputus akibat 

jangkauan atau cangkupan  sinyal wifi. Salah satu langkah 

untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menggunakan 

beberapa perangkat access point dalam perangkat yang 

dikonfigurasi dengan mode WDS. 

Dalam penelitian yang dilakukan (DI Haerudin, 2017) 

Implementasi Wireless Distribution 

System (WDS) Pada Hotspot (Studi Kasus : SMK NEGERI 1 

KENDARI)  karena 

jaringan internet  SMKN 1 Kendari masih menggunakan ISP 

yang  menggunakan kabel dan disambungkan ke switch untuk 

dapat terhubung ke internet, akan diubah menjadi jaringan 

tanpa kabel (wireless) dengan menggunakan metode WDS. 

WDS adalah  metode  menghubungkan satu access point ke 
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access point lainnya tanpa menggunakan kabel (wireless). 

Dengan menggunakan WDS, jangkauan jaringan internet 

dapat diperluas tanpa menggunakan kabel sebagai perantara. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Implementasi Metode WDS 

Mesh Pada Acces Point Di Jurusan teknik Komputer 

Politeknik Negeri Sriwijaya

untuk memudahkan dalam penyetelan dan pemasangan router 

access point  menggunakan mode WDS supaya dapat 

mempermudah dalam pemasangan router access point pada 

area yang sulit dijangkau atau dicangkup oleh kabel LAN. 

Penggunaan mode WDS pada semua router access point akan  

membuat semua router access point dapat saling terhubung, 

sehingga dapat terbentuk menjadi satu kesatuan jaringan, dan 

konfigurasi router access point dapat dilakukan secara 

terpusat yaitu hanya pada satu router access point utama atau 

sebuah server. 

Inovasi yang ditawarkan dan sebagai pembeda dari 3 

penelitian terdahulu diatas, adalah dengan menambahkan fitur 

simple queue pada MikroTik yang berguna untuk memberikan 

limit kecepatan pada jaringan WiFi supaya kecepatan 

sinyalnya dapat dibatasi 

2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Jaringan Internet 

Menurut Oetomo (2002) internet adalah 

singkatan atau singkatan dari international network, 
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yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan 

komputer yang sangat besar, dimana jaringan 

komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-

jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. 

2.2.2 WiFi 

WiFi adalah satu standar Wireless Networking 

tanpa kabel, hanya dengan komponen yang sesuai 

dapat terkoneksi ke jaringan (Priyambodo, 2005:1). 

Teknologi WiFi adalah bagian atau daerah atau 

wilayah yang terkoneksi jaringan internet tanpa kabel. 

WiFi (Wireless Fidelity) adalah istilah populer untuk 

jaringan wireless (tanpa kabel) dengan frekuensi 

tinggi. 

2.2.3 Wireless Distribution Sistem (WDS) 

Pengertian Wireless Distribution Sistem (WDS) 

adalah sebuah perangkat (AP) access point 

(menggunkan modebridge / ap-bridge) 

memungkinkan untuk membangun sebuah jaringan 

Wireless Distribution Sistem dengan perangkat AP lain 

(Muhammad, Indah, & Andriana, 2017). 

Penggunaan WDS memungkinkan untuk 

pengembangan jaringan nirkabel dengan penggunaan 

beberapa access point tanpa perlu menggunakan 

jaringan backbone untuk menghubungkan beberapa 

access point yang ada. 
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2.2.4 Simple Queue  

 Simple queue adalah cara pelimitan 

sederhana berdasarkan data rate, simple queue juga 

merupakan cara termudah untuk melakukan 

manajemen bandwith yang diterapkan pada jaringan 

skala kecil sampai menengah untuk mengatur 

pemakaian bandwith upload dan download tiap user 

(Ilham 2018) 

 

 

 

 


