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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

3.1 Metode Penelitian 
3.1.1 Survei Sistem 

 Dalam tahap ini berisi identifikasi permasalahan, 

lingkup kerja dan penyusunan proposal tentang sistem 

yang akan dibuat. 

 
Gambar 3.1 Denah wilayah implementasi 

Acces Point utama berada pada panah warna merah 

bagian kiri (Gambar 3.1). Jangkauan sinyalnya akan 

diperluas sampai pada panah warna merah bagian 

kanan (Gambar 3.1). 
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Gambar 3.2 Denah wilayah implementasi 

Acces Point utama berada pada panah warna merah 

bagian kanan (Gambar 3.2). Jangkauan sinyalnya akan 

diperluas sampai pada panah warna merah bagian kiri 

(Gambar 3.2). 

3.1.2 Metode Literatur 

 Metode literatur menurut Nazir (1998), studi 

kepustakaan merupakan langkah yang penting 

dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik 

penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan 

kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, 

peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. 

Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: 

buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan 
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disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai 

(internet, koran dll). 

 Dalam metode penelitian ini, penulis sudah 

menentukan topik penelitian yang akan dibuat, dan 

penulis sudah melakukan kajian terkait tentang 

penelitian Wireless Distribution System (WDS). 

3.1.3 Pembuatan Sistem 

 Pada tahap ini penulis mulai membuat sistem 

terkait topik penelitian tentang Wireless Distribution 

Sytem sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. 

3.1.4 Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini penulis mulai implementasi sistem 

yang sudah dibuat pada lokasi terkait pembuatan 

penelitian tentang Wireless Distribution Sytem yaitu 

di kawasan pertokoan Kauman Suruh. 
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3.2 Perancangan 
3.2.1 Rancangan Topologi Jaringan 

 

 
Gambar 3.3 Topologi Jaringan 

Router yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah RouterBoard RB951Ui-2HnD yang 

menggunakan MikroTik Os pada sistem 

konfigurasinya. Penggunaan router bertindak sebagai 

jembatan antar jaringan  yang berbeda dan sebagai  

sistem yang mampu mengatur lalu lintas jaringan di 

WDS (Wireless Distribution System). Dimana semua 

aktivitas jaringan diatur oleh router. Dalam hal ini, 

dimaksudkan untuk dapat menghubungkan jaringan 

internet dengan pengguna. Selain berperan sebagai 

jembatan antar jaringan, router juga dapat digunakan 

sebagai DHCP server yang berguna untuk secara 

otomatis mendistribusikan alamat IP, default gateway, 

dan DNS server bagi pengguna untuk terhubung ke 
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jaringan. Fungsi dari access point hanya untuk 

mengirim atau mendistribusikan sinyal wifi. 

3.2.2 Analisis Sistem 

Sistem yang akan dibangun pada penelitian ini 

adalah  sistem jaringan dimana terdapat 3  access point 

yang dipisahkan pada lokasi yang berbeda. Dengan 

menggunakan WDS, akan diterapkan pada antar 

ruangan atau gedung yang berbeda dengan  jarak yang 

cukup jauh. Dengan diterapkannya sistem WDS ini, 

diharapkan kekurangan-kekurangan atau masalah 

yang ada dapat teratasi. 

3.2.3 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Laptop untuk konfigurasi MikroTik dan Access Point 

b. 3 buah Access Point MikroTik RB951Ui-2HnD  

c. Kabel LAN 

3.2.4 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Winbox untuk konfigurasi router MikroTik 

b. Sistem Operasi Windows 7, 8, atau 10 yang 

digunakan untuk konfigurasi router MikroTik 

3.2.5 Kebutuhan Input dan Output 

Kebutuhan input dari jaringan yang dibuat yaitu : 
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a. Data konfigurasi Access Point 

b. Data alamat IP 

Kebutuhan output dari jaringan yang dibuat yaitu 

: 

a. Informasi data hasil implementasi jaringan WDS 

b. Informasi data Alamat IP 

3.2.6 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem  penelitian ini akan 

dilakukan pengelolaan jaringan hotspot melalui router 

MikroTik. Sedangkan perangkat access point adalah 

perangkat yang akan mentransmisikan sinyal wifi. 

Pada jaringan ini akan dibangun media wireless atau 

nirkabel dengan menggunakan metode WDS. Pada 

bagian konfigurasi router MikroTik, konfigurasi yang 

digunakan adalah NAT, sedangkan alamat IP  lokal 

diatur oleh DHCP dan radio access point 

menggunakan alamat IP dinamis (IP Address 

Dynamic). 

3.2.7 Persiapan WDS (Wireless Distribution System) 

ISP (Internet Service Provider) akan terhubung 

ke access point ruang 1, kemudian IP publik yang 

dikonfigurasi dalam NAT (Network Address 

Translation), sehingga dapat digunakan sebagai  IP 

lokal pada WLAN. Kemudian pada WLAN terdapat IP 

DHCP yang dapat terhubung ke semua jaringan lokal, 
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dan  pengguna dapat terhubung secara nirkabel 

(wireless). 

3.2.8 Perancangan Lokasi Penempatan Access Point 

Lokasi penempatan access point dibangun 

sesuai dengan struktur bangunan atau peta kawasan di 

lokasi yang bersangkutan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna, seperti ruangan atau bangunan 

mana yang seharusnya dijangkau oleh sinyal wifi dari 

access point. 

 


