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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1.Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

Wi-Fi adalah kepanjangan dari Wireless Fidelity yang lebih akrab kita dengar 

dengan sebutan WLAN atau Wireless Local Area Network merupakan teknologi 

yang dapat menyambungkan beberapa perangkat piranti seperti Smartphone, PC 

dan juga PDA pada sekitar daerah yang mendapat cakupan LAN (Local Area 

Network). Saat ini Wi-Fi adalah salah satu dari beberapa teknologi jaringan tanpa 

kabel atau jaringan nirkabel. Pengertian WLAN (Wireless Local Area Network) 

sendiri adalah sebuah system komunikasi data yang fleksibel dan dapat 

diaplikasikan sebagai eksistensi dan sebagai alternatif pengganti dari jaringan LAN 

[3]. 

2.2.Standar dan Spesifikasi jaringan Wireless LAN 

WLAN atau Wireless Local Area Network  saat ini telah dirancang dengan 

menggunakan spesifikasi IEEE 802.11 yang sampai saat ini telah dibagi menjadi 4 

macam variasi jaringan yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.  berikut adalah 

tabel penjelasan tentang spesifikasi IEEE 802.11[4]. 

Table 1. Spesifikasi Jaringan Wi-Fi 

 

Pada umumnya jaringan nirkabel wireless terdapat suatu channel yang 

memiliki pembagian jalur lebar pada pita frekuensi. Fungsi channel sendiri 

memiliki fungsi yang sangat bermanfaat untuk menanggulangi interferensi dua 

channel yang sama agar tidak terjadi saling bentrokan. Terdapat juga pemilihan dan 

Spesifikasi Kecepatan Frekuensi band Kecocokan 

802.11 b 11 Mb/s 2,4 GHz B 

802.11 a 54 Mb/s 5 GHz B 

802.11 g 54 Mb/s 2,4 GHz b.g 

802.11 n 100 Mb/s 2,4 GHz b.g.n 
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pembagian Channel yang nantinya akan digunakan untuk beroperasi untuk menjaga 

dan mengurangi sebuah interferensi yang nantinya terjadi. Saat ini terdapat 11 

channel yang sering digunakan dengan frekuensi 2,4 GHz di Indonesia dan 

Amerika yang memiliki range mulai dari 2,4 GHz – 2,5 GHz [5] dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Table 2. Pembagian Channel menurut International Telecommunication Union[9] 

 

  

Channel Frequency 

(GHz) 

Range Channel Range 

1 2.412 2.401 - 2.423 1 – 3 

2 2.417 2.406 - 2.428 1 – 4 

3 2.422 2.411 - 2.433 1 – 5 

4 2.427 2.416 - 2.438 2 – 6 

5 2.432 2.421 - 2.443 3 – 7 

6 2.437 2.426 - 2.448 4 – 8 

7 2.442 2.431 - 2.458 5 – 9 

8 2.447 2.436 - 2.458 6 – 10 

9 2.452 2.441 - 2.463 7 – 11 

10 2.457 2.446 - 2.468 8 – 11 

11 2.462 2.451 - 2.473 9 – 11 

12 2.467 2.456 - 2.478 Not US 

13 2.572 2.461 - 2.483 Not US 

14 2.484 2.473 - 2.495 Not US 
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2.3.Access Point 

Radio access point (AP) memiliki kesamaan kegunaaan dengan hub dan juga 

switch yang biasanya digunakan sebagai stasiun pemancar ulang jaringan atau 

penerus signal. Kegunaan access point pun terbilang sangat menarik dimana 

kegunaan dari access point ini sangat spesial dengan cara kerja menerima transmis i 

signal dari jaringan utama dengan jaringan wireless dan melanjutkan signal-signal 

yang telah diterima sebelumnya ke jaringan yang paling belakang atau paling 

terakhir[6].  

2.4.RSSI (Receive Signal Strength Indicator) 

Metode Received Signal Strength Indicator (RSSI) adalah Metode pengukuran 

yang digunakan untuk mengukur indikator kekuatan sinyal yang diterima oleh 

sebuah perangkat wireless. RSSI merupakan daya yang diterima oleh perangkat 

wireless pada receiver yang menunjukkan variasi yang besar karena adanya 

pengaruh fading dan shadowing. Pengukuran RSSI ini menggunakan nilai spesifik 

untuk setiap vendor sehingga penilaian antara vendor yang satu dengan yang 

lainnya berbeda[7]. 

Menurut Puspitasari dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis RSSI (Receive 

Sinyal Strength Indicator) Terhadap Ketinggian Perangkat Wi-Fi Di Lingkungan 

Indoor”, menjelaskan bahwa penempatan perangkat Wi-Fi dapat berpengaruh 

dengan nilai RSSI yang nantinya akan diterima oleh receiver. Selain itu kekuatan 

signal RSSI yang nantinya akan diterima oleh pengguna tidak hanya bergantung 

pada tinggi dan jarak antara transmitter dan receiver, akan tetapi terdapat juga 

variasi yang besar terhadap fading dan shadowing pada sebuah lokasi yang 

ditempati[4].  

Metode RSSI juga memiliki keterbatasan dikarenakan metode RSSI sangat 

tergantung dengan Nilai noise disekitar area yang nantinya akan ditelit i. 

Selanjutnya daya yang akan dipancarkan ke antena (Pr) akan ditempatkan pada area 

pemancar dalam jarak yang dapat dijangkau dengan jumlah daya transmisi (P t) yang 

telah diketahui dan diberi persamaan Friss pada persamaan dibawah ini. 
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𝑷𝒓 =  𝑷𝒕𝑮𝒓𝑮𝒕 (
𝜆

𝟒𝝅𝒅
)

𝟐

 

Persamaan  1 Persamaan Friss 

Dimana (Gt) adalah gain dari pemberi signal utama, (Gr) gain dari receiver dan 

λ adalah panjang dari gelombang. Kebalikan dari faktor yang berada dalam tanda 

kurung disebut sebagai free space path loss. Meskipun persamaan ini tidak dapat 

diterapkan di lingkungan indoor terestrial biasa atau pada komunikasi RF outdoor, 

perlu diketahui bahwa kekuatan sinyal yang ditransmisikan dapat melemahkan 

sesuai dengan jarak. Cara yang lebih realistis untuk mengkorelasikan RSSI jarak 

adalah dengan menggunakan log jarak pathloss models yang memprediks i 

pertemuan signal pathloss dengan jarak dalam lingkungan indoor. Daya yang 

diterima dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut ini. 

𝐏𝐫(𝒅)(𝒅𝑩𝑴)~𝐍 (𝑷𝒓(𝒅)(𝒅𝑩𝑴)), 𝛔𝟐
𝒅𝑩 

Persamaan  2 Rumus Mencari Daya 

dimana Pr(d0) adalah kekuatan signal dalam dBm terhadap referensi jarak 

adalah pathloss eksponen tergantung lingkungan media transmisi dan X0 adalah 

variabel random dengan distribusi normal dengan mean 0 dan standar deviasi 

bahwa model channel seperti log normal shadowing memberikan nilai RSSI 

terhadap jarak d dari pemancar yang diberikan pada persamaan berikut ini. 

𝐑𝐒𝐒𝐈(𝒅) = 𝐏𝐭(𝒅𝟎) − 𝐏𝐫(𝒅𝟎) − 𝟏𝟎𝒏𝒑𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (
𝒅

𝒅𝟎

) 𝑿𝝈 

Persamaan  3 Rumus Path Loss dengan jarak 

dimana Pt adalah daya transmisi, PL(d0) adalah path loss terhadap referensi 

jarak dan np adalah pathloss eksponen tergantung lingkungan media transmisi. 

Variasi random terhadap RSSI dimodelkan sebagai variabel random Gaussian 

dimana X0 = N(0,02). Nilai dari Np dan 0 dapat diatur tergantung pada lingkungan 

propagasi. 
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Menurut Garnis dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Pengkajian Kualitas 

Sinyal Dan Posisi Wifi Access point Dengan Metode Rssi Di Gedung Kpa 

Politeknik Negeri Sriwijaya” dengan menggunakan bantuan aplikasi vistumbler 

menjelaskan bahwa semakin jauh jarak antara dua titik access point ke titik 

receiver, maka semakin kecil nilai yang akan didapat oleh RSSI begitu pula 

sebaliknya [7].  

Standar Signal strength menurut TIPHON (Telecommunications and 

Internet Protocol Harmonization Over Network). TIPHON merupakan standar 

penilaian parameter QoS yang dikeluarkan oleh badan standar ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute)[8]. Penjelasan tentang standarisasi signal 

strenght menurut THIPON akan ditunjukan pada Tabel 3. 

Table 3. Standarisasi nilai signal strength THIPON[9] 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Cahyaningtyas dan Sulistyo dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Radio Frequency Channel Wireless Fidelity (WiFi) pada Performa 

Jaringan WiFi FTI UKSW (Studi Kasus WiFi FTI UKSW)” menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan antara perhitungan secara teoritis dengan dan juga 

menggunakan Unifi Controller. Penyebab dari perbedaan ini adalah dasar dari 

perhitungan secara teoritis berdasarkan pada jarak antara pemancar dengan receiver 

sehingga bentuk dan ukuran dari sebuah bangunan tidak diperhitungkan sehingga 

perhitungan secara teoritis lebih mendekati nilai yang baik. Sedangkan pengukuran 

dengan menggunakan aplikasi Unifi Controller akan terpengaruh oleh keadaan 

sekitar [10]. 

Kategori Signal strength (dBm) 

Sangat baik < - 60 dBm 

Baik -60 dBm s/d -70dBm 

Cukup -71 dBm s/d -80 dBm 

Buruk -81  dBm s/d -90 dBm 

Sangat buruk >-90 dBm 



 

9 

 

Signal to Noise Ratio (SNR) adalah noise level atau yang biasa kita kenal 

dengan derau yang nantinya akan dibandingkan antara signal strength dimana 

semakin besar nilai dari SNR maka akan semakin baik kualitas jaringan tersebut. 

Sebuah nilai ukur SNR dilambangkan dengan decibel (dB). Menurut Arnomo 

dalam penelitiannya, standar dalam pengukuran (SNR) dalam melakukan 

perhitungan  nilai signal dapat dihitung berdasarkan seberapa banyak hambatan 

yang ada disekitar daerah Access Point dan juga nilai yang ditentukan berdasarkan 

pada tabel 2 [9]. 

 Table 4. Standard Signal to Noise Ratio menurut THIPON[9] 

 

 

 

 

 

Terdapat banyak pengaruh signal yang membuat interferensi, seperti 

channel yang memiliki lebar 22 MHz atau 0,022 GHz dikarenakan penggunaan 

channel yang saling berdampingan seperti pada Gambar 1.  

 

 

 

 

Gambar 1. Graphical Frequency Channel 2.4 GHz  

Salah satu masalah terbesar yang ada pada jaringan wireless adalah Interferensi, 

penyebab utama dari terjadinya interferensi ada pada jaringan wireless lain yang 

juga bekerja pada band frekuensi yang sama atau satu channel dimana jaringan 

channel yang kita miliki tidak memiliki jarak atau spasi diantara channel[11]. 

Kategori SNR (dB) 

Sangat baik ≥ 29,0 

Baik 20,0 – 28,9 

Cukup 10,0 – 19,9 

Buruk 07,0 – 10,9 

Sangat buruk ≤ 06,9 
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Setiap Interferensi Co-Channel sangat mempengaruhi seberapa kualitas signal 

wireless sehingga setiap pengaturan channel harus memperhatikan pengaturan 

frekuensi yang nantinya akan digunakan. 

2.5.Fading and Shadowing 

 Fading adalah sebuah sumber pengganggu utama yang dapat mempengaruhi 

performa sebuah system. Sebuah fading dapat menyebabkan sebuah kondisi yang 

dimana sebuah receiver dengan kualitas signal yang buruk nantinya tidak akan 

diproses lebih lanjut. Sedangkan shadowing adalah sebuah persamaan yang 

menghubungkan semua rugi lintasan pada area outdoor dengan yang akan 

dipertimbangkan adalah frekuensi yang akan digunakan fleksibel dan terletak pada 

luar area urban, dimana kita dapat mengasumsikan daya pancar sebagai (P t), gain 

antena pemancar (Gt) dan penerima (Gr) untuk semua node adalah sama dengan 

persamaan yang digunakan adalah Persamaan 1 [12]. 
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2.5.Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian, pengerjaan dan pengumpula n 

data terdapat beberapa tahapan sebagai berikut: 

Gambar 2. Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan pada penelitian pada Gambar 2, dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi masalah: Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Masalah yang akan di bahas 

adalah menganalisa proses kinerja Wi-Fi pada kampus Universitas Kristen 

Satya Wacana. 

2. Studi literatur: Tahap mengumpulkan konsep dari artikel ilmiah, jurnal dari 

internet, dan juga buku yang terdapat di perpustakaan 

3. Persiapan: Proses prepare software yang akan digunakan 
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4. Pengumpulan data: Tahap ini mengambil data dari aplikasi untuk 

memperoleh nilai RSSI pada area kampus. Terdapat 2 proses yang akan 

dilewati di sini antara lain: 

a) Penentuan Titik Access Point :  Pada tahap penentuan titik AP akan 

dilakukan penentuan lokasi yang nantinya akan diteliti. 

b) Pengukuran Signal Wireless : Pada tahap ini terbagi lagi menjadi 

beberapa tahapan sebagai berikut. 

▪ Pengukuran Signal Wireless dengan mendapatkan nilai RSSI 

yang diterima perangkat receiver. 

▪ Mengukur jarak antara Access Point dengan receiver dengan 

menggunakan aplikasi Vistumbler. 

▪ Menghitung nilai dari hambatan dan interferensi co-

Channel. 

5. Analisis Data: Saat semua data telah terkumpul, maka pada tahapan ini data 

akan dikelola sesuai dengan metode penelitian yang telah dipilih oleh 

penulis. 

6. Laporan: Tahap penulisan laporan dari awal pengerjaan hingga selesai. 

Pada tahap identifikasi masalah setiap access point yang digunakan akan 

diperiksa. Selanjutnya juga akan ditinjau untuk setiap kebutuhan Wireless yang 

nantinya akan digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. 

Pada tahapan studi literatur penulis akan mengumpulankan data dan informas i 

yang berkaitan dengan penelitian ini nantinya. 

Pada tahapan persiapan dilakukan proses penginstalan perangkat lunak yang 

nantinya akan digunakan untuk menganalisis signal wireless. Aplikasi yang akan 

digunakan adalah Vistumbler. Sedangkan perangkat keras yang akan digunakan 

meliputi AP aruba 505, aruba AP 515, Laptop lenovo dan Smartphone. 

  


