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BAB II 

DASAR TEORI 

 Sebelum melakukan perancangan sistem pada penelitian, bab II menjelaskan 

teori-teori yang digunakan sehubungan dengan perancangan alat dalam penelitian 

skripsi. 

 

2.1 WiFi 

Infrastruktur yang digunakan pada penelitian menggunakan media transmisi data 

wireless yaitu WiFi. WiFi adalah teknologi jaringan yang menghubungkan beberapa 

perangkat elektronik tanpa menggunakan kabel [1, h.421]. Jaringan ini menggunakan 

frekuensi radio untuk melakukan komunikasi antara perangkat komputer. WiFi 

membutuhkan access point untuk menghubungkan user ke jaringan. Gambar 2.1 

menunjukkan berbagai versi WiFi yang distandardisasi oleh IEEE. 

 

Spesifikasi Wifi 

Spesifikasi Kecepatan Frekuensi Band 

802.11 b 11 Mb/s 2.4 GHz 

802.11 a 54 Mb/s 5 GHz 

802.11 g 54 Mb/s 2.4 GHz 

802.11 n 100 Mb/s 2.4 / 5 GHz 

 

Tabel 2.1. WiFi berdasarkan Standardisasi IEEE [3] 

 

Keuntungan WiFi dibandingkan dengan jaringan kabel tradisional, yaitu  

1. Mobility 

Mobilitas dengan WiFi mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas 

pelayanan apabila dibandingkan dengan wired LAN. 

2. Installation Speed and Simplicity 

Instalasi sistem WiFi cepat dan mudah sehingga mampu mengeliminasi kebutuhan 

penarikan kabel yang panjang melalui atap ataupun tembok. 

3. Installation Flexibility 

Teknologi WiFi memungkinkan jaringan untuk mencapai tempat-tempat yang tidak 

dapat dicapai dengan kabel. 
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4. Reduced Cost-of-Ownership 

Jika dihitung secara seksama, WiFi lebih murah daripada menggunakan wired 

LAN. Penggunaan pada lingkungan yang dinamis memberikan keuntungan lebih 

pada penggunaan WiFi. 

5. Scalability 

Sistem WiFi dapat dikonfigurasikan untuk berbagai macam topologi. Mulai dari 

jaringan peer-to-peer untuk pengguna yang kecil sampai ke full infrastructure 

network yang mampu melayani ribuan user. 

Jaringan WiFi yang digunakan dalam penelitian menggunakan mode 

infrastruktur. Mode infrastruktur adalah suatu mode yang digunakan untuk mengatasi 

komunikasi jaringan komputer yang besar. Penggunaan mode infrastruktur digunakan 

dengan dasar pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan cakupan daerah 

yang luas, dalam penelitian ini menggunakan lingkungan Universitas Kristen Satya 

Wacana.  

 

2.2 Handover 

Dikarenakan suatu perangkat wireless hanya dapat terhubung dengan sebuah AP 

maka diperlukan perpindahan koneksi antara suatu perangkat wireless dengan AP baru 

yang berada di wilayah jangkauannya. Proses inilah yang dikenal dengan istilah 

handover [5,1] . 

Proses handover di jaringan IEEE 802.11 dapat dibagi menjadi dua langkah 

yaitu : Discovery dan Reauthentication [1,3]. 

1. Discovery : karena mobilitas host mobile (MH), rasio signal-to-noise (SNR) 

dari AP aktif dapat menjadi rusak, dan ini pemicu awal dari sebuah prosedur handover. 

Sebelum menutup konektivitas ke AP saat ini, MH harus mencari AP potensial yang 

akan dihubungkan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi lapisan kontrol akses 

media (MAC) yang disebut scanning. 

Ada dua jenis scanning dalam standar IEEE 802.11 yaitu pasif dan aktif. Dalam 

modus pemindaian pasif, MH mendengarkan media nirkabel untuk frame sinyal. Frame 

sinyal memberikan MH waktu dan informasi. Dengan menggunakan informasi ini, MH 

dapat memilih AP yang akan dihubungkan selanjutnya. Selama proses scanning pasif, 

MH mendengarkan setiap saluran fisik media satu per satu. Oleh karena itu, modus 

scanning pasif menimbulkan penundaan yang signifikan.[1,3] 
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Di sisi lain, modus scanning aktif mencakup pengiriman frame permintaan 

penyelidikan oleh MH serta pengolahan frame respon penyelidikan  yang diterima dari 

AP. Setelah saluran telah dipindai, MH mengumpulkan informasi dari semua AP yang 

tersedia dan oleh karena itu MH dapat memilih AP berikutnya untuk dihubungkan. [1,4] 

2. Reauthentication : Prosedur otentikasi ulang melibatkan otentikasi dan 

asosiasi ulang ke AP baru dan transfer kredensial MH dari AP lama ke AP baru. 

Otentikasi merupakan salah suatu proses  AP kedua menerima atau menolak identitas 

MH. Sebuah MH memulai proses otentikasi dengan mengirimkan frame permintaan 

asosiasi yang menginformasikan identitasnya kepada AP. kemudian, AP merespon 

dengan frame respon otentikasi yang menunjukkan penerimaan atau penolakan. Setelah 

otentikasi telah berhasil dicapai,MH dapat mengirimkan frame permintaan otentikasi 

ulang ke AP baru yang kemudian akan akan dijawab dengan frame respon asosiasi 

ulang yang mengandung pemberitahuan penerimaan atau penolakan. [1,4]. Gambar 2.2  

menggambarkan aliran pesan selama handover. 

 

 
Gambar 2.2.  Alur pesan handover di jaringan IEEE 802.11 

Sumber : Fast Handover Support in IEEE 802.11 Wireless Networks 


