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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Tujuan 

Skripsi ini bertujuan untuk membuat pedoman penggunaan modul USR-

WIFI232-G. 

 

1.2 Latar Belakang  

 Saat ini teknologi jaringan berkembang pesat, berbagai macam teknologi 

dikembangkan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Pada tahun 80-an 

teknologi jaringan komputer masih menggunakan teknologi jaringan berbasis kabel 

(wired network) yang kemudian saat ini teknologi tersebut karena tidak flexibel, seperti 

tergantung pada kabel karena tidak semua daerah dapat ditanamkan kabel seperti daerah 

rawa atau laut dan teknologi kabel ini membutuhkan biaya yang besar. Untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut teknologi jaringan dikembangkan lagi yang saat ini biasa dikenal 

dengan teknologi tanpa kabel (wireless). 

Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah salah satu teknologi yang terkenal yang 

menggunakan teknologi wireless untuk bertukar data atau terhubung ke internet dengan 

menggunakan gelombang radio. Wi-Fi merupakan salah satu dari teknologi wireless 

yang dapat digunakan untuk berhubungan dari satu komputer ke komputer lain sehingga 

dapat berkomunikasi secara langsung tanpa perantara. 

Wi-Fi merupakan standar yang dibuat oleh konsorsium perusahaan produsen 

peranti Wireless LAN (Wi-Fi Alliance) untuk mempromosikan kompatibilitas perangkat 

Wireless LAN. Wi-Fi menggunakan standar teknologi radio 802.11 yang dikeluarkan 

oleh IEEE. Spesifiksasi Wi-Fi ini dibedakan berdasarkan standar 802.11/b/g/n, seperti 

ditunjukkan Tabel 2.1 di bawah ini[4, h.2]. 

 

Tabel 1.1. Spesifikasi Wi-Fi[6, h.3] 

Spesifikasi Wi-Fi 

Spesifikasi Kecepatan Frekuensi Band Cocok dengan 

802.11b 11 Mbp/s 2,4 GHz b 

802.11g 54 Mbp/s 2,4 GHz b, g 

802.11n 100 Mbp/s 2,4 GHz b, g, n 
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 Keunikan USR-WIFI232-G ini mempunyai konsumsi daya siaga 10mA hanya 

3,3V, mendukung fungsi WPS yang telah diuji oleh 50 jenis router, mempunyai mode    

yang mendukung AP / STA / AP+STA dan 5 channel TCP link.Gambar dari Hardware 

Typical Application USR-WIFI232-G ditunjukkan seperti Gambar 1.1[5, h.7]. 

 

Gambar 1.1. Hardware Typical Application USR-WIFI232-G[5, h.15] 

 

 Jika dibandingkan dibandingkan dengan WiFi pada umumnya dengan USR-

WIFI232-G, WiFi pada umumnya hanya mempunyai pengaturan Access Point (AP) dan 

tidak mempunyai Station (STA). USR-WIFI232-G juga mempunyai konfigurasi dengan 

AT Command melalui UART dengan menggunakan serial port. 

 Contoh penggunaan dan pengaturan dari modul USR-WIFI232-G dapat berupa 

pengaturan dengan akses web maupun dengan AT Command. Pengaturan akses web 

adalah dengan menghubungkan modul USR-WIFI232-G wireless interface dengan 

laptop. Pengaturan akses web dapat dilihat pada Web Browser dengan mengakses 

“http://10.10.100.254”  dan akan diberikan peringatan untuk memasukkan user name 

dan password yang ditunjukkan Gambar 1.2 di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 1.2. Membuka Halaman Manajemen Web 

 

 Pada Gambar 1.3. menunjukan Halaman Web Sistem, pengguna dapat 

memeriksa informasi penting perangkat yang sedang berjalan dan status seperti: device 
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ID (MID), versi perangkat lunak, wireless work mode, dan yang berhubungan dengan 

parameter Wi-Fi[5, h.24]. 

 Pada pengaturan selanjutnya terdapat mode kerja, pengaturan STA, pengaturan 

AP, pengaturan yang lain, manajemen akun, upgrade software, restart dan restore. 

 

Gambar 1.3. Halaman Web Sistem 

 

Sedangkan pada pengaturan dengan AT command, pengguna dapat 

menghubungkan pada pengaturan mode dengan serial port command dan dengan 

WIFI232-Tool, software USR-WIFI232-G-Setup v1.10 diatur sesuai dengan “com 

port” dan “baudrate” yang digunakan. Untuk mengetahui macam-macam dari AT 

command dapat diberikan perintah “AT+H” sebagai bantuan. 

 

 

Gambar 1.4. USR-WIFI232-G-Setup v1.10 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan surat tugas skripsi yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2014 

Nomor : 43/I.3/FTEK/VII/2014, dengan judul : Pembuatan Pedoman Modul USR-

WIFI232-G, mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

1. Format Pedoman 

 Menjelaskan tujuan dari praktikum yang dilakukan. 

 Menjelaskan tinjauan pustaka secara jelas. 

 Menjelaskan alat apa saja yang akan digunakan dalam praktikum. 

 Menjelaskan langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan. 

 Memberikan latihan soal sesuai dengan topik. 

 Mencantumkan kajian pustaka atau referensi. 

 

2. Topik-Topik Pedoman 

 Pengenalan hardware dan Mikrokontroler ATMega8535 

a. Mahasiswa dapat merancang, merakit dan menggunakan Mikrokontroler 

ATMega 8535 pada hardware USR-WIFI232-G.  

b. Mahasiswa dapat menghubungkan Mikrokontroler ATMega8535 dengan 

USR-WIFI232-G melalui perangkat lunak CodeVisionAVR. 

 Topologi Wi-Fi Ad Hoc. 

a. Mahasiswa dapat mengenal secara umum tentang Ad Hoc. 

b. Mahasiswa dapat mengkonfigurasi dan membuat topologi WiFi Ad Hoc 

dengan USR-WIFI232-G. 

 Topologi Wi-Fi AP (Infrastruktur). 

a. Mahasiswa dapat memahami WiFi sebagai AP. 

b. Mahasiswa dapat mengkonfigurasi dan membuat topologi WiFi sebagai AP 

dengan USR-WIFI232-G. 

 Topologi Wi-Fi AP+STA. 

a. Mahasiswa dapat mengenal WiFi sebagai AP+STA. 

b. Mahasiswa mampu membuat USR-WIFI232-G dengan mode AP+STA. 

 AT Command. 

a. Memberikan pengenalan perintah-perintah dan mengetahui Instruction  

Syntax Format.  
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b. Mahasiswa mampu mencoba mengkonfigurasikan  USR-WIFI232-G 

dengan AT Command. 

 

1.4 Garis Besar Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu : 

1. Bab I Pendahuluan 

Membahas latar belakang, tujuan, spesifikasi, perincian tugas serta garis besar 

penulisan skripsi. 

2. Bab II Dasar Teori 

Membahas landasan teori tentang hardware yang digunakan menggunakan 

Mikrokontroler ATMega8536, USR-WIFI232-G, IC MAX 232, Wireless LAN 

(Topologi Ad Hoc dan Topologi Infrastruktur), dan penjelasan tentang AT+ 

Instruction. 

3. Bab III Perancangan dan Realisasi 

Membahas perancangan dan realisasi hardware yang digunakan menggunakan 

Mikrokontroler ATMega8536, macam-macam konfigurasi yang meliputi 

Topologi Wi-Fi yaitu Topologi Ad Hoc dan Topologi Infrastruktur dengan 

Access Point (AP) dan Station (STA), dan pengaturan dengan menggunakan AT 

command yang berupa Instruction  Syntax Format dan AT+Instruction set dari 

USR-WIFI232-G. 

4. Bab IV Pengujian dan Analisis 

Membahas tentang hasil pengujian dari sistem yang telah direalisasikan. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

 Berisikan kesimpulan yang didapat, serta saran-saran pada pembuatan pedoman. 

 


