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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Konsep WLAN 

Dengan semakin bertambahnya pemakaian computer, semakin besar kebutuhan 

akan pengiriman data dari satu terminal lain yang dipisahkan oleh satuan jarak. 

Kebutuhan kecepatan waktu untuk mengakses data, maka semakin tinggi kebutuhan 

akan suatu jariangan. Wireless local area network (WLAN) adalah system komunikasi 

data yang fleksibel yang dapat diimplementasikan sebagai perpanjangan atau sebagai 

alternative pengganti untuk jaringan kebel LAN. Dengan menggunakan teknologi 

frekuensi radio, wireless LAN mengirim dan menerima data melalui media udara, 

dengan meminimalisasi kebutuhan akan sambungan kabel. Saat ini peralatan  wireless 

LAN mengadopsi standar IEEE 802.11 telah didukung oleh banyak vendor yang 

membuat perangkat seperti PDA, notebook, ponsel dan lain-lain. Dari standar ini masih 

ada beberapa standar lagi yang dipakai, seperti 802.1b mampu mentransfer data sampai 

11 Mbps, 802.11a dan 802.11g yang mampu mentransmisikan data sampai 54 Mbps. 

Dengan wireless LAN, user bisa membagi akses informasi tanpa harus mencari 

tempat sebagai sambungan kabel ke jaringan, dan network manager bisa men-set up 

atau menambah jaringan tanpa harus melakukan instalasi atau pun penambahan kabel. 

Wireless LAN menawarkan beberapa kelebihan seperti produktivitas, kenyamanan, dan 

keuntungan dari segi biaya bila dibandingkan dengan jaringan kabel konvensional 

antara lain : 

 Mobility: system wireless LAN bisa menyediakan user dengan informasi access 

yang real-time, dimana saja dalam suatu organisasi. Mobilitas semacam ini 

sangat mendukung produktivitas dan peningkatan kualitas pelayanan apabila 

dibandingkan dengan jaringan kabel. 

 Instalasion Speed and Snimplicity : instalasi system wireless LAN bisa cepat 

dan sangat mudah dan bisa mengeliminasi kebutuhan penarikan kabel yang 

melalui atap atau tembok. 

 Intallasion Flexibility : teknologi wireless memungkinkan suatu jaringan untuk 

bias mencapai tempat-tempat yang tidak dapat dicapai dengan jaringan kabel. 

 Reduced Cost-of-Ownership : Meskipun investasi awal yang dibutuhkan oleh 

wireless LAN untuk membeli perangkat hardware bisa lebih tinggi daripada 

biaya yang dibutuhkan oleh perangkat wired LAN hardware, namun bila 
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diperhitungkan secara keseluruhan, intalasi dan life-cycle cost-nya, maka secara 

signifikan lebih murah. Dan bila digunakan dalam lingkungan kerja yang 

dinamis yang sangat membutuhkan seringnya pergerakan dan perubahan yang 

sering maka keuntungan jangka panjangnya pada suatu wireless LAN akan jauh 

lebih besar bila dibandingkan dengan wired LAN. 

 Scalability : Sistem wireless LAN bisa dikonfigurasikan dalam berbagai macam 

topologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Konfigurasi 

dapat dengan mudah diubah mulai dari jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk 

jumlah pengguna yang kecil sampai ke full infrastructure network yang mampu 

melayani ribuan user dan memungkinkan roaming dalam area yang luas. 

 

Wireless Fidelity (Wi-Fi) adalah nama yang diberikan oleh Wi-Fi Alliance untuk 

mendeskripsikan produk Wireless Local Area Network (WLAN) yang berdasarkan 

standar Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 adalah sebagai 

berikut : 

 802.11a menggunakan kecepatan 54Mbps, menggunakan frekuensi pada 5 

GHz sebenarnya sangat baik untuk kemampuan transfer data besar. 

Pemilihan 5 GHz cukup beralasan, karena membuat pancaran sinyal 

frekuensi 802.11a jauh dari gangguan seperti oven microwave atau cordless 

phone pada 2 GHz. 

 802.11b menggunakan frekuensi 2,4 GHz, memiliki kemampuan transmisi 

standar dengan 11Mbps atau rata-rata 5Mbit/s dan menggunakan teknologi 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

 802.11e merupakan pengembangan aplikasi LAN dengan QoS (Quality of 

Service), keamanan dan autentikasi untuk aplikasi suara, streaming media, 

dan video conference. 

 802.11f adalah rekomendasi praktis untuk multi vendor Access Point 

berhubungan melalui inter Access Point protocol akses distribution system 

support. 

 802.11g, standar yang cukup kompatibel dengan tipe 802.11b dan memiliki 

kombinasi kemampuan tipe a dan b. Menggunakan frekuensi 2,4 GHz 

mampu bertransmisi 54Mbps – 108Mbps. Secara teoritis mampu mentransfer 
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data ±20Mbit/s atau 4 kali lebih baik dari tipe b dan sedikit lebih lambat dari 

tipe a.  

 

2.2 Komponen pada Wireless LAN 

Komponen dan spesifikasi alat yang diperlukan oleh jaringan WLAN adalah 

sebagai berikut : 

 Access Point 

Access Point (AP) adalah perangkat WLAN yang setara dengan hub di LAN 

konvesional. AP berfungsi untuk menerima, melakukan buffer dan mengirimkan 

data antara WLAN dan jaringan LAN berkabel, selain itu bisa menghubungkan 

perangkat WLAN secara berkelompok seperti Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Access Point 

AP tersebut menggunakan standar IEEE yang menggunakan WiFi. WiFi 

merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, memiliki pengertian yaitu 

kumpulan standar yang digunakan untuk jaringan local nirkabel (Wireless Local 

Area Network-WLAN) berdasarkan pada spesifikasi IEEE 802.11b/g. WiFi 

beroperasi pada 2400MHz sampai 2483,50MHz dibagi dalam 11 channel. 

 Nirkabel PCI Adapter 

Nirkabel PCI adapter card (Peripheral Component Interconnect) yang berupa 

CMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) card 

seperti dalam Gambar 2.2 dan fungsinya adalah sebagai pemancar dan penerima 

pada WiFi. Kapasitasnya telah ditentukan oleh IEEE (Institute Of Electrical And 

Electronic Engineers) 802.11b/g yaitu memancarkan frekuensi 2400-

2483,5MHz. Pada laptop juga dapat dipasang perangkat ini tapi harus 

mempunyai slot PCMCIA card. 

GN-WMKG (Wireless Adapter) GN-WMAG01 (Wireless Adapter) 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Nirkabel PCI adapter yang berupa PCMCIA card 
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 Laptop 

Laptop adalah perangkat computer portable yang mudah untuk dibawa dan bisa 

dipakai dimana saja. Untuk bisa terkoneksi dengan jaringan Wireless LAN maka 

laptop tersebut mempunyai nirkabel card atau terdapat chip WiFi sebagai 

pengganti PCMCIA card (terdapat lambang intelcentrio) atau embedded client 

maka perangkat WiFi telah terintegrasi di dalam produk, seperti ditunjukkan 

Gambar 2.3. 

 Nirkabel PCI Card untuk PC 

Nirkabel PCI Card untuk PC yaitu PCMCIA dalam bentuk ISA (Industry 

Standart Architecture) atau PCI (Peripheral Component Interconnect) card. PCI 

card jaringan nirkabel dapat juga berupa sebuah card WiFi yang ditancapkan 

pada slot computer atau dengan mengambil power dari USB tetapi dipasangkan 

pada PCI slot. Perangkat jaringan nirkabel dapat juga diaktifkan menjadi AP. 

Perangkat jenis PCI card dipasangkan permanen pada sebuah desktop PC. 

Bentuk fisik dari perangkat ini ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Laptop yang sudah ada chip nirkabel card 

 

2.3 Topologi Dasar Wireless LAN 

Topologi yang paling dasar adalah antara dua PC yang dilengkapi dengan wireless 

adapter card yang dapat di set-up menjadi jaringan yang independent. Dimanapun 

letaknya jika masih berada dalam jangkauan pancar satu sama lain maka kedua PC 

tersebut langsung dihubungkan. Ini disebut jaringan peer-to-peer seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. Jaringan semacam ini tidak membutuhkan administrasi atau 

preconfigurasi. 
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Gambar 2.4. Wireless peer to peer network 

  

Dengan menambahkan sebuah access point bisa memperpanjang tingkat jangkauan 

dari sebuah jaringan peer to peer. Karena access point tersebut terhubung pada jaringan 

kabel, setiap client dapat melkukan akses ke server atau client yang lain. Setiap access 

point dapat mengakomodasi banyak client tergatug dari jumlah perangkat transmisi 

yang terhubung umumnya 5-20 client device. Tipe jaringan ini disebut infrastruktur 

seperti Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. Wireless infrastructure one access point network 

 

2.4 Faktor Konfigurasi Hotspot 

Konfigurasi dari sebuah hotspot sangat dipengaruhi oleh 3 faktor penting yang akan 

menentukan kecocokan sebuah konfigurasi horspot dengan kebutuhan maupun 

permintaan para pengguna. Adapun 3 faktor tersebut yaitu : 

 Luas lokasi 

Luas lokasi dari hotspot yang dibangun merupkan factor pertama yang harus 

dipertimbangkan. Factor luas lokasi ini berhubungan dengan kepadatan 

pengguna yang selanjutnya berkaitan dengan jumlah access point yang harus 

dibangun. 

 Jumlah pengguna 

Jumlah pengguna adalah faktor selanjutnya yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan layout sebuah hotspot. Jumlah pengguna menentukan besarnya 

bandwidth yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan dari para 

pengguna yang terhubung akan aktif secara simultan. 
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 Tipe pengguna 

Faktor ketiga yang harus dipertimbangkan adalah tipe pengguna selama 

terhubung pada hotspot. Setiap tempat akan memiliki tipe pengguna yang 

berbeda. Hal ini perlu ditetapkan adalah kebutuhan bandwidth minimal agar para 

pengguna dapat menjalankan aplikasi dengan kapasitas tersebut mendapatkan 

hasil yang bagus. 

 

2.5 Interferensi 

 Direct interference 

Direct interference disebabkan oleh perangkat-perangkat 802.11 lain yang 

beroperas pada frekuensi atau kanal yang sama dalam satu area. 

 Indirect Interference 

Indirect interference disebabkan oleh perangkat selain 802.11 tetapi bekerja pada 

spectrum frekuensi yang sama. 

 Path interference 

Path interference dibagi dalam 4 kategori : 

1. Reflection : sinyal radio bias memantul bila menemui cermin / kaca. 

Biasanya banyak terjadi pada ruangan kantor yang disekat. 

Pemantulan pun tergantung dari frekuensi signalnya. Ada beberapa 

frekuensi yang tidak terpengaruh sebanyak frekuensi lainnya. Dan 

salah satu efek dari pemantulan sinyal ini adalah terjadinya 

multipath. Multipath artinya sinyal datang dari 2 arah yang berbeda. 

Karakterstiknya adalah penerima kemungkinan menerima signal 

yang sama beberapa kali dari arah yang berbeda. Ini tergantung dari 

panjang gelombang dan posisi penerima. Karakteristik lainnya adalah 

Multipath dapat menyebabkan sinyal yang datang sama dengan nol, 

artinya saling membatalkan sinyal yang datang sama dengan nol, 

artinya saling membatalkan, atau dikenal dengan istilah Out Of Phase 

Signal. 

2. Refraction :refraction adalah perubahan arah, atau pembelokan dari 

sinyal disaat sinyal melewati sesuatu yang beda asalnya. Sebagai 

contoh sinyal yang melewati segelas air. Sinyal yang ada di 

pantulkan dan ada yang dibelokkan vertical ke sebuah kolam air akan 
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terbentuk gelombang yang menjauhi titik baru dijatuhkan dan 

semakin jauh semakin menghilang, namun tidak berhenti, hanya 

menghilang. Sama halnya seperti sinyal gelombang radio. 

3. Scaterring : pemecahan sinyal terjadi saat sinyal dikirim dalam 

banyak arah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa objek yang 

dapat memantulkan sinyal dan ujung lancip, seperti partikel debu di 

air dan udara. Ilustrasinya adalah menyinari lampu ke pencahan kaca. 

Cahaya akan di pantulkan ke banyak arah dan menyebar. Dalam 

skala besar adalah saat cuaca hujan. Hujan yang besar mempunyai 

kemampuan memantulkan sinyal. Oleh karena itu disaat hujan, sinyal 

wireless dapat terganggu. 

 
Gambar 2.6. Path Interference 

 

Frekuensi radio (terutama pada range 5 Ghz) memiliki 

kecenderungan yang kuat untuk dipantulkan oleh benda-benda 

logam, cermin, dan benda keras lainnya. 

 Line of Sight Interference 

Line of sight interference artinya suatu kondisi dimana pemancar dapat 

melihat secara jelas tanpa adanya halangan sebuah penerima. Ataupun 

terjadi kondisi LOS, belum tentu tidak ada gangguan pada jalur tersebut. 

Dalam hal ini yang harus diperhitungan adalah penyerapan sinyal, 

pemantulan siyal, pemecahan sinyal. Bahkan dalam jarak yang lebih jauh 
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bumi menjadi pemecahan sinyal. Bahkan dalam jarak yang lebih jauh 

bumi menjadi sebuah halangan, seperti bumi, gunung, pohon, dan 

halangan lingkungan lainnya. 

 

2.6 Keamanan  

1. Wired equivalent Privacy(WEP) 

Spesifkasi 802.11 berusaha menerapkan keamanan jaringan, baik lewat 

accsess control layer MAC 802.11, maupun lewat mekanisme enkripsi, yang 

dikenal dengan Wired Equivalent Privacy (WEP). Tujuannya adalah 

menyediakan keamanan pada jaringan wireless seperti layaknya pada jaringan 

kabel. 

2. Access Control List (ACL) 

Untuk access control, SSID tertentu diterapkan pada access point tertentu 

sehingga stasiun harus mengetahui SSID mana yang akan diasosiasi. Selain itu, 

terdapat table MAC address pada access point yang disebut Acceess Control 

List, dimana stasiun yang meiliki MAC address berbeda dengan table tidak akan 

bisa mengakses jaringan. 

3. 802 IX Security 

Untuk koneksi antar AP, dengan ini maka tidak semua AP bisa 

terkoneksi secara langsung, setidaknya dengan ini jika ada jaringan lain yang 

ingin ikut dalam jaringan kita harus melapor terlebih dahulu. 

4.  Wi-Fi Prortected Access (WPA) 

Untuk enkripsi data standar menyediakan pilihan enkripsi menggunakan 

alogaritma 40-bit shared RC4 PRNG dari RSA data Security. Semua data yang 

dikirm dan diterima ketika stasiun sedang terasosiasi dengan access point, di 

enkripsi menggunakan kunci ini. Sebagai tambahan, ketika enkripsi sedang 

digunakan, access point akan mengeluatkan paket ‘tantangan’ yang terenkripsi 

kepada semua stasiun yang mencoba melakukan asosiasi. Stasiun tersebut harus 

menggunakan kuncinya untuk menjawab paket yang terenkripsi tersebut dengan 

benar, dan dengan demikian akan diperbolehkan untuk mengakses network. Di 

luar layer 2, 802.11 juga mendukung standar keamanan sama seperti yang 

digunakan oleh LAN 802 yang lain untuk access control (seperti login pada 

Network Operating System ) dan enkripsi (seperti IPsec atau enkripsi pada layer 

aplikasi). Teknik pada layer yang lebih tinggi dapat digunakan untuk 



12 
 

 
 

menciptakan jaringan end-to-end yang aman menggunakan gabungan komponen 

wireless LAN dan LAN kabel, dengan sisi wireless-nya memiliki tambahan 

system keamanan yang unik oleh fitur 802.11. 

 

2.7 Parameter-Parameter Wi-Fi 

Performansi Wi-Fi dapat ditentukan oleh beberapa parameter, yaitu kuat sinyal 

(signal strength), Signal to Noise Ratio (SNR), Bandwidth, Coverage Area dan Channel. 

Berikut penjelasan masing-masing parameter. 

a. Kuat Sinyal (Signal Strenght) 

Kuat sinyal menentukan baik tidaknya suatu Wi-Fi. Semakin kuat sinyal, maka 

semakin baik dan handal konektivitasnya.  Sinyal pada Wi-Fi ditunjukkan dengan 

besaran dBm yaitu satuan level daya dengan referensi daya 1mW = 10
-3

 Watt. 

Rentang kuat sinyal pada Wi-fi yaitu antara -10 dBm sampai kurang lebih -99 

dBm, sehingga semakin nilainya mendekati positif maka semakin kuat sinyal dapat 

dikategorikan berdasarkan kualitasnya seperti pada Tabel 2.1:          

 

                               Tabel 2.1. Signal Strenght Wi-Fi 

Signal Strenght (dBm) Keterangan 

-57 sampai -10 Sangat Baik 

-75 sampai -58 Baik 

-85 sampai -76 Cukup 

-95 sampai -86 Buruk 

           (Sumber: Onno W. Purbo, 2007) 

b. Signal to Noise Ratio (SNR) 

Perbandingan antara daya dari sinyal asli dan daya dari derau disebut dengan 

Signal-to-Noise Ratio (SNR). SNR diukur dalam satuan decibel (dB) dan 

didefinisikan dengan rumus: 

SNR = 10 log10 (PS/PN) dB       (2-1) 

Yang mana PS adalah daya rata-rata sinyal dalam satuan watt dan PN adalah 

daya rata-rata dari derau dalam satuan watt.  Apabila nilai daya rata-rata dari derau 

cukup besar dibandingkan dengan daya rata-rata dari sinyal, maka SNR akan 

bernilai kecil. 
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c. Bandwidth 

Bandwidth adalah ukuran dari sebuah wilayah/lebar/daerah frekuensi. Jika lebar 

frekuensi yang digunakan oleh sebuah alat adalah 2,4 sampai 2,48 GHz maka 

bandwidth yang digunakan adalah 0,08 GHz (atau lebih sering disebutkan sebagai 

80 MHz). sangat mudah untuk melihat bahwa bandwidth yang kita definisikan 

berhubungan erat dengan jumlah data yang dapat kita kirimkan di dalamnya 

semakin lebar tempat yang tersedia di ruang frekuensi, semakin banyak data yang 

dapat kita masukan pada sebuah waktu. 

d. Kanal 

Pemilihan kanal diperlukan untuk menghindari interferensi, jaringan 

memerlukan Spektrum 2,4 GHz dibagi menjadi potongan kecil-kecil yang 

terdistribusi pada band sebagai satuan kanal.  Perlu dicatat bahwa lebar kanal 

adalah 22 MHz, tapi antar kanal hanya berbeda 5 MHz.  Hal ini berarti bahwa antar 

kanal yang bersebelahan saling overlap, dan dapat saling berinterferensi. Hal ini 

dapat ditunjukkan seperti Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Jarak Antar Kanal Pada Wi-Fi 

(Sumber: Onno W. Purbo, 2007) 

 

e. Coverage Area 

Merupakan daerah target yang ingin dicapai. Ketika daerah yang ingin dicapai 

sudah tercoverage maka semua daerah tersebut dapat mengakses jaringan Wi-Fi. 

% Coverage Area = 
              

         
 x 100%      (2-2) 

f. Throughput 

Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya yang diukur dengan satuan 

waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan 

transfer file dengan ukuran tertentu.  
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2.8 Perhitungan Kapasitas Tiap User 

Untuk menentukan kapasitas pada jaringan wireless, maka throughtput perlu 

ditentukan sebagai trade off kualitas layanan pada user. Data throughput yang sudah 

ditentukan berdasarkan Tabel 2.2. 

  

Tabel 2.2 Data Throughput dan User Connections per Wireless Protocol 

Protocol Data Rate 

(Mbps) 

Aggregate 

Throughput 

(Mbps) 

Example 

User Count 

Average per User 

Throughput 

802.11b 11 7.2 10 720 Kbps 

802.11b 11 7.2 20 360 Kbps 

802.11b 11 7.2 30 240 Kbps 

802.11b/g 54 13 10 1.3 Mbps 

802.11b/g 54 13 20 650 Kbps 

802.11b/g 54 13 30 430 Kbps 

802.11a 54 25 10 2.5 Mbps 

802.11a 54 25 20 1.25 Mbps 

802.11a 54 25 30 833 Kbps 

802.11n 

MCS7 

72 35 10 3.5 Mbps 

802.11n 

MCS7 

72 35 20 1.75 Mbps 

802.11n 

MCS7 

72 35 30 1.16 Mbps 

(Sumber : : www.cisco.com/designguide) 

Berikut perhitungan untuk mendapatkan jumlah user aktif maksimal yang dapat dilayani 

oleh 1 AP. (Nicola Craneley, 2004:40) 

                             
                    

              
    (2-3) 

 ∑      
                    

                            
      (2-4) 

  % user aktif  
              

              
            (2-5) 

Bandwidth per user    
(          )

       
       (2-6) 

 

Keterangan : 

Datarate : terdapat pada spesifikasi alat (Kbps) 

Potensial user : jumlah rata-rata user di area tersebut 

Kapasitas user : jumlah keseluruhan user di area tersebut 

http://www.cisco.com/designguide
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2.9 Perhitungan Luas Converage Yang Dapat Dilayani 

Untuk dapat menentukan luas daerah yang dapat di-cover oleh sebuah AP maka 

harus diukur panjang jari-jari range dari AP tersebut, sehingga kita dapat menentukan 

jumlah AP yang akan dipakai. Untuk dapat mengetahui jari-jari AP maka dibutuhkan 

MAPL (Maximum Allowed Path Loss). MAPL adalah nilai redaman propagasi 

maksimum yang diperbolehkan agar hubungan antar user dengan AP dapat berjalan 

dengan baik (Nicola Cranley, 2004:75) 

MAPL = EIRP -  Margin  -                 (2-7) 

EIRP =                              

Keterangan : 

            = Power Transmiter (dBm) 

         = Gain Antena (dBi) 

Margin  = Fading Margin = 10 dB typical untuk WLAN 

     = sensitivitas Penerima = -75 dBm pada 54 Mbps 

(spesifikasi pada alat) 

 

2.10 Perhitungan Jumlah Access Point 

Untuk menghitung jumlah AP dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dari kapasitas 

dan bandwidthper user yang digunakan dan coverage area yang direncanakan. 

 Berdasarkan kapasitas dan bandwidth (Nicola Cranley, 2004 : 79) 

      
                         

                              
      (2-8) 

Keterangan : 

     = jumlah AP yang diperlukan untuk melayani kapasitas 

yang diperlukan 

        = Bandwidth yang diperlukan per user (Kbps) 

       = jumlah user di area tersebut (keseluruhan) 

% Activity   = jumlah user yang aktif pada saat yang bersamaan 

%Eficiency = efisiensi channel yang ditunjukan sebagai rasio dari rate 

yang sebenarnya terhadap association rate. 

 

Berdasarkan coverage area yang direncanakan (Nicola Cranley, 2004:83) 

     
      

   
          (2-9) 
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Keterangan : 

NAP : Jumlah Access Point yang diperlukan. 

Ctotal : Total area yang akan di-cover. 

CAP : Coverage untuk satu AP dengan power maksimum. 

 

2.11 Aspek Propagasi WLAN 

1. Aspek Propagasi Indoor 

  Propagasi radio adalah aspek yang relatif penting pada jaringan wireless. 

Banyak faktor yang akan mempengaruhi propagasi radio seperti dinding, furniture, 

pintu/jendela, dan bahkan kehadiran manusia. Dalam kaitannya dengan propagasi 

multipath, variasi penghalang, mobilitas user dan perubahan jarak, maka 

karakteristik propagasi akan berubah pula. Mekanisme perambatan gelombang dalam 

ruangan dipengaruhi oleh penghalang, refleksi dan difraksi. Akibat adanya 

pemantulan dari berbagai benda, gelombang sinyal akan menempuh jalur yang 

berbeda. Interaksi antara gelombang ini dan variasi jarak akan menyebabkan 

perubahan redaman dan level daya sinyal pada penerima. 

2. Fresnel Zone 

Fresnel zones adalah sebuah metode untuk menentukan dimana pemantulan 

akan terjadi di antara pengirim dan penerima. Rumus Fresnel Zone ini dapat 

menentukan posisi ketinggian antenna dengan jarak yang dapat di tembus oleh sinyal 

Wireless. Dengan perhitungan yang tepat akan didapatkan hasil yang memuaskan 

dan tentunya diperhitungkan. Namun penerapan di indoor sinyalnya terlalu pendek 

sehingga tidak terlalu berefek dalam jaringan wifi indoor. 

 

3. Received Signal Strength Indicator (RSSI) 

RSSI menggunakan nilai yang spesifik untuk tiap vendor. Oleh karena itu 

penilaian vendor A belum tentu sama dengan vendor B. RSSI biasa diukur dalam 

besaran dBm. Salah satu alat untuk menentukan RSSI adalah software Network 

Stumbler. 
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4. Signal to Noise Ratio (SNR) 

 SNR adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa kuat sinyal 

dibandingkan dengan gangguan di sekeliling yang mengganggu sinyal. Bila sinyal 

lebih kuat daripada gangguan/noise maka sinyal dapat ditangkap oleh receiver lebih 

baik, dan sebaliknya demikian. Bila noise sekitar terlalu besar, maka yang akan 

ditangkap oleh receiver adalah sinyal yang samar-samar dan transmisi data tidak 

dimengerti. 

5. Free Space Loss 

  Path loss merupakan representasi dari pelemahan daya sinyal, yaitu 

perbandingan daya yang dipancarkan oleh pemancar dengan daya yang diterima oleh 

receiver pada jarak tertentu dari pemancar. Model propagasi free space digunakan 

untuk memperkirakan kuat sinyal yang diterima oleh penerima dalam kondisi line of 

sight atau tidak terhalang oleh penghalang apapun. Redaman free space loss 

merupakan penurunan level daya gelombang radio selama merambat di ruang bebas. 

Pada saat sinyal meninggalkan antenna, sinyal akan berpropagasi atau lepas ke udara. 

Antenna yang digunakan akan menentukan propagasi akan terjadi. Pada frekuensi 

2,4 GHz sangat penting untuk menentukan agar jalur antara dua antenna ini tidak ada 

penghalang, tetapi kemungkinan adanya degradasi dari sinyal yang berpropagasi di 

udara jika ada hambatan di jalur. Sebagian besar redaman dalam system wireless 

adalah redaman karena sinyal harus merambat di udara. 

 Besar redaman ruang bebas dinyatakan dengan persamaan (Rob Flickenger, 

2003:93) 

          (
   

 
)                  (2-10) 

                (  )         (   )              (2-11) 

Keterangan : 

r : Jarak antara pemancar dan penerima (m) 

f : Frekuensi kerja (MHz) 

FSL : Free Space Loss (dB) 

LFS : Redaman  ruang bebas (dB) 
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2.12 Ekahau Site Survey (ESS) 

Ekahau Site Survey (ESS) adalah software untuk menyebarkan dan memelihara 

agar performa dari wireless 802.11 tetap terjaga. ESS juga dapat digunakan untuk 

mendapatkan data real time pada suatu lokasi dan membuat perancangan jaringan 

nirkabel. Kedua tujuan tersebut menawarkan banyak tantangan luar biasa karena sifat 

dari jaringan yang tidak dapat diramalkan dan tidak terlihat. Memiliki tingkat kesulitan 

tersendiri untuk membuat gambaran yang jelas tentang seberapa jauh jaringan tersebut 

akan tercapai dan bagaimana jaringan itu akan bekerja di lokasi yang berbeda. Oleh 

karena itu ESS membuat wifi dimengerti dan memungkinkan pengguna untuk 

mendapatkan yang terbaik dari jaringan wifi yang digunakan. 

ESS dirancang untuk digunakan pada seluruh tahapan yang ada pada jaringan 

seperti halnya pada perancangan, deployment/penyebaran, verifikasi, atau fase 

pemecahan masalah dari jaringan tersebut. Berikut adalah fitur utama dari ESS, yaitu : 

1. Verifikasi 

Dapat dilakukan di dalam ruangan/indoor dan dapat juga dilakukan di luar 

ruangan/outdoor yang dibantu dengan GPS yang digunakan untuk memverifikasi 

cakupan area dan kinerja dari jaringan yang dirancang. 

2. Analisis dan optimasi 

Menggambarkan cakupan jaringan dan performa, menyempurnakan, dan 

mensimulasikan perubahan dalam jaringan atau area yang bersangkutan. 

3. Pemecahan masalah 

Mengatasi permasalahan yang muncul dalam jaringan nirkabel. 

4. Pembuatan laporan 

Menghasilkan laporan mengenai cakupan area dan performa dari jaringan yang 

berada pada area penelitian. 



 

 
 



 
 

 
 

 


