
BAB I 

PENDAHULUAN 

1 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap preangkat wireless melakukan komunikasi melalui gelombang 

yang dipancarkan melalui udara dan mengalalmi attenuasi atau penurunan kekuatan 

dengan bertambahnya jarak. Selain itu jika terlalu banyak pemancar dalam suatu 

lokasi akan menimbulkan tabrakan / interferensi signal jika signal signal tersebut 

tidak ditata dengan baik. Penataan signal inilah yang terkadang sulit dilakukan 

karena, signal adalah benda yang abstrak dan tidak kasat mata sehingga perlu alat 

bantu dan analisis yang tepat dalam penataan nya.[1] 

Android sebagai sistem operasi mobile saat ini API (Application 

Program Interface) nya sudah mampu membaca frame manajemen data dari 

jaringan wireless khususnya WiFi 802.11 dengan memanfaatkan kemampuan 

android ini dan menerapkan rule atau aturan aturan dalam menempatkan pemancar 

yang baik pada aplikasi android akan memudahkan dalam memilih tempat untuk 

penempatan pemancar. Device Android yang sifatnya mudah dibawa dan ringan 

seperti tablet / smartphone, akan memudahkan dalam melakukan analisis indoor 

maupun outdoor. 

1.2 Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

 Bagaimana menentukan letak posisi access point yang optimal sehingga 

minimum interferensi dengan yang lain baik dari konfigurasi maupun letak 

nya. 

 Bagaimana menganalisa beacon frame pada AP (Access Point) untuk 

menentukan penempatan  AP (Access Point) lain nya. 

 Bagaimana mendesain aplikasi positioning system pada sistem operasi 

android. 

 Bagaimana mengubah aturan aturan dalam penempatan AP (Access Point) 

ke dalam bentuk algoritma fuzzy? 



 Bagaimana menguji akurasi algoritma fuzzy dalam menentukan keputusan 

lokasi penempatan AP (Access Point). 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

 Aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini akan memudahkan dalam 

menentukan tempat AP (Access Point) sehingga memberikan Quality of 

Services yang baik meskipun pengguna adalah orang awam atau tidak 

banyak memiliki pengetahuan tentang sinyal dan gelombang. 

 Mengetahui bagaimana algoritma fuzzy dapat memberikan keputusan 

berdasarkan data data dan aturan aturan yang telah dibuat. 

 Mengetahui apakah algoritma fuzzy dapat berjalan pada sistem operasi 

mobile yang memiliki resource memory dan processor kecil. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini : 

 Keputusan yang dibuat oleh aplikasi ini, khusus untuk penempatan Access 

Point (AP) WiFi 802.11 g/n saja. 

 Keputusan lokasi adalah area yang diperkirakan bukan merupakan sebuah 

titik pasti yang dapat dicari menggukan ilmu geografis. 

 Jangkauan area scanning untuk proses pengumpulan data bergantung pada 

jenis device yang digunakan. 

 Aplikasi ini dirancang untuk melakukan analisa di ruang yang cukup 

terbuka dan tidak banyak memiliki sekat atau dinding. Aplikasi tidak 

dirancang untuk ruang yang terlalu banyak dinding atau halangan yang 

berliku liku. 

 Aplikasi dirancang untuk platform mobile android versi 4.0 keatas. 

1.5 Metodologi 

a) Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi pustaka tentang algoritma yang akan 

digunakan yaitu fuzzy tsukamoto dan bagaimana mengaplikasikan nya 

ke dalam sebuah sistem. Selain itu juga dipelajari karakteristik dari 

access point serta gelombang radio yang digunakan dalam WiFi 802.11g 



dan 802.11n juga hal hal yang memepengaruhi kinerja dari perangkat 

tersebut.  

b) Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis serta perancangan sistem 

berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap 

ini juga rules atau aturan aturan yang menjadi inti dari algoritma fuzzy 

dibuat. 

c) Implementasi 

Pada tahap ini dialakukan implementasi atau pembuatan sistem 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Sistem di buat pada platform 

mobile android untuk versi 4.0 ke atas. 

d) Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan cara melakukan analisis 

peletakan access point secara manual dan dengan program pada tempat 

tempat yang telah memiliki banyak access point dengan kondisi  yang 

berbagai macam untuk mengetahui tingkat akurasi keputusan yang 

menggunakan komputasi. 

 


