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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jaringan wireless ialah salah satu alternatif terbaik untuk membangun suatu 

jaringan komputer yang mudah. Beberapa tempat umum seperti tempat bermain taman 

dan cafe serta gedung-gedung perkantoran yang pada saat ini sebagian besar telah 

dilengkapi dengan fasilitas seperti hotspot supaya para pengunjungnya dapat 

menggunakan layanan internet secara nirkabel, gratis dan praktis.  

Akses jaringan yang dinamis dan efisien menjadi kebutuhan teknologi saat ini, 

teknologi wireless Local Area Network (WLAN) hadir untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Teknologi wireless LAN membuat pengguna bisa bergerak secara dinamis, 

namun wireless LAN juga bisa terbatas terhadap area koneksi, sehingga dibutuhkan 

beberapa access point untuk mencakup area jaringan secara keseluruhan. [1]  

Selain itu pada beberapa instansi dan perkantoran jaringan nirkabel juga 

digunakan sebagai pendukung jaringan kabel yang sudah ada. Implementasinya masih 

menggunakan jaringan kabel yang menjadi backbone dari access point supaya user yang 

terhubung bisa mengakses internet. Permasalahan menggunakan kabel inilah dapat 

menjadi kendala yang cukup berarti pada tempat-tempat yang sulit dijangkau. 

Salah satu alternatif solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan 

mengimplementasikan Wireless Distribution System (WDS) pada perangkat access point. 

WDS merupakan sistem untuk mengembangkan jaringan internet nirkabel tanpa harus 

menggunakan kabel sebagai backbone untuk access point melainkan memanfaatkan jalur 

nirkabel dari access point tersebut. Analisis perbandingan kualitas layanan (QoS) 

Wireless Distribution System (WDS) menggunakan parameter jitter, througput, delay dan 

packet loss. Hasil analisis kinerja kualitas layanan (QoS) tersebut maka akan diketahui 

perbandingan access point yang menggunakan backbone kabel sehingga dapat diketahui 

masing-masing keunggulan dan kekurangan penerapan metode WDS dan tanpa 

menggunakan WDS pada jaringan nirkabel. [2] 

Indekost biru adalah salah satu jasa penyewaan yang menawarkan sebuah kamar 

atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode 



2 
 

tertentu (umumnya pembayaran per bulan), yang berada didaerah Jetis Dau, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur yang biasa disewa oleh anak mahasiswa baru (maba) dan 

mahasiswa / mahasiswi sebagai tempat tinggal dan menghabiskan waktu luang selepas 

kuliah dengan berbagai fasilitas tambahan seperti wifi gratis. 

Jaringan wireless dan wifi gratis merupakan salah satu strategi terbaik untuk 

memancing pelanggan anak muda-mudi yang sebagian besar adalah mahasiswa / 

mahasiswi yang memerlukan tempat untuk tinggal sembari mengakses wifi sambil 

mencari materi kuliah dan lain-lain. 

Permasalahan yang terjadi adalah ketika pengguna (user) tidak menggunakan 

backbone kabel LAN (Local Area Network) atau hanya menggunakan fitur wi-fi 

berpindah tempat atau memiliki mobilitas tinggi sehingga harus berpindah access point 

yang satu ke access point yang lain secara dinamis di daerah cakupan access point. 

Dengan majunya teknologi jaringan nirkabel kita dapat menggunakan teknik WDS 

(Wireless Distribution System) di Indekost Biru agar para pengguna dapat berpindah 

access point tanpa harus khawatir dan memikirkan data yang sedang di akses akan 

terjadi packet loss.  

Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Indekost Biru agar pengunjung 

dapat terpuaskan dari segi pelayanan. Karena alasan itu penelitian ini diharapkan mampu 

menganalisis dan merancang WDS (Wireless Distribution System) berdasarkan QOS 

(Quality of Service) dengan parameter Thoughput, Delay, Packet loss, dan jiter. Karena 

alasan itu penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Teknologi WDS (Wireless 

Distribution Sysem) Menggunakan Mikrotik-RB951Ui-2HnD pada Indekost Biru 3 

Lantai”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, berdasar latar belakang yang ada penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah yang akan dibahas , yaitu : 

1. Bagaimana mengkonfigurasi router Mikrotik-RB951Ui-2HnD agar berfungsi sebagai 

WDS ? 
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2. Bagaimana analisis kinerja WDS (Wireless Distribution Sysem) dari segi QoS (Quality of 

Serfice) dengan parameter Thoughput, Jitter,Packet Loos, Delay menggunakan Mikrotik-

RB951Ui-2HnD  ? 

3. Bagaimana menerapkan routing OSPF(Routing Open Shortest Path) pada jaringan WDS? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Merancang dan konfigurasi topologi WDS (wireless distribution system). 

2. Menganalisis sistem WDS (wireless distribution system) di Indekost Biru 3 Lantai untuk 

memberikan kualitas pelayanan jaringan yang lebih baik bagi pelanggan di Indekost Biru 

3 Lantai. 

3. Menerapkan Routing OSPF pada jaringan WDS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran QOS (Quality of Service) dari jaringan WDS (Wireless 

Distribution System) yang sudah dibuat. 

1.5 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian melakukan pengujian QOS (Quality of Serfice) dengan parameter Thoughput, 

Delay, Packet Loss, Jitter, Upload and Download.  

2. Pengambilan data pada performa jaringan menggunakan router Mikrotik-RB951Ui-2HnD 

sebelum dan sesudah WDS diterapkan.  

3. Menggunakan 3 PC (Personal Computer), 1 PC sebagai server dan 2 PC sebagai client. 

4. Pengujian performa jaringan WDS menggunakan software Jperf-2.0.2.  

5. Pengujian pemetaan sinyal menggunakan software EkahauHeatmapper. 

6. Konfigurasi router Mikrotik-RB9511Ui-2HnD menggunakan software Winbox-3.RC6.  
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7. Menggunakan Routing OSPF untuk koneksi antar mikrotik. 

 

1.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan meliputi: 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain: 

1.6.1.1 Metode Studi Pustaka 

Metode pustaka yang dilakukan adalah: 

1. Mengumpulkan artikel dan jurnal yang terkait dengan access point, jangkauan 

access point dan manajemen access point. 

2. Mencari dan mengumpulkan referensi tentang penempatan access point, manajemen 

access point dan optimalisasi access point. 

1.6.1.2 Metode Observasi 

Metode observasi yang dilakukan adalah: 

1. Menyelidiki pemasalahan yang terjadi tentang jangkauan access point. 

2. Mengumpulkan fakta tentang titik – titik penempatan access point. 

3. Mengamati kestabilan dan kekuatan sinyal dari access point yang ada. 

4. Mencari tempat di daerah Indekost Biru yang belum terjangkau sinyal access point. 

1.6.1.3 Metode Deskriptif 

Metode deskiptif ini meliputi: 

1. Mengumpulkan data lokasi penempatan access point. 

2. Mengumpulkan data spesifikasi access point yang digunakan. 

1.6.2 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis lingkungan, identifikasi masalah. 

1.6.3 Metode Perancangan 

Metode perancangan yang digunakan yaitu: 

1. Prepare (Persiapan). 

2. Planning (Rencana). 

3. Design (Perancangan). 
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1.6.4 Metode Pengembangan 

Metode pengembangan dilakukan meliputi: 

1. Implement (Pelaksanaan). 

2. Operate (Pengoperasian). 

3. Optimize (Pengoptimalan). 

1.6.5 Metode Testing 

Metode testing menggunakan software jperf dan ekahau heatmapper. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan akan memuat uraian secara garis besar isi 

laporan skripsi per bab, adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan, meliputi jaringan 

computer,WDS (Wireless Distribution System), QoS (Quaity of Service), jaringan 

wireless, Open Shortest Path First (OSPF) dan landasan teori lain yang 

mendukung materi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang identifikasi masalah, analisis kebutuhan jaringan, 

pengambilan data yang diperlukan, kebutuhan hardware dan software, kebutuhan 

SDM, serta perancangan jaringan yang dilakukan dalam penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai cara mengimplementasikan WDS (Wireless 

Distribution System), serta OSPF ( Open Shortest Path First ) untuk membuat 

jaringan wireless menggunakan perangkat Mikrotik-RB9511Ui-2HnD. Selain itu 

juga membahas analisa perbandingan QoS (Quality of Service) pada perangkat 

tersebut. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran guna memperbaiki sistem yang 

sudah dihasilkan untuk masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


