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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dalam melakukan analisis, perancangan dan 

implementasi Wireless Distribution System (WDS) adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Metode Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan data dan hasil yang benar, relevan tentang penelitian yang 

dilakukan, maka dari itu diperlukan metode untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut 

metode penelitian yang digunakan adalah : 

3.1.2 Studi Pustaka 

Metode pencarian data yang dari buku, jurnal nasional, internet, artikel atau tutorial 

yang lainnya yang berhubungan atau mendukung dalam penelitian. 

3.1.3 Wawancara 

Penelitian ini melakukan pertanyaan langsung dengan Pemilik dan penjaga di 

Indekost Biru 3 Lantai untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. 

3.1.4 Observasi 

Penelitian ini langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi 

yang belum didapatkan saat wawancara dengan pemilik dan penjaga di Indekost Biru 3 

Lantai. 

3.1.5 Dokumentasi 

Tahap ini membuat dokumentasi untuk skripsi dimulai dari studi pustaka, metode 

penelitian, implementasi sampai kesimpulan dan saran. 

3.1.6 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah indentifikasi masalah, analisis sekenario 

pengujian, analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan perangkat keras, analisis 

kebutuhan perangkat lunak dan analisis kebutuhan SDM. 
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3.1.7 Metode Testing 

Pengujian sistem WDS (Wireless Distribution System) menggunakan tiga buah 

router mikrotik-RB591Ui-2HnD dan 6 buah laptop yang masing-masing berfungsi sebagai 

lima client dan satu berfungsi sebagai server. 

3.1.8 Metode Implementasi 

Metode implementasi sistem yang digunakan dalam penelitian adalah metode “The 

PPDIOO Network Lifecycle” (Teare, 2008). Tahapan yang terdapat dalam PPDIOO adalah 

Prapere, Plan, Design, Implement, Operate dan Optimize. Penjelasan masing-masing 

tahapan sebagai berikut : 

3.1.8.1 Persiapan (Prepared) 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data, identifikasi permasalah yang ada dan 

analisis kelemahan sistem yang diperlukandan sehingga sistem jaringan yang akan dibangun 

sesuai dengan rancangan dari kebutuhan yang direncanakan pada jaringan komputer di 

Indekost Biru Lantai 3. 

3.1.8.1.1 Pengumpulan Data dan Identifikasi Masalah 

Hasil dari pengumpulan data dan identifikasi masalah yang dilakukan pada Indekos 

Biru, sebagai berikut: 

1. Indekost Biru menggunakan ISP Indiehome dengan bandwidth sebesas 10Mbps. 

2. Terdapat Router yang tersebar di sekitar Indekost Biru. 

3. Semua penyewa kamar kos menggunakan koneksi internet untuk mencari materi 

kuliah, main game dan lain-lain. 

4. Wireless LAN memiliki kekurangan dalam cakupan area koneksi yang terbatas, 

sehingga dibutuhkan beberapa wireless untuk mencakup area secara keseluruhan. 

5. Mengakses internet belum bisa untuk berpindah secara otomatis dari wifi satu ke 

wifi lain secara cepat. 
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3.1.8.1.2 Analisis Kelemahan Sistem 

Analisis kelemahan sistem pada jaringan dilakukan berdasar dari kelebihan WDS 

pada Indekost Biru, sebagai berikut: 

1. Jangkauan sinyal wireless yang digunakan saat ini tidak luas. 

2. Terlalu banyak penggunaan Router sehingga banyak paket routing. 

3. Jaringan pada Indekost Biru tidak otomatis berpindah untuk user dari wifi 1 ke 

wifi lain, maka user harus reconnect ke wifi terdekat. 

4. Terlalu banyak penggunaan ssid yang berbeda sehingga membuat pengguna 

bingung menggunakan wifi dan penggunaan sinyal wireless yang banyak akan 

mengakibatkan interfrensi sinyal wireless sangat tinggi. 

3.1.8.2 Rencana (Plan) 

Pada tahap ini, mengidentifikasi kebutuhan awal jaringan seperti analisis kebutuhan 

perangkat keras (hardware) dan analisis kebutuhan perangkat lunak (software), diharapkan 

dapat memberikan gambaran keseluruhan terhadap kebutuhan sistem yang ada untuk 

diterapkan pada Indekost Biru 3 Lantai. 

3.1.8.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

a. Router Mikrotik RB951Ui-2HnD 

Router yang digunakan adalah RB951Ui-2HnD dengan spesifikasi gambar dan  

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 RB951Ui-2HnD 

(source: mikotik.com) 

Spesifikasinya Product Code  RB951Ui-2HND, Architecture MIPS-BE, 

CPU AR9344 600MHz, Main Storage/NAND 64MB, RAM 128MB, LAN Ports, 
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Wireless Standarts 802.11 b/g/n, Wireless Tx Power 30dbm, Integrated Antenna Yes, 

Antenna Gain 2 x 2,5dBi, Operating System RouterOS, RouterOS License Level4. 

b. Kabel UTP RJ45 

kabel UTP jenis kabel yang digunakan dan menggunakan konektor RJ45, kabel 

UTP ini digunakan sebagai penghubung jaringan komputer dan digunakan untuk 

menghubungkan laptop dengan router mikrotik. 

 

Gambar 3.2 kabel UTP RJ45 

c. Laptop 

Laptop digunakan untuk pengujian dengan dilengkapi dengan wireless, sistem 

operasi yang digunakan adalah windows 10 dan windows7. 

3.1.8.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah Winbox, Jperf dan 

EkahauHeatmapper. 

a. Winbox 

Winbox yang digunakan adalah winbox v3.11. digunakan untuk konfigurasi 

RouterBoard. 

b. Jperf 

Jperf sendiri digunakan untuk pengujian performa Throughput, packet loss dan 

jitter. 
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c. EkahauHeatmapper 

EkahauHeatmapper merupakan software yang digunakan untuk melakukan 

pemetaan area jangkauan dari sinyal access point berdasarkan denah gedung atau 

lokasi. 

3.1.8.3 Perancangan (Design) 

Pada tahap perancangan ini, membahas tentang detil logis perancangan infrastruktur 

Wireless Distribution System (WDS) yang baru sesuai dengan mekanisme sistem dan 

merancang Wirless Distribution System (WDS) yang akan berjalan sesuai kebutuhan. 

3.1.8.3.1 Rancangan Topologi Jaringan 

Topologi jaringan digunakan untuk merancang topologi yang nantinya akan 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Topologi yang penulis bangun merupakan 

topologi berbasis client-server yang terdiri dari 4 buah laptop dan 3 buah wireless router. 

Keenam laptop tersebut mempunyai peranan tersendiri, 1 laptop bertindak sebagai server dan 3 

lainnya bertindak sebgai client. Semua laptop akan terkoneksi dengan menggunakan jaringan 

Wi-Fi yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui kinerja QoS (Quality of Service). 

Adapun rancangan topologi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Topologi Jaringan. 
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 Pada gambar diatas sebelah kiri (garis putus merah) mengapa dikatakan kurang 

tepat, karena jika ada user login / masuk pada SSID (Service set identifier) : “WIFI” atas 

sedangkan user ingin berpindah tempat kearah SSID : “WIFI” tengah maka user harus  login / 

masuk lagi untuk mengakses internet dengan memasukkan password, begitu  pula jika user 

ingin berpindah tempat dari SSID : “WIFI” tengah ke SSID : “WIFI” bawah. Pada topologi ini 

juga membutuhkan backbone kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) lebih banyak yang harus 

menghubungkan tiap AP (Access Point) keswitch atau kesumber internet, begitu juga dengan 

kabel sumber dari PLN yang digunakan untuk menghidupkan tiap AP, jadi jumlah panjang 

kabel sumber PLN yang dibutuhkan berbanding lurus dengan jumlah AP dan letak posisi AP. 

Untuk gambar diatas sebelah kanan (garis putus kuning) dikatakan topologi yang 

seharusnya digunakan karena pada sistem WDS tiap SSID yang ada pada AP akan terhubung 

antara yang satu dengan SSID AP yang lainnya. Pada topologi ini berbanding terbalik dengan 

topologi gambar diatas sebelah kiri (garis putus merah), karena 3 buah AP akan menjadi 1 SSID 

yang artinya ketiga AP tersebut menjadi 1 kesatuan APatas=APtengah=APbawah yang apabila 

user login di AP atas dan user ingin berpindah tempat ke AP tengah maka user tidak perlu login 

kembali pada AP 2 karena  sebelumnya sudah login pada AP atas begitupula jika ingin ke AP 

3. Untuk masalah backbone kabel UTP, pada topologi ini hanya menghubungkan 1 buah AP 

keswitch atau kesumber internet sedangkan AP yang lainnya tidak perlu terhubung keswitch 

atau kesumber internet melainkan cukup terhubung kesalah satu AP yang tehubung keswitch 

atau kesumber internet, bisa menggunakan kabel UTP antar AP atau menggunakan fitur 

wireless yang disediakan pada AP, pada topologi ini juga tidak memerlukan kabel sumber dari 

PLN yang digunakan untuk menghidupkan tiap AP karena cukup menggunakan kabel UTP 

yang terhubung tiap AP untuk menghidupkan AP. 
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Gambar 3.4 Denah Lokasi Penelitian. 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Kualitas sinyal menggunakan EkahauHeatmapper Sebelum Menggunakan WDS 
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3.1.8.3.2 Konfigurasi IP address 

Konfigurasi IP address yang akan dijalankan pada topologi jaringan WDS, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Konfigurasi IP Address 

Device Interface IP Address Subnetmask 

RB951Ui-2HnD 

Eth0/1 - Internet DHCP Client dari ISP n/a 

Bridge-wds - client WDS 192.168.1.1/24 255.255.255.0 

Eth0/2 -  192.168.2.1/24 255.255.255.0 

 

 

3.1.8.3.3 Konfigurasi Winbox 

Konfigurasi winbox sebagai berikut: 
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Gambar 3.6 tampilan awal konfigurasi winbox. 

 

3.1.8.4 Pelaksanaan (Implement) 

Tahapan ini, menerapkan semua hal yang direncanakan sesuai desain dan analisis 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahap pelaksanaan meliputi instalasi dan konfigurasi 

terhadap rancangan Wireless Distribution System (WDS). 

 



26 
 

3.1.8.5 Pengoperasian (Opeate) 

Tahap pengoperasian ini merupakan uji coba sistem Wireless Distribution System 

(WDS) yang sudah dibangun agar dapat berjalan dengan optimal pada Indekost Biru 3 Lantai 

berdasarkan parameter QOS (Quality Of Service) 

3.1.8.6 Pengoptimalan (Optimize) 

Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah baru yang muncul dikemudian hari, 

fase optimalisasi dapat meminta untuk desain ulang jaringan jika terlalu banyak masalah. 

3.2 Alur Penelitian 

Beberapa proses yang harus dilakukan di dalam penelitian ini agar mendapat hasil 

yang diharapkan. Dari identifikasi masalah sampai dengan tahap kesimpulan dan saran 

untuk penelitian lebih lanjut. Adapun proses penelitian tertuang dalam diagram alur pada 

gambar di bawah ini : 

    

Gambar 3.7 Flowchart Alur penelitian. 


