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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era digital ini, perkembangan dunia jaringan komputer yang sangat pesat 

mempunyai peran penting bagi berbagai kalangan, baik dalam bidang pendidikan, 

pemerintahan maupun masyarakat umum. Pada dasarnya, jaringan komputer 

bertujuan untuk mempermudah manusia untuk mengakses segala macam informasi 

yang dibutuhkan secara mobile. Seiring berkembangnya tekonologi jaringan 

komputer, kenyamanan serta keamanan dibidang sistem informasi dan komputer 

harus semakin diperhatikan. Penggunaan jaringan komputer secara nirkabel 

(wireless) merupakan salah satu contoh kemajuan dibidang jaringan yang sudah 

umum dipakai oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

koneksi nirkabel (wireless), maka suatu jaringan melalui nirkabel harus dipelihara 

(maintain) dengan baik. 

Sesuai namanya, jaringan nirkabel merupakan suatu jaringan komputer yang 

tidak membutuhkan kabel untuk terhubung antara satu device dengan yang lain. 

Jaringan nirkabel ini menggunakan berbagai macam media transmisi tanpa kabel, 

seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah, dan lain-lain. 

Pemeliharaan dan pengamatan (monitoring) suatu jaringan nirkabel yang luas adalah 



2 

 

suatu hal yang rumit dilakukan jika tidak menggunakan sistem kontrol yang berfungsi 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena itulah, suatu jaringan yang besar memerlukan 

suatu sistem untuk mengkontrol dan memonitor jaringan tersebut secara bersamaan.  

Motorola merupakan salah satu perusahaan yang mengembangkan sistem 

kontrol dan monitoring untuk teknologi nirkabel yang dikenal dengan Motorola 

WiNG 5 Solutions. Sistem tersebut sudah banyak dipakai oleh banyak perusahaan di 

Indonesia dari berbagai macam sektor, mulai dari sektor kesehatan, ritel, dan edukasi. 

UPH (Universitas Pelita Harapan) merupakan perusahaan dalam bidang edukasi yang 

sudah mengimplementasikan sistem WiNG 5 pada jaringan nirkabel-nya. Oleh karena 

itu, akan dipelajari dan dilakukan analisis penggunaan jaringan nirkabel UPH 

menggunakan sistem Motorola WiNG 5 Solutions.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dalam proses analisis jaringan nirkabel yang digunakan di UPH, terdapat 

beberapa permasalahan yang harus dihadapi dan dapat diselesaikan. Permasalahannya 

diantara lain: 

1. Topologi dan beberapa perangkat keras yang digunakan tidak memaksimalkan 

spesifikasi kecepatan dan kenyamanan yang diberikan oleh UPH kepada user. 
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2. Kualitas dari koneksi jaringan nirkabel masih mempunyai banyak blind spot 

sehingga akan dilakukan perubahan dan penambahan pada manajemen access 

point yang ada di UPH. 

3. Pemanfaatan hasil analisis untuk perubahan atau penataan jaringan yang 

digunakan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari dan menganalisis penggunaan 

jaringan komputer di UPH Lippo Village, menganalisis dan menata sistem nirkabel 

pada jaringan komputer UPH menggunakan sistem Motorola WiNG 5 Solutions 

supaya kualitas jaringan nirkabel di UPH menjadi semakin baik. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa batasan penelitian yang akan dilakukan antara lain: 

1. Parameter yang akan diteliti: kecepatan, reliable, stabilitas, dan sinyal 

(strength dan coverage area)  pada jaringan nirkabel UPH. 

2. Jenis access point yang digunakan yaitu Motorola WiNG 5 AP-650 dan 

controller RFS7000. 

3. Penelitian dilakukan di lingkungan UPH Lippo Village. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan dua metode yaitu studi literatur dan metode 

eksperimental. Hal yang perlu diperlajari dari studi literatur adalah teori dan cara 

kerja dari Motorola WiNG 5 Solutions, penerapan pemakaian Motorola WiNG 5 

Solutions pada jaringan nirkabel UPH, dan teori serta cara kerja teknologi access 

point.  

Pengerjaan penelitian ini akan berlangsung selama satu semester secara 

bertahap diantaranya: 

1. Sistematika penulisan 

Pada tahap ini, dipelajari tentang sistem yang akan digunakan selama 

penelitian berlangsung. Tahap ini berlangsung selama dua minggu sebelum 

pengumpulan data dimulai. 

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu tahap dimana pengumpulkan data seperti 

diantaranya, penggunaan jaringan nirkabel di UPH dilakukan yang akan 

berlangsung selama satu bulan.  

3. Analisis data 

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data yang diperlukan diperoleh 

untuk penulisan laporan. Analisis dari hasil penelitian akan berupa statistika 

dan perbaikan atau penataan yang diperlukan pada jaringan komputer di UPH. 
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4. Penataan jaringan 

Tahap ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari analisis penggunaan jaringan nirkabel UPH. Jika diperlukan, 

maka akan dilakukan penataan topologi yang digunakan. 

5. Analisis hasil penataan 

Setelah dilakukan penataan ulang topologi, maka tahap berikutnya yang akan 

dilakukan yaitu analisis terhadap hasil penataan yang baru diterapkan. 

Analisis ini berupa perbandingan antara topologi yang lama dengan topologi 

yang baru.  

6. Penyusunan laporan 

Tahap terakhir yang akan dilakukan yaitu penyusunan laporan berdasarkan 

hasil analisis yang diperoleh selama satu semester. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan disusun secara sistematis yang tediri dari lima bab yang masing-

masing berisi: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan-batasan masalah dari penelitian, metodologi penelitian 

yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan-landasan teori yang digunakan dalam 

tugas akhir ini. Antara lain teori nirkabel Local Area Network (WLAN), 

access point, IEEE 802.11n, dan Motorola WiNG 5 Solutions. 

BAB III GAMBARAN UMUM ISD DAN PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini menjelaskan tentang profil dari ISD Universitas Pelita Harapan, 

struktur organisasi yang digunakan, gambaran umum sistem yang digunakan 

saat ini, kesulitan-kesulitan yang dialami pemagang, dan posisi pemagang di 

ISD 

BAB IV ANALISIS JARINGAN WIRELESS DI UPH 

Bab ini menjelaskan tentang analisis topologi jaringan tunneling yang 

dilakukan secara logical dan physical. 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI 
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Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk 

penggantian topologi dengan bridging mode tunneling menjadi topologi 

dengan bridging mode local forwarding. Bab ini menjelaskan lebih spesifik 

mengenai alur proses dari keseluruhan sistem. 

 

BAB VI ANALISIS JARINGAN LOCAL FORWARDING 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis hasil penggantian topologi jaringan 

yang digunakan. Kemudian dari hasil pengujian tersebut, dilakukan evaluasi 

berdasarkan tingkat keberhasilan sistem.  

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan yang diambil dari penelitian yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan rancangan yang lebih baik. 
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