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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Di era seperti sekarang ini, yang semuanya serba cepat maka kita juga harus bersikap cepat pula, kalau tidak mau terlindas roda zaman. Semuanya sudah serba canggih, semuanya serba online, apalagi dikota-kota besar seperti Yogyakarta ini misalnya. Kalau penulis perhatikan, kehidupan di Jogja ini sangat familiar dengan internet, seperti dari anak-anak sekolahnya, dengan Handphonenya yang mempunyai fasilitas GPRS maka dapat connect dengan internet, yang rata-rata mereka gunakan untuk browser, ataupun download. Dan juga banyaknya pengguna Notebook/laptop, yang sekarang ini rata-rata sudah include Wireless LAN didalamnya yang mau tidak mau banyak penyedia Hotspot Area. Dari akademik yang dapat digunakan oleh mahasiswa, tempat-tempat berkumpulnya anak muda dan para executive seperti cafe2 dan restaurant  yang juga menyediakan fasilitas Hotspot Area untuk menarik dan membuat betah para pelanggan, yang tentunya ini gratis. Namun ada juga yang memasang hotspot untuk pribadi yang bersifat privat yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang diberi hak saja.
Misalkan mahasiswa yang berada di kos-kosan dan menggunakan wireless, sering mendapat Access Point dari Akakom yang free, tapi tidak dapat connect dengan wireless yang digunakan karena munkin strength sinyalnya tidak cukup untuk connect. 
Berangkat dari hal tersebut, muncul lah ide untuk membuat alat penangkap sinyal Wireless yaitu antena Wajan Bolic, dengan alat tersebut maka diharapkan akan dapat menangkap sinyal Wireless lebih kuat jika dibandingkan dengan tanpa alat tersebut. Alat ini lebih cocok digunakan untuk pribadi misal mahasiswa yang bertempat tinggal/kost di dekat kampus yang kampus tersebut menyediakan Hotspot Area.
	

Maksud dan Tujuan
Maksud dari karya tulis ini yaitu untuk membuat sebuah alat yang berfungsi untuk memperkuat daya tangkap sinyal Wireless. Dengan alat ini diharapkan dapat menangkap lebih kuat sinyal wireless, atau diharapkan masih dapat menangkap sinyal wireless meski berada di batas jangkauan maksimal Access Point.
Dalam penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan :
	Membuat antenna wireless internet dengan biaya yang murah, memiliki penguatan yang tinggi, dan tentunya jangkauan lebih jauh
	Dengan peralatan yang sederhana, kita dapat membangun sambungan wireless internet dengan jangkauan yang cukup jauh dari AP.
	memperkenalkan tentang cara pembuatan antenna wireless internet, dan membandingkan jika menggunakan wireless internet tanpa menggunakan antenna.




Batasan Masalah
Pada pembuatan antenna wajan bolic ini menggunakan USB wireless adapter. Namun banyak kemungkinan yang dapat dikembangkan dengan cara yang berbeda dan gaya yang berbeda, dan bahkan yang sering kita temui sendiri ada banyak macamnya. Dalam membangun sebuah antenna wajan bolic, diperlukan beberapa perangkat keras (hardware) yaitu :
	USB Wifi Adapter + kabel USB + CD driver 

Wajan aluminium diameter 36 cm 
Pipa PVC 3 inch panjang disesuaikan 
Dop pipa 3 inc : 2 buah 
Besi plat bentuk L 
Baut dan mur besar 
Baut U 1 ½ inch : 1 buah 
Aluminium foil secukupnya 
Lem pipa atau Lem karet 
	Pengujian menggunakan software
	Antenna ini hanya antenna penerima saja.


Sistematika
Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan karya tulis ini telah disusun menjadi 5 bab yang kemudian dalam tiap bab diuraikan dalam beberapa sub-bab. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
Bab II. Landasan Teori
Tinjauan tentang Wireless, sistem kerja wireless adapater.
Bab III. Perancangan
Pada bab ini akan di bahas rancangan peralatan yang meliputi: Diagram blok, rancangan mekanik. 
Bab IV. Hasil dan Pembahasan
Dalam bab ini akan diuraikan mekanisme perakitan peralatan yang digunakan untuk membuat sebuah antenna wireless menggunakan wajan
BABV. Penutup
Berisi tentang kesimpulan dan saran guna memperbaiki dalam pembuatan antena wajan bolic selanjutnya.

