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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian menggunakan beberapa referensi untuk melaksanan perencanaan 

ulang dan analisis desain jaringan nirkabel. Referensi tersebut sudah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti diataranya: 

Putri (2013) menyatakan dalam penelitiannya mengenai analisis jaringan 

UGM-Hotspot di wilayah Kantor Pusat Tata Usaha bahwa UGM menggunakan 

suatu jaringan komputer dengan teknologi nirkabel untuk memenuhi kebutuhan 

terhadap layanan internet di seluruh wilayah kampus. Jaringan nirkabel tersebut 

yaitu UGM-Hotspot. UGM-Hotspot menggunakan teknologi captive portal serta 

otentifikasi web yang juga memiliki keamanan otentifikasi menggunakan LDAP 

UGM yang ada di DSSDI yaitu menggunakan akun email. UGM-Hotspot ini juga 

merupakan SSID resmi dari access point di UGM. Dalam penerapannya masih 

banyak ditemukan kendala seperti daya jangkauan sinyal lemah dan adanya access 

point lain yang bertabrakan channel. 

Triatmaja (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jarak semakin dekat 

titik dengan access point maka throughput yang didapatkan akan semakin besar, 

namun throughput tetap dapat berubah bergantung jumlah pengguna. Maksimal 

throughput yang didapat pada sinyal lemah mencapai 64,81% dari maksimal 

bandwidth perangkat nirkabel. Throughput pada daerah yang dilakukan penelitian 

seluruhnya mengalami penambahan nilai throughput hingga mendekati maksimal 

bandwidth yaitu 92,59% setelah dilakukan penambahan access point.
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Teknologi 802.11f merupakan standar yang dikeluarkan IEEE agar setiap 

vendor access point dapat mendukung fitur roaming. Menurut Audi (2013) dalam 

penelitiannya tentang analisis dan optimalisasi jaringan nirkabel dengan 

meminimalisasi roaming di Binus Square, roaming adalah pengguna dapat 

berpindah koneksi dari access point ke access point lain tanpa terputus. Dalam 

802.11f pengguna melakukan re-associated baru bukan melakukan associate ulang 

dengan access point baru dengan waktu sangat cepat. Access point juga melakukan 

pemantauan terhadap pengguna dan saling berkomunikasi antar access point lain. 

Monis (2007) pada penelitiannya tentang Analisis Perbandingan Metode 

Otentifikasi IEEE 802.1x menjelaskan bahwa mekanisme keamanan dan 

mekanisme otentifikasi memberikan dampak yang berbeda ketika digunakan dalam 

WLAN. Teknik keamanan standar protokol WEP dan peningkatan keamanan 

802.1x EAP perlu dievaluasi. Dampak keamanan tersebut menghasilkan semakin 

sulit metode otentifikasi tersebut membuat trafik enkripsi lebih besar didalam 

jaringan sehingga mengakibatkan lamanya proses otentifikasi. Rekomendasi 

penggunaan tingkat keamanan perlu disesuaikan dengan kaitannya kinerja jaringan 

yang dipakai. 

Menurut Yanto (2013) dalam penelitiannya tentang Analisis QoS (Quality of 

Service) pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Fakultas Teknik, Universitas 

Tanjungpura) menyatakan bahwa QoS adalah kemampuan suatu jaringan 

menyediakan layanan yang baik pada jaringan tertentu dengan menyediakan alokasi 

bandwidth, mengatasi jitter dan delay melalui teknologi yang berbeda. Parameter 
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QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput, MOS, echo cancellation dan 

PDD. QoS menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut layanan jaringan 

yang disediakan baik secara kualitatif dan kuantitatif dengan karakteristiknya pada 

jaringan TCP/IP (Internet Protocol). Pada Tabel 2.1 ditampilkan nilai presentase 

dan nilai dari QoS sesuai dengan standarisasi ETSI. 

Tabel 2.1 Presentase dan Nilai QoS 

Nilai Presentase (%) Indeks 

3,8 – 4  95 – 100 Sangat Bagus 

3 – 3,97 75 – 94,75 Bagus 

2 – 2,99 50 – 74,75 Sedang 

1 – 1,99 25 – 49,75 Buruk 

Sumber European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 1999-2006) 

Nilai dari QoS tersebut dijadikan sebagai rekomendasi untuk implementasi 

teknologi otentifikasi 802.1x yang meningkatkan performa dari kualitas layanan 

internet di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 WLAN (Wireless Local Area Network) 

Jaringan WLAN adalah jaringan LAN yang tidak menggunakan kabel sebagai 

media transmisi data. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik dalam 

melakukan transfer data. Jaringan WLAN didasarkan pada standar IEEE 802.11. 

Perkembangan awal jaringan WLAN hanya mampu melakukan transfer data 

maksimum sampai 2 Mbps. Kemampuan untuk melakukan transfer data sampai 54 

Mbps. Perkembangan terakhir, jaringan WLAN mampu melakukan transfer data 

sampai 2.6 Gbps (Wagito, 2007). Kecepatan WLAN pada standar 802.11 

ditampilkan pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Standarisasi WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) 

Standar Frekuensi Data Rate 

802.11b 2,4 Ghz 11 Mbps 

802.11g 2,4 Ghz 54 Mbps 

802.11a 5Ghz 54 Mbps 

802.11n 2,4 Ghz/5Ghz 54 – 600 Mbps 

802.11ac Wave 1 5Ghz 1,3 Gbps 

802.11ac Wave 2 5Ghz 2,6 Gbps 

Sumber Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 802.11) 

2.2.2 QoS 

QoS merupakan metode pengukuran seberapa baik (derajat kepuasan) jaringan 

dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat suatu 

layanan. QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja jaringan yang 

telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu layanan. Menurut Ningsih 

dkk (2004) QoS adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan 

yang lebih baik lagi bagi trafik yang melewatinya.  

2.2.3 Parameter QoS  

Pada QoS terdapat beberapa faktor parameter yang mempengaruhinya yaitu 

sebagai berikut: 

2.2.3.1 Packet Loss 

Packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang 

menunjukan jumlah paket yang hilang karena collision dan congestion pada 

jaringan. Kegagalan paket tersebut disebabkan beberapa kemungkinan diantaranya 

overload trafik, error pada media fisik, kegagalan sisi penerima dan congestion 

pada jalur. Didalam implementasi jaringan, nilai packet loss diharapkan seminimal 

mungkin. Tabel 2.3 menunjukan kategori packet loss menurut ETSI 
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Tabel 2.3 Kategori Packet Loss 

Kategori Packet Loss Packet Loss (%) Indeks 

Sangat Bagus 0 – 2 4 

Bagus 3 – 14 3 

Sedang 15 – 24 2 

Buruk >25 1 

Sumber European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 1999-2006) 

Persamaan 1 merupakan perhitungan packet loss. 

𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐿𝑜𝑠𝑠 =
𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚−𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎

𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚
    (Eq-1) 

2.2.3.2 Jitter 

Jitter adalah variasi delay antar paket dalam panjang antrian, dalam waktu 

pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket pada 

jaringan. Jitter lazimnya disebut variasi delay, berhubungan erat dengan latency, 

yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Jitter 

tergantung seberapa besar beban trafik yang ada pada jaringan, semakin besar trafik 

semakin besar congestion yang menyebabkan nilai jitter semakin besar. Akibatnya 

QoS semakin turun dan untuk menjaga jaringan baik maka nilai jitter harus sekecil 

mungkin. Kategori jitter menurut ETSI ditampilkan pada Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Kategori Jitter 

Kategori Jitter Peak Jitter (ms) Indeks 

Sangat Bagus 0 4 

Bagus 1 – 75 3 

Sedang 76 – 125 2 

Buruk >225 1 

Sumber European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 1999-2006) 

Persamaan 2 dan 3 menunjukkan perhitungan Jitter. 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
     (Eq-2) 
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Total variasi delay diperoleh dari: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 − 𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦  (Eq-3) 

2.2.3.3 Delay 

Delay atau latency adalah waktu tunda suatu paket yang dilakukan oleh proses 

transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay dapat 

dipengaruhi oleh jarak, media transmisi, total trafik serta proses yang lama. 

Kategori delay menurut ETSI ditampilkan pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5 Kategori Delay 

Kategori Delay Besar Delay (ms) Indeks 

Sangat Bagus < 150 4 

Bagus 150 – 300 3 

Sedang 300 – 450 2 

Buruk >450 1 

Sumber European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 1999-2006) 

Persamaan 4 merupakan perhitungan delay /latency 

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
   (Eq-4) 

2.2.3.4 Throughput 

Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang berhasil ketika diamati 

pada tujuan selama interval waktu tertentu. Throughput merupakan kemampuan 

dari pengiriman data pada jaringan. Ukuran kecepatan throughput diukur dalam bps 

(bit per second). Biasanya throughput dikaitkan dengan bandwidth karena 

throughput memang bisa disebut bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya.  

Bandwidth lebih bersifat fix sementara throughput sifatnya dinamis dan 

tergantung jalur trafik. Kategori throughput menurut ETSI ditampilkan seperti pada 

Tabel 2.6 
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Tabel 2.6 Kategori Throughput 

Kategori Throughput Throughput (%) Indeks 

Sangat Bagus 76 – 100 4 

Bagus 51 – 75 3 

Sedang 25 – 50 2 

Buruk < 25 1 

Sumber European Telecommunications Standards Institute (ETSI, 1999-2006) 

Persamaan 6 merupakan perhitungan Throughput 

          𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =
𝑃𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
    (Eq-6) 

2.2.4 Penyebab QoS Buruk  

Terdapat beberapa faktor pengganggu dalam jaringan yang menyebabkan 

turunnya nilai QoS yaitu: 

2.2.4.1 Redaman 

Redaman adalah adalah turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat 

karakteristik media, merupakan salah satu jenis noise yang kejadiannya dapat 

diprediksi. Redaman adalah hambatan pada media transmisi yang menyebabkan 

sinyal semakin lemah untuk jarak yang jauh. 

2.2.4.2 Distorsi 

Distorsi adalah penyimpangan dan kekacauan baik besar atau kecil yang ada 

madia jaringan. Paket sinyal bercampur menjadi satu yang teracak acak. 

2.2.4.3 Noise 

Gangguan ini terjadi karena adanya sinyal-sinyal yang bercampur (distorsi) 

yang tidak diinginkan. Noise diakibatkan oleh media transmisi yang buruk atau ada 

frekuensi elektromagnetik disekitar media transmisi. Jarak perangkat access point 

dan pengguna sangat mempengaruhi noise yang ada di lingkungan. 
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2.2.5 Captive Portal 

Captive portal adalah teknik otentifikasi dan pengamanan data yang lewat dari 

jaringan internal ke jaringan eksternal menggunakan halaman website untuk 

otentifikasi pengguna. Captive portal ini digunakan pada infrastruktur jaringan 

nirkabel seperti hotspot area, tapi tidak menutup kemungkinan diterapkan pada 

jaringan kabel. 

2.2.6 802.1x Wireless 

Domenech (2003) menjelaskan bahwa protokol IEEE 802.1x didasarkan pada 

protokol otentifikasi yang diperluas (EAP, RFC 2284) yang pertama dikembangkan 

dalam Internet Community untuk PPP LCP (Point To Point Link Control Protocol) 

sebagai suatu pengembangan kemampuan radius. 

2.2.7 EAP  (Ekstensible Authentication Protocol) 

IEEE 802.1x disebut juga “port based authentication” adalah standar yang 

pada awal rancangannya digunakan koneksi dialup . Pada akhirnya, standar 802.1x 

digunakan pada jaringan IEEE 802.11 standar. Penelitian bisa dilakukan pada 

penggunaan standar 802.1x pada jaringan nirkabel (802.11a/b/g/n/ac). Berikut 

merupakan skema dasar dari standar 802.1x ditampilkan pada Gambar 2.2. 

Otentifikasi 802.1x ada tiga pihak yang terlibat: suplicant, authenticator, dan 

radius. Suplicant adalah perangkat yang ingin terhubung pada LAN/WLAN. 

Suplicant digunakan secara bergantian untuk merujuk ke perangkat lunak yang 

berjalan pada pengguna yang menyediakan aturan untuk otentifikasi. Authenticator 

adalah perangkat jaringan, seperti perangkat access point atau WLAN controller. 
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Server otentifikasi biasanya mesin yang menjalankan perangkat lunak yang 

mendukung protokol RADIUS dan EAP 

 

Sumber Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 802.11x, 2004) 

Gambar 2.1 Skema Dasar IEEE 802.1x 

2.2.8 RADIUS 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) merupakan protokol 

jaringan komputer yang menyediakan otentifikasi, otorisasi, dan akunting pada 

akun pengguna secara terpusat ketika mengakses jaringan. Awalnya digunakan oleh 

instansi untuk otentifikasi dengan akun dan kata sandi sebelum dapat berkoneksi 

dengan jaringan internet dan untuk pengguna dial-up. RADIUS digunakan untuk 

back-end authentication server pada 802.1x eduroam. 

2.2.9 Eduroam 

Eduroam (education roaming) adalah layanan roaming internasional bagi 

pengguna yang berada di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga riset. Layanan 

eduroam memungkinkan dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan akses internet 

yang aman ketika sedang berkunjung ke institusi lain yang berpartisipasi dalam 

eduroam. Proses otentifikasi dilakukan oleh institusi pengguna berasal, dengan 
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menggunakan konfigurasi akun dan kata sandi sebagaimana pada saat pengguna 

mengakses di jaringan lokal. Pada saat pengguna berkunjung ke institusi lain, tidak 

ada biaya yang dikenakan untuk mengakses jaringan eduroam. 

2.2.10 CU (Channel Utilization) 

Channel utilization adalah berapa banyak trafik 802.11 yang didengar oleh 

channel perangkat access point. Trafik yang dipakai oleh pengguna didengar oleh 

channel perangkat access point berupa frame 802.11 dan pengguna disekitarnya. 

Menunjukan pula jumlah waktu kesibukan yang dipakai oleh access point. Channel 

utilization ini dipengaruhi oleh interferensi antara access point dan throughput yang 

dilewati oleh channel access point.   

2.2.11 Roaming 

Roaming dalam konteks 802.11 jaringan nirkabel merupakan waktu proses 

pengguna pindah jaringan wifi dari satu access point ke access point lain dalam 

ESS (Extended Service Set) yang sama dan tanpa adanya putus koneksi (dalam 

waktu yang ditentukan/beberapa detik). Menurut Andrew (2011) kategori waktu 

yang dibutuhkan ketika roaming tergantung pada metode otentifikasi seperti pada 

Tabel 2.7 

Tabel 2.7 Kategori Waktu Roaming 

Metode Otentifikasi Waktu Roaming (ms) 

Open Networks < 50 

802.1X/EAP < 100 

Sumber RevolutionWIFI (2011) 


