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BAB III

BAB III
PERANCANGAN PENELITIAN
Model rancangan penelitian skripsi “Analisa Interferensi
Co-Channel Pada Jaringan WiFi” dibagi menjadi beberapa yaitu
antara lain perancangan topologi dan skenario, kemudian
pengukuran performansi jaringan WiFi meliputi pengukuran nilai
latency, throughput, dan packet loss serta sinyal level. Pengukuran
dilakukan dengan menggunakan ping test pada terminal.
3.1

FLOWCHART PROSES PENGERJAAN
Adapun flowchart proses perancangan skripsi ini,
seperti pada gambar 3.1 dibawah ini. Sebagaimana maksud
dari flowchart tersebut adalah:
1. Perancangan jaringan
Pada tahap ini, perancangan topologi ini dilakukan
dengan merancang topologi. Topologi jaringan ini
berupa jumlah access point yang akan digunakan, letak
dan jarak access point, dan menentukan software yang
akan digunakan untuk membantu menganalisa dalam
hal ini software yang digunakn adalah Edraw Max
sebagai

perancangan

jaringan,

LinSSID

untuk

membantu memantau access point lain sebagainya yang
akan

digunakan,

dan

menentukan

performansi

parameter yang digunakan untuk dianalisa.
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2. Membangun Simulasi Jaringan
Pada tahapan ini, membangun simulasi jaringan yang
nantinya

akan

digunakan

untuk

pengambilan

performansi jaringan.
3. Analisis
Selanjutnya adalah menganalisi jaringan WiFi untuk
pengambilan data yang sudah ditentukan sebelumnya
yaitu seperti throughput, latency, packet data dan signal
level.
4. Data sudah sesuai kebutuhan
Pada tahapan ini, jika data performansi jaringan seperti
throughput, latency, packet data dan signal level
didapatkansesuai kebutuhan

maka, selanjutnya data

akan di analisa. Jika data tidak diperoleh maka akan
kembail pada tahapan pengumpulan data.
5. Analisa hasil data
Pada tahapan ini dilakukan analisa hasil yang diperoleh
dari proses monitoring performansi jaringan, yang
terjadi pada jaringan WiFi yang menggunakan kanal
yang sama. Parameter yang diamati yaitu throughput,
latency, packet loss dan level daya.
6.

Kesimpulan
Pada tahap terakhir ini akan dilakukan sebuah
penarikan kesimpulan berdasarkan analisis hasil terkait
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dengan

tujuan

penelitian.

Kesimpulan

diambil

berdasarkan hasil dari nilai parameter yang diamati.
Mulai

Merancang Jaringan

Membangun Simulasi
Jaringan

Pengambilan Data

Tidak
Data sudah
sesuai
kebutuhan?

Ya
Analisis data

Kesimpulan

Selesai

Gambar 3.1 flowchart perancangan sistem
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3.2

SPESIFIKASI HARDWARE
Pada penelitian kali ini memerlukan beberapa
perangkat yang akan digunakan pada simulasi ini yaitu
terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software). Adapun spesifikasi perangkat yang
digunakan pada simulasi ini yaitu sebagai berikut:
a. Spesifikasi hardware yang digunakan
Spesifikasi hardware yang digunakan pada
penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai
berikut:
Tabel 3.1 Spesifikasi Hardware

Brand
Prosessor
Frekuensi
Installed memory
(RAM)
Operating system

Laptop 1
HP
Intel (R)Core (TM)i34030U
1.90 GHz

Laptop 2
Axioo
Intel (R)Core (TM2)
Duo CPU P7370
2,00 GHz

2 GB

1 GB

Linux Mint

Windows 7

Selain itu, penelitian kali ini juga menggunakan
beberapa jenis brand access point. Walaupun ada
beberapa jenis yang digunakan, tidak akan ada
pengaruh yang signifikan. Karena hanya berbeda brand
saja. Pada tabel 3.2 dapat dilihat spesifikasi dari access
point yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Spesifikasi Access Point
Brand
Frequency range
Wireless standart
Wireless data rates
3.3

Access point 1&2
TP-Link
2,4 – 2,4835 GHz
80.11b, g, n
Up to 300 Mbps

PERANCANGAN JARINGAN
Pada rancangan topologi jaringan yang akan
digunakan ada beberapa topologi jaringan yang akan
digunakan pada pengambilan data performansi. Berikut
rancangan topologi yang akan digunakan pada penelitian.
3.3.1 Topologi jaringan utama
Pada jaringan utama yang ditunjukkan
gamabr 3.2 Pada topologi ini jarak antara laptop
dengan access point ditempatkan pada jarak 15
meter. Jarak ini akan ditetapkan sebagai acuan awal.
Selain itu, ditentukan pula nilai paket yang
dikirmkan melalui ping test yaitu mulai dari 64 byte
sampai dengan 65000 byte. Setiap pengiriman paket
dilakukan sebanyak 30 kali pengiriman. Setiap
pengiriman akan dilihat nilai dari latency, packet
loss yang dihasilkan. Serta mencari nilai throughput
dengan cara perhitungan manual. Dari nilai-nilai
yang dihasilkan tersebut maka akan menjadi acuan
untuk topologi yang akan digunakan berikutnya.
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Pada penambahan AP pengganggu akan dilakukan
kembali ping test untuk mengetahui nilai yang
didapatkan serta perubahan dan dampak yang terjadi
dengan adanya penambahan AP. Pada pengambilai
nilai performansi akan dibuat tabel serta grafik yang
diperoleh dari nilai ping test yang dilakukan.

Gambar 3.2 Topologi dengan 1 buah access point
3.3.2 Topologi Jaringan dengan 1 Access Point
Pengganggu
Pada topologi jaringan yang ditunjukkan
pada gamabar 3.3 ini, ada penambahan access point
pada jarak 15 m di sebelah kanan access point
utama, sedangkan untuk jarak laptop dengan access
point utama masih tetap pada posisi semula. Access
point tambahan ini diatur pada channel yang sama
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dengan access point utama. Pada topologi ini
nantinya juga akan di cari nilai performansinya.
Pengambilan data performansi jaringan pada
topologi ini dilakukan dengan cara, meletakkan 1
AP pengganggu pada jarak 15 meter selanjutnya
dilakukan ping test dengan ukuran paket yaitu
65000 byte dengan pengiriman paket sebanyak 30
kali. Kemudian jarak AP pengganggu di dekatkan
setiap 1 meter dan kembali dilakukan ping test. Ini
dilakukan hingga jarak antar AP pengganggu
dengan AP utama berjarak 1 meter.

Gambar 3.3 Topologi dengan 1 AP Pengganggu
3.3.3 Topologi Jaringan dengan 2 Access Point
Pengganggu
Pada topologi jaringan yang ditunjukkan
pada gamabar 3.4 ini, ada penambahan access point
pada jarak 15 m disisi atas access point utama,
sedangkan untuk jarak laptop dengan access point
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utama masih tetap pada posisi semula. Access point
tambahan ini diatur pada channel yang sama dengan
access point utama. Pada topologi ini nantinya juga
akan di cari nilai performansinya. Jadi pada topologi
ketiga ini menggunakan 3 buah access point, dua
buah sebagai acccess point penginterferensi dan
satu buah untuk access point utama.

Gambar 3.4 Topologi dengan 2 AP Pengganggu
3.3.4 Topologi Jaringan dengan 3 Access Point
Pengganggu
Pada topologi jaringan yang ditunjukkan
pada gamabar 3.5 ini, ada penambahan access point
pada jarak yang sama dengna AP pengganggu
lainnya disisi kiri access point utama, sedangkan
untuk jarak laptop dengan access point utama masih
tetap pada posisi semula. Access point tambahan ini
diatur pada channel yang sama dengan access point
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utama. Pada topologi ini nantinya juga akan di cari
nilai performansinya. Jadi pada topologi ketiga ini
menggunakan 4 buah access point, 3 buah sebagai
acccess point penginterferensi dan satu buah untuk
access point utama sebagai inti dari penelitian.

Gambar 3.5 Topologi dengan 3 AP Pengganggu
3.3.5 Topologi Jaringan dengan 4 Access Point
Pengganggu
Pada topologi jaringan yang ditunjukkan
pada gamabar 3.6 ini, ada penambahan access point
di sisi lain access point utama, sedangkan untuk
jarak laptop dengan access point utama masih tetap
pada posisi semula. Access point tambahan ini diatur
pada channel yang sama dengan access point utama.
Pada topologi ini nantinya juga akan di cari nilai
performansinya. Jadi pada topologi ketiga ini
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menggunakan 5 buah access point, empat buah
sebagai acccess point penginterferensi dan satu
buah untuk access point utama.
Dengan adanya penambhan AP sebnayak 4
buah apakah nilai latency yang dihasilkan dari ping
test yang telah dilakukan akan ada perubahan besar
atau tidak. Dari hasil tersebut akan dapat dianalisa
dan disimpulkan sebagai acuan untuk kedepannya
apabila akan membangun jaringan WiFi dengan
keterbatasan channel frekuensi.

Gambar 3.6 Topologi dengan 4 AP Pengganggu
3.4

PENGATURAN IP ADDRESS
Pengaturan ip address dimaksudkan agar kedua
laptop dapat saling menjaling komunikasi, jika laptop satu
melakukan “ping” pada laptop 2 maka laptop 2 akan
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melakukan reply. Hal ini menunjukan jika kedua laptop
sudah saling terhubung melalui 1 access point yang sama.
Pengaturan ip address pada kedua laptop ini
berbeda satu sama lain di karenakan kedua laptop yang
digunakan menggunakan operating system yang berbeda.
Berikut dapat dilihat tahapan mengatur ip address pada
laptop 1:
1. Pertama nyalakan acess point utama yang akan
digunakan kedua laptop. Selanjutnya sambungkan
laptop pertama (dengan operating system Linux Mint)
dengan access point.
2. Selanjutnya klik simbol WiFi pada pojok kanan bawah,
dan akan terlihat seperti gamabr 3.7 dibawah ini.

Gambar 3.7 Tampilan sambungan jaringan WiFi
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3. Setelah masuk pada menu jaringan, selanjutnya pilih
jaringan yang sudah terhubung dengan laptop yaitu
dengan nama “AP_Utama” setelah itu klik “Sunting”
yang ada di sebelah kanan.
4. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 3.8
yaitu untuk mengatur/menyunting ip address yang akan
diinginkan.

Gambar 3.8 Tampilan pengaturan jaringan
5. Pada gambar 3.8 dapat dilihat ada beberapa submenu,
antara lain “Umum”, “WiFi”, “Keamanan WiFi”,
“Tatanan IPv4”, “Tatanan IPv6”. Kemudian pilih menu
“Tatanan IPv4” seperti pada gambar 384.
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6. Setelah itu pilih metode yaitu “Atur Sendiri”, yang
dimaksudkan untuk mengatur sendiri ip address pada
laptop. Kemudian klik “Tambah” yang berada di
sebelah kana, setelah itu isikan “Alamat ip address”,
“Netmask”, “Gateway” dengan yang sudah ditentukan
sebelumnya.

Pada

penelitian

kali

ini

penulis

menggunakan Alamat ip yaitu “192.168.1.12”, untuk
“nemask” “255.255.255.0”, dan alamat “gateway”
“192.168.1.1” seperti yang dapat dilihat pada gambar
3.9.

Gambar 3.9 Tampilan pengaturan jaringan
7. Jika sudah diatur kemudian tutup task bar pengaturan
jaringan, dan kemudian putus sambungan WiFi dan
kemudian sambungkan kembali. Hal ini dimaksudkan

STT Telematika Telkom Purwokerto

14101128

56
BAB III

Laporan Skripsi

agar ip address berganti dengan ip address yang sudah
diatur sebelum.
8. Setelah itu dapat dilihat apakah laptop tersebut sudah
berganti ip address dengan cara masuk pada “Terminal”
lalu ketikakn “ifconfig” maka akan terlihat ip address
pada laptop tersebut seperti pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 Cara melihat ip address
3.5

PENGATURAN CHANNEL PADA ACCESS POINT
Sebelum melakukan pengambilan data diperlukan
untuk mengatur channel pada access point, pada
pengaturan channel ini dimaksudkan agar semua access
point yang akan digunakan berada pada channel yang sama
yaitu channel nomor 12. Yang nantinya akan menimbulkan
interferensi, penggunaan channel frekuensi pada penelitian
ini menggunakan rentang frekuensi dari 2456 Mhz hingga
2478 Mhz, yang berada di channel nomor 12 dengan
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frekuensi 2467 MHz. Dari semua AP yang digunakan, akan
diatur pada channel nomor 12 semua. Berikut ini tahapan
untuk mengatur channel pada access point:
1. Pertama nyalakan access point dan hubungkan access
point dengan laptop, akan lebih baik jika menggunakan
kabel UTP.
2. Lalu buka web administrator AP. Buka browser
kemudian ketikan alamat 192.168.1.245 pada address
bar. Kemudian jika muncul kotak dialog user password
seperti gambar 3.11 seperti dibawah, ini diisikan
“admin” (ini adalah default password AP) pada kotak
password, sedangkan username diisi dengan “admin”.
Klik OK akan menemukan halaman setting berbasis
web dari AP tersebut.

Gambar 3.11 Kotak dialog user
3.

Setelah masuk pada pada halaman setting, akan
muncul kotak dialog seperti gambar 3.12 dibawah ini.
Pilihlah mode access point kemudian klik “next”.
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Gambar 3.12 Pilihan mode untuk AP
4. Setelah klik next maka akan muncul tahapan
selanjutnya yaitu “wireless setting” seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.13. Pada wireless setting ini
adalah pengaturan untuk wireless network name atau
SSID, yaitu isikan nama AP yang diinginkan.
Kemudian pengaturan channel, pada pengaturan
channel inilah yang menentukan AP berada di channel
berapa. Untuk penelitian kali ini penggunaan channel
AP berada di channel 3 yang nantinya seluruh AP yang
digunakan akan di tempatkan pada channel 3
semuanya. Kemudian pada wireless security mode
pilihlah

WPA-PSK/WPA2-PSK

(Recommended).

Pemilihan ini dimaksudkan agar pada saat melakukan
percobaan AP tidak dapat digunakan oleh user lain,
selain user yang mengetahui password dari AP tersebut.
Kemudian pada wireless password diisikan password
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sesuai keinginan. Setelah terisi semua kemudian klik
next.

Gambar 3.13 Tampilan wireless setting password
5.

Tahapan selanjutnya yaitu “network setting” seperti
pada gamabr 3.14. Pada network setting tidak perlu
mengubah apapun, pada “Type” isikan “Smart
IP(DHCP), kemudian klik next.

Gambar 3.14 Tampilan tahapan network setting
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6.

Pada tahapan terakhir akan ada konfirmasi untuk
pengaturan yang telah dibuat. Dari gambar 3.15 dpat
dilihat pengaturan apa saja yang telah dibuat jika sudah
sesuai maka klik finish dan jika masih ada yang belum
sesuai klik back dan akan kembali ke pengaturan
sebelumnya untuk di atur ulang.

Gambar 3.15 Tampilan konfirmasi pengaturan akhir
3.6

PENGAMBILAN PERFORMANSI JARINGAN
Pada

pengambilan

performansi

jaringan

ada

beberapa cara yang dilakukan. Pertama menggunakan
software ping untuk mengetahui performansi jaringan.
Ping merupakan salah satu program yang digunakan untuk
mengecek komunikasi antar komputer dalam sebuah
jaringan melalui protokol TCP/IP. Ping akan mengirimkan
Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request
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messages pada ip address komputer yang dituju dan
meminta respons dari komputer tersebut.
Selain menggunakan software LinSSID sebagai
pengamatan terhadap nilai level daya serta nilai Quality,
ada

pula

cara

lain

yang

dapat

digunakan

yaitu

menggunakan beberapa perintah pada terminal di linux
terminal. Berikut gambar 3.16 menunjukkan cara untuk
mengetahui nilai latency serta packet loss.

Gambar 3.16 Cara mengetahui nilai latency
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Dari gambar 3.16 dapat dilihat bahwa hasil ping dari laptop
1 ke laptop 2, mendapatkan nilai latency yang diperoleh
yaitu sebesar 4,902 ms, 0% untuk packet loss.
Selain itu dapat pula diketahui nilai level daya yang
diterima oleh laptop user yaitu dengan cara ketikan
“iwconfig” pada terminal maka akan muncul seperti pada
gambar 3.17.

Gambar 3.17 Hasil iwconfig pada laptop user
Dari gamabr 3.17 dapat dilihat standar dari access
point yang digunakan yaitu IEEE 802.11b, g, n, nama dari
access point yang terhubung dengan laptop atau ESSID
yaitu “AP_utama” kemudian frekuensi yang digunakan
yaitu 2.442 Ghz, nilai Bit Rate yaitu sebesar 120 Mb/s dan
Transmit power sebesar 20 dBm. Dan untuk nilai signal
level atau level daya yang diterima oleh laptop user yaitu
sebesar -60 dBm.
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