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Abstract : The design of Wireless LAN required special attention to aspects such as: choice of 

network design, network hardware, network transmission medium, the network connection, and 

network operating systems. Because these aspects greatly affect the performance of wireless 

networks. The expected benefits in the design of Wireless LAN is the network that existed at Main 

SMK Bakti Palembang is not only used by employees and the employees only but can be used and 

enjoyed by teachers and students to access the internet either in classrooms, parks and wherever 

the origin is still are in scope are SMK Main Bakti Palembang. Required the addition of Access 

Point in an already unaffordable again by a network signal in order to obtain a more optimal and 

adequate. 
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Abstrak: Perancangan Wireless LAN diperlukan perhatian khusus pada aspek-aspek seperti 

pemilihan desain jaringan, perangkat keras jaringan, media transmisi jaringan, perangkat koneksi 

jaringan, dan sistem operasi jaringan. Karena aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kinerja jaringan wireless. Manfaat yang diharapkan dalam perancangan Wireless LAN ini adalah 

agar jaringan yang ada pada SMK Utama Bakti Palembang tidak hanya digunakan oleh para 

pegawai dan karyawannya saja tapi dapat digunakan dan dinikmati oleh para guru dan siswa untuk 

mengakses internet baik di ruang kelas, taman dan dimanapun asal masih berada di ruang lingkup 

are SMK Utama Bakti Palembang. Diperlukan penambahan Access Point di tempat yang memang 
sudah tidak terjangkau lagi oleh signal guna mendapatkan suatu jaringan yang lebih optimal dan 

memadai. 

 

Kata kunci: Mobile, Wireless LAN, Jaringan, Server, Client  

 

1. PENDAHULUAN 
 

Jaringan komputer yaitu sebuah sistem 

yang terdiri atas komputer-komputer yang 

didesain untuk dapat berbagi sumber daya, 

berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. 

Kita telah mengetahui dan mengenal tentang 

Local Area Network (LAN), dimana ia 

merupakan jaringan yang terbentuk dari 

gabungan beberapa komputer yang tersambung 

melalui saluran fisik (kabel). Seiring dengan 

perkembangan teknologi serta kebutuhan untuk 

akses jaringan yang mobile (bergerak) yang 

tidak membutuhkan kabel sebagai media 

tranmisinya, maka muncullah Wireless Local 

Area Network (Wireless LAN/WLAN). 

Jaringan lokal tanpa kabel atau WLAN 

adalah suatu jaringan area lokal tanpa kabel 
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dimana media transmisinya menggunakan 

frekuensi radio (RF) dan infrared (IR), untuk 

memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh 

pengguna dalam area disekitarnya. WLAN 

pertama kali dikeluarkan pada akhir tahun 1970-

an oleh perusahaan Hewlett Packard (HP) dan 

terus berkembang hingga saat ini. Area 

jangkauan WLAN dapat berjarak dari ruangan 

kelas ke seluruh kampus atau dari kantor ke 

kantor yang lain dan berlainan gedung.  

Peranti yang umumnya digunakan untuk 

jaringan WLAN termasuk di dalamnya adalah 

PC, Laptop, PDA, telepon seluler, dan lain 

sebagainya. Teknologi WLAN ini memiliki 

kegunaan yang sangat banyak diantaranya, 

pengguna mobile bisa menggunakan telepon 

seluler mereka untuk mengakses e-mail. 

Disamping itu pengguna dengan laptopnya bisa 

terhubung ke internet ketika mereka sedang di 

bandara, kafe, kereta api dan tempat publik 

lainnya. 

Kebutuhan terhadap akses internet 

melonjak tinggi, ditambah kian banyaknya 

lembaga yang menyediakan fasilitas hostspot 

(wi-fi), mahasiswa dan pelajar pun mulai sadar 

bahwa laptop dan handphone menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal itu 

terlihat misalnya dari sejumlah mahasiswa yang 

nongkrong seraya menghadapi sarana tersebut di 

hampir setiap sudut kampus. Harga yang murah 

ditambah fasilitas yang meriah, dengan hadirnya 

teknologi Wi-Fi (Wireless Fidelity) yang 

memungkinkan mengakses internet tanpa kabel 

(nirkabel) semakin menarik minat mahasiswa 

untuk memiliki sarana ini. Ini terbukti betapa 

melonjaknya penjualan laptop dan handphone 

dikalangan masyarakat dan membuktikan bahwa 

dengan adanya jaringan hotspot mendapat 

sambutan yang sangat positif. 

Lembaga Pendidikan SMK Utama Bakti 

Palembang adalah salah satu SMK yang 

menggunakan jaringan lokal LAN (Local Area 

Network) selama ini jaringan tersebut hanya 

dapat digunakan oleh para pegawai dan 

karyawannya yaitu untuk proses pengolahan dan 

pertukaran data antar komputer di setiap ruang 

kerja dimana setiap komputer yang terhubung 

dengan jaringan LAN lebih dominan 

menggunakan jalur media transmisi kabel UTP 

(Unshielded Twisted Pair) sehingga untuk para 

guru dan siswa yang ingin mengakses internet 

harus ke ruang lab terlebih dahulu. Dengan 

keadaan seperti ini para guru dan siswa tidak 

dapat memanfaatkan jaringan internet secara 

maksimal, dan untuk solusinya perlu adanya 

pengembangan jaringan yaitu Jaringan Wireless 

yang mana, nantinya jaringan tersebut tidak 

hanya digunakan oleh para pegawai dan 

karyawannya tapi dapat digunakan dan di 

nikmati oleh para guru dan siswa untuk 

mengakses internet baik di ruang kelas, taman 

dan dimanapun asal masih berada di ruang 

lingkup area SMK Utama Bakti Palembang.  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka penulis merumuskan 

beberapa masalah yang akan dibahas sebagai 

berikut 

a. Bagaimana merancang Wireless Local Area 

Network (WLAN) di SMK Utama Bakti 

Palembang? 

b. Berapa titik area dari SMK Utama Bakti 

Palembang yang akan mengimplementasikan 

WLAN tersebut? 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk  mengembangkan 

jaringan yang ada di SMK Utama Bakti 

Palembang yaitu merancang dan 

mengimplementasikan WLAN di SMK Utama 

Bakti Palembang. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Jaringan Komputer 

2.1.1 Pengertian Jaringan Komputer 

 Menurut Anjik & Rianto (2008:2) 

Jaringan komputer adalah sekelompok komputer 

otonom yang saling berhubungan satu dengan 

lainnya menggunakan protokol komunikasi 

melalui media komunikasi sehingga dapat saling 

berbagi informasi, aplikasi, dan perangkat keras 

secara bersama-sama. 

 

2.1.2 Tujuan Jaringan Komputer  

Anjik & Rianto (2008:2) Tujuan 

membangun jaringan komputer adalah membawa 

informasi secara tepat dan tanpa adanya 

kesalahan dari sisi pengirim (transmitter) 

menuju ke sisi penerima (receiver) melalui 

media komunikasi. 

 

2.1.3 Manfaat Jaringan Komputer  

Jaringan komputer mempunyai beberapa 

manfaat yang lebih dibandingkan dengan 

komputer yang berdiri sendiri (Anjik & Rianto, 

2008:2). Jaringan komputer memungkinkan 

manajemen sumber daya lebih efisien misalnya : 

1. Jaringan komputer membantu mempercepat 

proses berbagi data (data sharing). Transfer 

data pada jaringan komputer lebih cepat 

dibandingkan dengan sarana berbagi data 

lainnya. 

2. Jaringan komputer memungkinkan 

kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih 

efisien. Dengan menggunakan jaringan 

komputer, dua orang atau lebih yang 

jaraknya sangat jauh akan lebih mudah 

bekerja sama. 

3. Jaringan computer juga membantu 

perusahaan dalam melayani pelanggan 

dengan lebih efektif. 

 

2.2 Klasifikasi Jaringan Komputer 

Madcoms (2011:10) Kalisifikasi 

jaringan komputer di bagi atas tiga jenis, yaitu 

Local Area Network (LAN), Metropolitan Area 

Network (MAN), dan Wide Area Network 

(WAN). Hal yang membedakan jenis jaringan ini 

hanyalah jangkauan area atau lokasi jaringan 

tersebut. 

 

2.2.1 Local Area Network (LAN) 

Madcoms (2011:10) Lokal Area 

Network (LAN), merupakan jaringan yang 

menghubungkan sejumlah komputer dalam suatu 

lokasi dengan area yang terbatas seperti dalam 

sebuah ruangan atau gedung. Jaringan LAN 

menggunakan media komunikasi seperti kabel 

dan wireless sebagai perantara. 

 

2.2.2  Wide Area Network (WAN) 

Madcoms (2011:10) Wide Area Network 

(WAN) merupakan jaringan antara LAN satu 

dengan LAN lain, yang dipisahkan oleh lokasi 

yang berbeda. Sebagai contoh penggunaan 

jaringan WAN adalah hubungan antara kantor 

pusat dengan kantor cabang yang berada di 

lokasi yang berlainan.  
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2.2.3 Metropolitan Area Network (MAN) 

   Madcoms (2011:10) Metropolitan Area 

Network (MAN) merupakan jaringan yang lebih 

besar dari jaringan LAN tetapi lebih kecil dari 

jaringan WAN. Jaringan MAN dan jaringan WAN 

sama-sama menghubungkan beberapa LAN yang 

membedakan hanya lingkup areanya yang 

berbeda. 

 

2.3 Wireless LAN 

2.3.1 Pengertian Wireless LAN 

Madcoms (2011:2) Jaringan tanpa kabel 

(wireless) merupakan teknologi jaringan yang 

semakin banyak digunakan pada lembaga 

ataupun instansi dan dipakai di rumahan. 

   Proses komunikasi tanpa kabel ini 

dimulai dengan bermunculannya peralatan 

berbasis gelombang radio, seperti cordless 

phone, ponsel, dan peralatan radio lainnya. Lalu 

adanya kebutuhan untuk menjadikan komputer 

sebagai barang yang mudah dibawa (mobile) dan 

mudah digabungkan dengan jaringan yang sudah 

ada. Hal-hal seperti ini akhirnya mendorong 

pengembangan teknologi wireless untuk jaringan 

komputer. Gambar 2.1 menggambarkan 

pemanfaatan teknologi wireless. 

 

 

 

Gambar 1. Pemanfaatan teknologi wireless 

 

2.4 Tipe Jaringan dan Konfigurasi Wireless 

LAN. 

Madcoms (2011:7) Jaringan Wireless 

sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN 

dengan media kabel, akan tetapi setiap node 

pada jaringan Wireless menggunakan wireless 

adapter untuk berhubungan dengan jaringan. 

Node pada jaringan Wireless menggunakan 

channel frekuensi yang sama dan SSID yang 

menunjukkan identitas dari wireless adapter. 

Jaringan wireless memiliki dua tipe 

jaringan yang dapat digunakan yaitu tipe 

jaringan Ad-Hoc dan tipe jaringan Infrastruktur. 

Pengguna kedua tipe jaringan ini tergantung dari 

kebutuhan untuk berbagi data atau kebutuhan 

yang lain pada jaringan wireless. 

 

2.4.1 Tipe Jaringan Infrastruktur 

 Madcoms (2011:8) Tipe jaringan 

Infrastruktur merupakan jaringan komunikasi 

antar PC/Laptop menggunakan Access Point 

sebagai pengatur transmisi semua perangkat 

jaringan. Penambahan dan pengaturan letak 

Access Point dapat memperluas jangkauan dari 

jaringan wireless. 

 Sebagai contoh terdapat sebuah Access 

Point (AP) yang terhubung dengan jaringan 

kabel, PC pada jaringan kabel berkomunikasi 

dengan Notebook yang menggunakan wireless 

melalui Access Point, demikian pula komunikasi 

antar Notebook. Kualitas komunikasi antar 

notebook ditentukan oleh kuat sinyal (signal 

strength) yang diterima oleh wireless adapter. 

 

2.4.2.1 Konfigurasi Jaringan Infrastruktur 

 Madcom (2011:110) Agar Jaringan 

Infrastruktur dapat berjalan maka perlu adanya 
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pengkonfigurasian Access Point berikut adalah 

langkah-langkah mengkonfigurasi Access Point : 

1. Letakkan posisi Access Point pada tempat 

yang dapat dijangkau oleh perangkat 

wireless adapter. 

2. Hubungkan AC Power adapter ke socket 

power-Acces Point. 

3. Hubungkan ujung kabel UTP ke Acces Point 

dan ujung kabel lainnya ke salah satu PC 

yang akan digunakan untuk konfigurasi 

Access Point. 

4. Lakukan konfigurasi alamat IP pada PC 

yang digunakan untuk konfigurasi. 

Perhatikan alamat IP yang digunakan harus 

datu kelas dengan alamat IP Access Point. 

 5. Buka Web Browser (Internet Explorer, 

Mozilla, Opera, atau Web Browser yang 

lain). Sebagai contoh Access Point yang 

digunakan adalah TP-Link Wireless AP 

WA601G. selanjutnya pada Web Browser, 

ketikkan alamat IP Access Point pada 

Address Bar. Masukkan Username dan 

Password, secara default ketikkan admin 

pada bagian username dan ketikkan admin 

pada bagian password. 

 

 
 

Gambar 2.  Mengakses Access Point 

 Pada saat pengkonfigurasian Access 

Point terdapat beberapa Menu diantaranya 

adalah : 

a. Menu Status 

 a.1 Wired 

1. MAC Address merupakan sebuah 

kode pada sebuah perangkat. Kode ini 

tidak ada yang sama antara perangkat 

satu dengan yang lainnya. 

2. IP Address merupakan alamat IP 

Access Point yang kita pergunakan. 

Alamat IP ini dapat kita ganti sesuai 

dengan kehendak kita. 

3. Subnet Mask merupakan angka biner 

yang digunakan untuk 

mengelompokkan alamat IP. 

 a.2 Wireless 

  1. Operating Mode : Access Point 

menerangkan bahwa perangkat yang 

kita pergunakan mode Access Point. 

  2. SSID : Menerangkan nama jaringan 

wireless yang digunakan agar klien 

dapat dengan mudah mengenali dan 

dapat terhubung dengan Access Point. 

  3. Chanel : menerangkan channel yang 

digunakan pada Access Point yang 

kita pergunakan. Agar dapat 

terhubung, channel yang digunakan 

antara klien dengan Access Point 

harus sama. 

  4. Mode : 54 Mbps (802.11g) 

menerangkan bahwa mode yang 

digunakan menggunakan Standar 

IEEE 802.11g dengan kecepatan 54 

Mbps. 

  5. MAC Address : menerangkan MAC 

Address dari Access Point. 

  6. IP Address : menerangkan alamat IP 

dari Access Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sumber : Madcoms 
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 a.3 Traffic Statistics 

  1. Byte : (Received) merupakan jumlah 

byte yang diterima 

  2. Byte : (Send) merupakan jumlah byte 

yang terkirim 

  3. Packets : (Received) merupakan 

jumlah paket yang diterima 

  4. Packet : (Send) merupakan jumlah 

paket yang terkirim 

 a.4 System Up Time 

 System Up Time  merupakan waktu 

koneksi dari perangkat yang kita 

pergunakan. 

 

 

 

Gambar 3.Tampilan Menu Status 

 

b. Menu Network  

  Pada menu network akan ditampilkan 

konfigurasi alamat IP Access Point. Adapun 

menu-menunya yaitu : 

1. Pada bagian Type, pilih apakah 

menggunakan Static IP atau 

menggunakan DInamic IP (DHCP). 

Sebagai contoh pilih Static IP. 

2. Pada bagian Subnet Mask, masukkan 

alamat IP yang sesuai dengan kelas IP 

jaringan yang digunakan. 

3. Pada bagian Subnet Mask, masukkan 

Subnet Mask yang sesuai dengan 

jaringan yang digunakan. 

4. Pada bagian Gateway, masukkan alamat 

IP Gateway. 

5. Klik Save untuk menyimpan konfigurasi 

yang sudah dilakkan. 

 

 

 

Gambar 4.  Tampilan Menu Network 

 

c. Menu Wireless (Basic Settings) 

 Pada menu wireless terdapat : 

1. SSID merupakan nama jaringan wireless 

yang digunakan agar klien dapat dengan 

mudah mengenali dan dapat terhubung 

dengan Access Point. SSID maksimal 

menggunakan 32 karakter dan bersifat 

case sensitive, penulisan huruf kecil dan 

huruf besar akan dibedakan. 

2. Channel Menerangkan channel yang 

digunakan pada Access Point yang 

dipergunakan. Agar dapat terhubung, 

channel yang digunakan pada perangkat 

wireless klien dengan Access Point harus 

sama. 

3. Mode : terdapat pilihan mode 54 Mbps 

(802.11g) dan 11 Mbps (802.11b). 
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pilihan mode 54 Mbps (802.11g) 

menerangkan bahwa mode 802.11 b dan 

mode 802.11g yang dapat terhubung 

dengan Access Point kita. Sedangkan 

pilihan 11 Wbps (802.11b) menerangkan 

bahwa hanya mode 802.11b yang dapat 

terhubung dengan Access Point kita. 

4. Region menerangkan lokasi dimana kita 

berada. 

5. Disable Wireless. Pilihan ini digunakan 

untuk menonaktifkan perangkat wireless 

yang kita pergunakan. 

6. Access Point. Pilihan ini digunakan 

untuk mengaktifkan perangkat dengan 

mode Access Point. 

7. Enable SSID Broadcast. Pilihan ini 

untuk mengaktifkan SSID agar 

ditampilkan pada perangkat yang 

mendeteksi sinyal Access Point kita. 

8. Client. Pilihan ini digunakan untuk 

mengaktifkan perangkat denganmode 

klien. 

9. Enable WDS. Apabila WDS (Wireless 

Distrubution System) diaktifkan, maka 

perangkat yang kita pergunakan akan 

digunakan sebagai repeater dari Access 

Point. 

10. SSID. Digunakan untuk memasukkan 

nama SSID yang ingin kita akses dari 

Acces Point. 

11.MAC of AP. Digunakan untuk 

memasukkan alamat MAC dari Access 

Point yang ingin kita akses. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Tampilan Menu Wlan Settings 

12. Repeater. Pilihan ini digunakan untuk 

mengaktifkan perangkat untuk menerima 

sinyal dari Access Point kemudian 

memancarkan kembali sinyal dengan 

kekuatan sinyal yang sama dengan 

sinyal asli dari Access Point, sehingga 

jangkauan sinyal dapat lebih jauh. 

 

 
 

Gambar 6.  Access Point sebagai Repeater 

 

13. Bridge (Point to Point). Pilihan ini 

digunakan untuk menghubungkan dua 

perangkat kita dalam mode Bridge. 

Masukkan alamat MAC perangkat yang 

ingin dihubungkan. 
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       Gambar 7.  Access Point dengan mode Bridge (Point to Point) 

 

14.  Bridge (Point to Multi Point). Pilihan 

ini untuk mengaktifkan beberapa 

perangkat kita dalam mode Bridge. 

Masukkan alamat MAC dari masing-

masing perangkat yang ingin 

dihubungkan. 

 

 

 

Gambar 8.   Access Point dengan mode Bridge  

(Point to Multi Point) 

 

15. Survey. Setelah memilih dan menekan 

tombol mode Survey, kita dapat melihat 

sinyal Access Point lain di sekitar kita. 

SSID merupakan nama SSID dari Access 

Point. 

BSSID merupakan alamat MAC dari 

Access Point. 

Signal merupakan kekuatan sinyal yang 

diterima dari Access Point. 

Channel merupakan channel yang 

digunakan Access Point. 

Security merupakan sistem keamanan 

yang digunakan untuk dapat terhubung 

dengan Access Point 

Chose. Piih salah satu dari daftar Access 

Point, klik Connect untuk dapat 

terhubung dengan Access Point. 

 

 

 

Gambar 9.  Tampilan Site Survey 

 

2.5 Komponen Wireless LAN 

Adapun komponen-komponen dalam WLAN, 

yaitu : 

a. Acces Point 

   Madcoms (2011:2) Acces Point 

merupakan komponen yang berfungsi untuk 

mengirim atau menerima data yang berasal 

dari adapter wireless. Access Point 

melakukan konversi sinyal frekuensi sinyal 

radio menjadi sinyal digital ataupun 

sebaliknya. Access Point (AP) pada WLAN 

berfungsi mirip seperti HUB/Switch, tanpa 

menggunakan Access Point perangkat 

wireless hanya dapat berkomunikasi 

menggunakan point to point (2 komputer). 

Tipe point to point ini mirip dengan system 
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jaringan kabel tanpa hub biasa disebut 

dengan cross link. 

Access Point mengeluarkan sinyal SSID 

(Service Set Identification) yang merupakan 

nama sinyal radio yang diberikan pada jaringan 

tanpa kabel (wireless network). Agar dapat 

terhubung dengan Access Point, maka semua 

komputer yang akan terhubung harus diisikan 

SSID yang di keluarkan oleh Access Point. 

 

 

 

                            Gambar 10. Access Point 

 

b. Wireless USB Adapter 

  Madcoms (2011:5) Untuk dapat 

terhubung dengan jaringan wireless, pada 

PC/Laptop yang digunakan harus terdapat 

perangkat wireless WIFI adapter. Pada 

notebook/laptop generasi baru sudah 

menyediakan perangkat wireless WIFI 

adapter, sehingga tidak lagi memerlukan 

perangkat wireless WIFI adapter. Apabila 

PC/Laptop belum tersedia perangkat WIFI 

adapter maka harus menggunakan Wireless 

USB adapter, sehingga PC/Laptop tetap 

dapat terhubung dengan jaringan wireless 

tanpa dipengaruhi oleh lokasi, sepanjang 

masih dalam jangkauan Access Point. 

Keuntungan menggunakan wireless USB 

adapter adalah memudahkan pengguna 

untuk berbagi pakai adapter, sehingga dapat 

digunakan bergantian pada komputer, 

notebook/laptop yang berbeda. 

 

     Gambar 11. Wireless USB Adapter 

 

2.6 Radio Frequency (RF) 

  Pangera (2008:15) Frekuensi radio 

merupakan sinyal arus bolak-balik (AC, 

alternatting current) frekuensi tinggi yang lewat 

pada suatu konduktor tembaga dan kemudian 

dipancarkan ke udara melalui suatu antena. 

Suatu antena akan mentrasformasikan sinyal 

kabel menjadi sinyal nirkabel dan sebaliknya. 

Pada kenyataannya, sinyal RF juga merupakan 

sarana umum untuk mengirim data melalui 

jaringan wireless. 

 

2.7 Wi-Fi (Wireless Fidelity)  

 Karthik (2011) Wi-Fi merupakan 

kependekan dari Wireless Fidelity, yang 

memiliki pengertian yaitu komplotan standar 

yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel 

(Wireless Local Area Networks - WLAN) yang 

didasari pada spesifikasi IEEE 802.11.  

 Hotspot adalah lokasi yang dilengkapi 

dengan perangkat WiFi sehingga dapat 

digunakan oleh orang-orang yang berada di 

lokasi tersebut untuk mengakses internet dengan 

menggunakan notebook/PDA yang sudah 

memiliki card WiFi. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Sumber : Madcoms 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   Sumber : Madcoms 

http://id.wikipedia.org/wiki/Standar
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_Lokal_Nirkabel
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Gambar 12. Logo Wi-Fi 

 

2.8 Topologi Jaringan 

 Subyantara (2004:14) Konfigurasi yang 

digunakan untuk membentuk jaringan secara 

fisik disebut topologi jaringan. Jaringan dapat 

mempunyai berbagai konfigurasi logis atau fisik.  

 Secara umum ada 2 macam topologi 

jaringan Wireless LAN yaitu Jaringan 

Infrastruktur dan Jaringan Ad Hoc yang mana 

telah dijelaskan pada halaman 12. 

Jika Jaringan Infrastruktur : 

a. Terdapat 1 buah Access Point (AP) yang 

terhubung jaringan LAN kabel dan 

router untuk koneksi internet. 

b. PC pada jaringan LAN kabel (wired 

LAN) berkomunikasi dengan PC wireless 

LAN melalui Access Point, demikian 

pula komunikasi antar PC wireless LAN. 

c. PC wireless LAN memerlukan wireless 

LAN berupa PCI, PCMIA atau USB 

adapter, bisa juga menggunakan AP 

yang diset pada mode Client 

Infrastructure. 

d. PC dalam jaringan wired & wireless 

bersama-sama mengakses internet 

melalui router. 

e. Kualitas saluran antara AP ke wireless 

client ditentukan oleh kuat sinyal yang 

diterima oleh wireless adapter pada PC 

client.  

Dan jika Jaringan Ad-Hoc : 

Antar PC dengan wireless LAN Adapter 

berkomunikasi langsung tanpa Access Point. 

 

2.9 Keamanan Pada Wireless LAN 

2.9.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

 Syamsudin  (2010:133) WEP  adalah 

standar keamanan paling awal yang digunakan 

pada wireless,  prinsip kerja WEP (Wired 

Equivalent Privacy) yaitu menggunakan kunci 

dipakai bersama (Shared Key), baik untuk proses 

enkripsi maupun proses deskripsi. Kunci 

enkripsi dibangkitkan dari shared key yang 

dimasukkan dalam format ASCII. Kunci harus 

cocok dari yang diberikan akses point ke klient. 

WEP mempunyai standar 802.11b. WEP 

biasanya banyak diimpelemtasikan untuk 

jaringan yang relatif kecil. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Metode Penelitian 

  Metode yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di 

gunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi (Pengamatan) 

Dengan melakukan pengamatan 

terhadap kinerja Jaringan komputer di 

SMK Utama Bakti Palembang.  

b. Diskusi dan Wawancara. 

Melakukan diskusi dan wawancara 

langsung dengan guru, pegawai atau 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Sumber : Http://id.wikipedia.org  
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karyawan SMK Utama Bakti 

Palembang. 

c. Studi Pustaka 

Melakukan studi pustaka di 

perpustakaan umum di Bukit Besar, 

Gramedia dan di internet untuk 

melengkapi dan mendukung secara teori 

informasi yang diperoleh. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Perancangan WLAN di SMK Utama 

Bakti Palembang 

         Perancangan yang dilakukan berdasarkan 

observasi lapangan sebagai perluasan dari 

jaringan LAN yang sudah ada. Sesuai dengan 

keperluan para pegawai, guru dan siswa SMK 

Utama Bakti Palembang, maka penempatan 

access point dipilih di tempat yang memang 

membutuhkan Wireless LAN. 

         Lokasi dari penempatan access point 

tersebut adalah di laboraturium komputer. Agar 

lebih jelas dapat dilihat gambar berikut, tanda X 

(silang) merupakan lokasi access point. 

 

 

 

Gambar 13. Denah SMK Utama Bakti Palembang 

 

 

 

 

 
 

Gambar 14. Lokasi Penempatan Access Point 

 

4.1.1 Topologi WLAN di SMK Utama Bakti 

Palembang 

        Dari hasil rancangan yang telah dilakukan, 

maka topologi jaringan WLAN di SMK Utama 

Bakti Palembang dapat digambarkan secara 

sederhana lihat Gambar 2.15 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Topologi WLAN SMK Utama Bakti Palembang 

 

4.1.2 Alat dan Bahan 

 Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam perancangan Wireless LAN di 

SMK Utama Bakti Palembang. Lihat Tabel 2.1 

dan Tabel 2.2. 
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Tabel 1. Alat untuk perancangan WLAN 

No N. Alat Spesifikasi Jml 

1 PC 

Server 

a.    ntel Core 2 Quad 2,33  

      Ghz (Q8200)  

b.   4 GB DDR2 RAM  

c.  Windows 7  

d.  Space Software Version 

     4.04.005 

1 

2 Ac Point Blue-Link BL-R31N 1 

3 Criping l Untuk RJ 45 1 

4 Tester Untuk RJ 45 1 

5 Obeng+ Ukuran Scew Pc 1 

6 Obeng- Ukuran Scew Pc 1 

7 Stabilzer Min 1200 Va 1 

 

Tabel 2. Bahan untuk perancangan WLAN 

No Nama Alat Spesifikasi Jml 

1 Konektor RJ 45 Merk AMP 4 

2 Kabel UTP Mrk. Belden 8 

3 Isolatif Bening 1 

4 CD driver Acces Point Blue-Link 1 

5 Software Speedtest.net Internet 1 

 

 

Hasil dari perancangan dan implementasi 

dapat diihat gambar di bawah ini. 

 

 

 
 

Gambar 16. Penempatan Access Point hasil perancangan 

 

 

 

 

 

Gambar 17.  Hasil uji client di taman 

 

 

Gambar 18.  Hasil uji client di ruang kelas 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses Pengerjaan 

     Untuk melakukan kofigurasi jaringan 

wireless semua PC yang akan dihubungkan 

dengan jaringan wireless harus memiliki wireless 

adapter atau untuk laptop sudah dilengkapi 

dengan wireless adapter dan diperlukan juga 

perangkat Access Point. Access Point berfungsi 

seperti Hub atau Switch pada jaringan kabel, 

sehingga Access Point akan menjadi pusat dari 

jaringan Wireless. 

 

4.2.2 Pemasangan Access Point 

 Pemasangan Acces Point harus 

ditempatkan di tempat yang benar-benar 

membutuhkan agar dapat di jangkau oleh client, 
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Acces Point dihubungkan pada Swit/Hub dengan 

menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45 

dan Acces Point dihubungkan melalui adaptor 

sebagai sumber tegangan. 

 

4.2.3 Konfigurasi Access Point  

  Untuk dapat melakukan konfigurasi Access 

Point dapat menggunakan Web Browser 

(Internet Explorer, Mozilla Fire Fox, Opera, 

atau Web browser yang lain). Sebagai contoh 

Access Point yang digunakan adalah Blue-Link 

BL-R31N. Lihat Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 19. Mengakses Access Point 

4.2.4 Mengatur Alamat IP Access Point 

         Untuk mengatur alamat IP Access Point, 

pilih alamat IP Acces Point yang telah ada dan 

tertera pada Access Point sebagai contoh IP 

192.168.2.254 dan Subnet Mask 255.255.255.0. 

Jika menginginkan Alamat IP dapat dirubah 

sesuai dengan kebutuhan. Lihat Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Alamat IP pada menu Network 

 

4.2.5 Mengatur  konfigurasi Jaringan Wireless 

         Untuk mengatur konfigurasi Jaringan 

Wireless pilih menu yang telah disediakan 

diantaranya terdapat menu SSID, Region, 

Chanel, Authentication. Isi menu-menu tersebut 

sesuai dengan kebutuhan. Lihat Gambar 3.6 
 

 

Gambar 21. Tampilan Wlan Setting 
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4.2.6 Mengatur DHCP Server 

 Pada bagian ini digunakan untuk 

mengaktifkan atau menonaktifkan DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol). Apabila 

terpilih DHCP Server protection maka DHCP 

Server akan dinonaktifkan. Semua PC klien yang 

terhubung dengan jaringan melalui Access Point 

harus menggunakan alamat IP Static. Sedangkan 

apabila terpilih Enable internet access only for 

PCs allocated by DHCP Server maka DHCP 

Server akan diaktifkan. Semua PC klien yang 

terhubung dengan jaringan melalui Access Point 

dapat menggunakan alamat IP otomatis yang 

telah disediakan oleh DHCP Server. Lihat 

Gambar : 3.7. 

 

 

 

Gambar 22. Tampilah DHCP Server 

4.2.7 Konfigurasi PC Klien  

 Untuk mengkonfigurasi PC klien pada 

Windows 7, pastikan perangkat wireless adapter 

telah dikenali oleh sistem windows 7.  

1.  Pilih jaringan yang telah tersedia. Lihat 

Gambar 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Menampilkan jaringan wireless yang tersedia 

 

2. Akan ditampilkan proses menghubungkan 

dengan jaringan. Lihat gambar 3.9. 

 

 

 

Gambar 24. Proses menghubungkan dengan jaringan 

SMK_Utama Bakti 

 

3. Apabila   proses      telah selesai,   akan    di 

tampilkan PC Klien telah terhubung dengan 

jaringan. Lihat gambar 3.10. 

 
 

 
 

Gambar 25. Terhubung dengan SMK_Utama Bakti 

 

4. Untuk memastikan bahwa antara PC Klien 

telah terhubung dengan jaringan, lakukan 
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cek koneksi antara PC Klien dengan Access 

Point. Lihat Gambar  3.11.  

 

 
 

Gambar 26. Tampilan cek koneksi apabila terhubung 

 

4.3. Implementasi Wireless LAN 

 Proses pengimplementasian dimulai dengan 

proses pengujian koneksi ke client, yaitu di 

mulai dari client pada ruang kelas, taman hingga 

sudut gedung. Untuk menguji koneksi  dapat 

menggunakan perangkat lunak bantu Speed.net, 

adapun hasil yang di dapat adalah gambar yang 

menunjukkan kekuatan koneksi WLAN. Berikut 

ini hasil pengujian koneksi untuk ruang kelas, 

taman dan sudut gedung dengan menggunakan 

software bantu Speed.net. Lihat gambar 4.18, 

3.13 dan gambar  3.14. 

 

 

Gambar 27. Hasil Pengujian Koneksi di Taman 

 

Gambar 28. Hasil Pengujian Koneksi di  Sudut  Gedung 

 

 Dari gambar 28 menunjukkan bahwa 

kekuatan koneksi yang diperoleh sebesar 160.90 

kbps, dan gambar 3.14 kekuatan koneksi yang 

diperoleh sebesar 131.60 kbps dan pada saat uji 

koneksi di sudut gedung di dapatkan kekuatan 

koneksi yaitu sebesar 84.30 kbps lihat gambar 

4.16, hal ini di sebabkan oleh banyaknya 

pemakaian pada client dan disamping itu jarak 

user dengan access point semakin jauh. Dan 

perlu diketahui bahwa banwidth yang tersedia 

yaitu sebesar 1000 kbps. Agar mendapatkan 

koneksi yang sempurna maka perlu adanya 

penambahan bandwidth dan penambahan acces 

point  di tempat yang memang membutuhkan 

sehingga cakupan sinyal access point bisa 

mecakup seluruh ruang dan sudut yang ada di 

SMK Utama Bakti Palembang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   KESIMPULAN 

 

Dari uraian pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya berdasarkan data dari penelitian 

mengenai Perancangan dan Implementasi 

Wireless LAN pada SMK Utama Bakti 

Palembang penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 
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1. Dengan adanya  WLAN di SMK Utama 

Bakti Palembang, jaringan tersebut tidak 

hanya digunakan oleh para pegawai dan 

karyawan saja namun dapat dinikmati oleh 

para guru dan siswa untuk mengakses 

internet baik di ruang kelas, taman dan 

dimanapun asal masih berada di ruang 

lingkup area SMK Utama Bakti 

Palembang. 

2. Penempatan access point harus 

diperhitungkan dengan baik agar jangkauan 

sinyal menjadi maksimal. 

3. Kekurangannya adalah pada saat uji 

koneksi wireless LAN terdapat perbedaan 

kecepatan pada uji koneksi di setiap client, 

hal tersebut terjadi karena banyaknya 

pemakaian pada client sehingga bandwidt 

yang telah tersedia semakin mengecil. 

 

4.2 SARAN 
 

            Berdasarkan kesimpulan diatas penulis 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pastikan untuk melakukan observasi 

lapangan (survery site) dan mengumpulkan 

data-data yang ada agar dapat mendesain 

untuk penambahan jaringan dengan tepat. 

2. Ubah konfigurasi default access point 

seperti SSID, IP Address, dan Password 

bawaan dari vendor pada jaringan wireless 

LAN supaya keamanan akses terhadap wi-

fi tersebut lebih baik. 

3. Diharapkan SMK Utama Bakti Palembang 

dapat menambahkan Bandwidth dan Access 

Point agar kinerja para pegawai, guru dan 

siswa dapat lebih meningkat dan lebih 

maksimal. 
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