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ABSTRACT 

 
Wireless technology is a wireless networking technology, Wireless is one of the 

variants and information technology that works on the network and the Wireless Local 
Area Network (WLAN). In order to realize the integrated service both internally and 
externally, LPPT-UGM require a wireless network infrastructure that is reliable. Currently, 
the wireless network conditions in LPPT-UGM experiencing bad performance due to 
channel interference, weak signal, segmentation ip address is not optimal, and the level 
of wireless security is not safe. With the wireless network conditions in LPPT-UGM like 
this, and then generate traffic in a congested wireless network that eventually caused 
some problems to access the network is slow. 

With these conditions in the wireless network-UGM LPPT require optimization. 
Wireless networks in LPPT-UGM still using the default firmware so it is necessary to 
increase the wireless signal strength by replacing the open source firmware to DDWRT. 
Wireless networks LPPT-UGM still experiencing interference channel that needs to do the 
replacement channel wireless network is optimal, while for wireless security itself must 
make a replacement from WPA to WPA2. 

Utilization of wireless optimization can provide good performance for computer 

networks at LPPT-UGM. Optimization is achieved due to changes in the network topology 

LPPT-UGM so no one subnet ip address, firmware changes is also done so that the 

signal is stronger. Optimization pass channel to prevent interference and to achieve a 

more secure wireless network is changed to WPA2 encryption. 

 

Keywords: wireless, channel, firmware, security, LPPT-UGM  
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1. Pendahuluan 

Bagi dunia pendidikan informasi dan ilmu pengetahuan merupakan hal yang 

sangat penting untuk menggunakan Teknologi Informasi. Segala perubahan yang begitu 

cepat harus dapat ditanggapi. LPPT-UGM Yogyakarta menerapkan sistem jaringan 

komputer sejak tahun 2004. Jumlah komputer pada LPPT-UGM Yogyakarta sebanyak 50 

komputer klien dan satu komputer server. Bandwidth yang dialokasikan sebanyak 1Mbps 

untuk cakupan internasional. Dengan jumlah bandwidth yang dialokasikan tersebut, jika 

seluruh komputernya digunakan untuk mengakses internet maka akan terjadi kelambatan 

akses internet. 

Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gajah Mada (LPPT-

UGM) menggunakan jaringan komputer dengan memanfaatkan WLAN yang digunakan 

sebagai media penghubung atau transmisi data dari satu tempat ketempat yang lain. 

Dengan meningkatnya proses transfer data tiap harinya, maka kepadatan arus data 

dalam jaringan serta kurangnya keamanan pada jaringan itu sendiri karena keterbatasan 

kemampuan dalam jaringan lokal yang ada di Laboratorium Penelitian dan Pengujian 

Terpadu Universitas Gajah Mada (LPPT-UGM) Yogyakarta. 

Hal inilah yang membuat penulis untuk melakukan analisa terhadap jaringan 

komputer pada LPPT-UGM Yogyakarta. Penulis pun menuliskan hasil analisa sebagai 

laporan skripsi menyelesaikan program sarjana dengan judul “Analisis dan Metode 

Pemeliharaan Jaringan Wireless pada Laboratorium Penelitian dan Penguji 

Terpadu UGM Yogyakarta”. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Wireless dan Sejarahnya 

Wireless adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak 

terhubung secara fisik. Jarak bisa pendek, seperti beberapa meter untuk remote control 

televisi, atau sejauh ribuan atau bahkan jutaan kilometer untuk ruang dalam komunikasi 

radio. 

Wireless pertama pada tahun 1970-an. didahului oleh IBM dengan rancangan 

teknologi RI, dan perusahaan HP, dengan ISM band yaitu 902-908 Mhz, 2400+2483 dan 

5725-5850 Mhz, pada tahun 1990 dipasarkan dengan teknik spektrum tersebar (SS) 

pada pita ISM, terlisensi frekuensi 18-19 Ghz, pada tahun 1997 IEEE membuat standar 

WLAN dengan kode 802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2.4 Ghz kecepatan 2 Mbps, 

pada juli 1999 IEEE kembali mengeluarkan kode 802.11b dengan kecepatan 11 Mbps 

dan pada waktu hampir bersamaan IEEE juga mengeluarkan 802.11a menggunakan 

frekuensi 5 Ghz, dan kecepatan data hingga 54Mbps. Tahun 2002 IEEE menggabungkan 
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kelebihan 802.11b dan 802.11a yakni 802.11g bekerja pada frekuensi 2.4 Ghz hingga 

54Mbps. Yang terkhir tahun 2006 IEEE mengeluarkan teknologi 802.11n dikembangkan 

dengan menggabungkan 802.11b dan 802.11g sehingga menghasilakan peningkatan 

throughput dengan kecepatan 108Mbps (James, 2009). 

 

2.2 Standar Jaringan Wireless 

1) 802.11a 

Selesai dirilis Oktober 1999. Standar wireless network dengan maksimum data 

transfer rate 54 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz. Metode transmisi yang 

digunakan adalah Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), yang 

mengizinkan pentransmisian data secara paralel di dalam sub-frekuensi (resisten 

terhadap interferensi dengan gelombang lain). Range maksimal untuk indoor hanya 

sekitar 15 meter/ ± 50 ft. Sedangkan outdoor ± 100 ft/30 meter. Standar 802.11a tidak 

kompatibel dengan 802.11 b,g. 

2) 802.11b 

Muncul di pasaran pada tahun 2000. Standar wireless network dengan 

maksimum data transfer rate 5.5 Mbps dan 11 Mbps bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. 

Dikenal juga dengan IEEE 802.11 HR. Pada prakteknya, kecepatan maksimum yang 

dapat diraih mencapai 5.9 Mbps pada protokol TCP, dan 7.1 Mbps pada protokol UDP. 

Metode transmisi yang digunakannya adalah DSSS. memiliki range area yang lebih 

panjang (~150 feet/45 meters di dalam indoor dan ~300 feet/90 meter dalam outdoor). 

3) 802.11g 

Dipublikasikan pada bulan Juni 2003 mampu mencapai kecepatan hingga 54 

Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz, sama seperti halnya IEEE 802.11 biasa dan IEEE 

802.11b. Standar wireless network yang hampir sama dengan 802.11b tetapi metode 

transmisi yang digunakan adalah OFDM (sama dengan 802.11a). Range area ~150 

feet/45 meter untuk indoor dan ~300 feet/90 meter untuk outdoor. 

4) 802.11n 

Baru saja dirilis 11 September 2009. Secara teoritis, dapat mencapai kecepatan 

600 Mbps. Namun, setelah Wi-Fi Alliance menguji, hanya mencapai kecepatan 

maksimum 450 Mbps. Bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Sama seperti 

teknologi MIMO (multiple-input multiple-output), 802.11n bekerja dengan cara 

mengutilisasi banyak komponen pemancar dan penerima sinyal sehingga transmisi data 

dapat dilakukan paralel untuk meningkatkan nilai throughput (50-144 Mbps). Range 

maksimal untuk indoor 70 metersedangkanoutdoor bisa mencapai 250 meter. Wi-Fi 

802.11n ini akan diaplikasikan di device router dan adapter (James, 2009). 
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2.3 Topologi Jaringan Nirkabel 

Dibagi menjadi dua yakni : 

1) Mode Ad-Hoc 

Mode Ad-Hoc adalah jaringan nirkabel yang dibangun tanpa menggunakan 

Access Point. Jaringan ini hanya berisikan wireless station (STA) berupa laptop, 

netboolk, handphone maupun tablet. Jika jaringan ini yang dibangun maka topologi yang 

terbentuk adalah topologi mesh, dimana setiap STA akan membuat sebuah koneksi 

dengan STA lain. Topologi ini akan menurun kinerjanya seiring pertambahan STA, akibat 

banyak koneksi jaringan yang harus dibuat oleh setiap STA. 

2) Mode Infrastruktur 

Mode Infrastruktur adalah jaringan nirkabel yang menggunakan satu atau 

beberapa Access Point (AP). Access Point dapat dianalogikan sebagai Switch pada 

jaringan kabel biasa. Sehingga dengan adanya AP, maka lalu lintas data yang dikirim di 

udara akan lebih teratur. AP akan mengatur STA mana yang boleh mengirimkan data 

dan mana yang tidak boleh mengirimkan data. 

 

2.3.1 Topologi Bus 

Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, 

dimana di sepanjang kabel terdapat node-node. 

 

2.3.2 Topologi Ring 

Topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke 

dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin 

yang berisi node-node dalam rangkaian tersebut. 

 

2.3.3 Topologi Star 

Topologi yang node (station) berkomunikasi langsung dengan station lain melalui 

central node (hub/switch), traffic data mengalir dari node ke central node dan diteruskan 

ke node tujuan. 

 

2.3.4 Topologi Tree/Hierarki 

Topologi tree memiliki karakteristik yang dimiliki mirip dengan topologi bus dan 

star. 

 

2.3.5 Topologi Mesh dan Full Connected 

Topologi mesh dapat dikenali dengan hubungan point to point atau satu-satu ke 

seriap komputer. Jaringan ini menerapkan hubungan antarsentral secara penuh. 



4 

 

2.3.6 Topologi Hybrid 

Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi yang ada, yang bisa 

memadukan kinerja dari beberapa topologi yang berbeda, baik berbeda sistem maupun 

berbeda media transmisinya (Melwin, 2005). 

 

2.4  Skema Hierarki Pengalamatan IP 

Alamat IP terdiri atas 32 bit informasi. Bit ini terbagi menjadi 4 bagian, yang 

dikenal sebagai octet atau byte, dimana masing-masing terdiri atas 1 byte (8 Bit). 

Pengalamatan IP dapat digambarkan dengan tiga metode : 

1) Dotted-decimal, seperti 192.168.25.16 

2) Biner, seperti 11000000.10101000.00011001.00010000 

3) Heksadesimal, seperti C0.A8.19.10 

Pengalamatan 32-bit IP adalah pengalamatan yang terstruktur, kembalikan dari 

pengalamatan flat. Keuntungan dari pengalamatan tersetruktur ini adalah kemapuannya 

yang bisa menangani pengalamatan yang sangat besar, yaitu 4,3 Milyar. Skema 

pengalamatan hierarki tersetruktur oleh network dan host atau network, subnet dan host. 

 

2.5  Sejarah Keamanan Wireless 

 Wired Equvalent Protocol (WEP) adalah standar keamanan dari jaringan 

wireless. Sayangnya ketika jaringan wireless mulai populer, peneliti menemukan bahwa 

WEP tidak aman lagi. Pada paper "Weaknesses in the Key Schedulling Alghorith of 

RC4"(www.drizzle.com/ ~aboba/IEEE/rc4_ksaproc.pdf), Scoot Fluhrer, Itsik Mantin dan 

Adi Shamrir menjelaskan bagaimana cara penyerang berpotensi melakukan dekripsi 

terhadap WEP karena kelemahan WEP dalam menggunakan algoritma enkripsi RC4 

yang mendasarinya.Tak lama setelah kasus tersebut banyak alat bantu yang dirilis ke 

publik untuk melakukan cracking terhadap enkripsi WEP. Menanggapi tentang isu WEP 

ini, baru solusi tentang keamanan enkripsi berikutnya dikembangkan. Dimulai dengan 

cisco mereka mengembangkan Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) 

solusi prioritas untuk produk wireless cisco. Wifi Protected Access (WPA) juga 

dikembangkan untuk mengganti WEP. WPA dapat digunakan dengan Pre-Shared 

Key(WPA-PSK) atau dengan Remote Authentication Dial-In user Server/Service 

(RADIUS) server (WPA-RADIUS). Masalah timbul dikarenakan LEAP hanya bisa di 

aplikasikan pada perangkat hardware Cisco dan WPA masih sulit diterapkan, terutama 

jika sistem operasi client bukan windows. Pada maret 2003, Joshua Wright 

mengungkapkan bahwa LEAP memiliki kelamahan dengan cara offline dictionary attack, 

dan tidak lama kemudian merilis software untuk brute force terhadapa LEAP. Sedangkan 

WPA ternyata bukanlah solusi yang bisa diharapkan. Pada bulan November 2003, 
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Robert Moskowitz dari ISCA Labs , menjelaskan permasalahan potensial pada WPA 

yang dikembangkan dengan PSK dalam makalahnya "Weakness in Passphrase Choice 

in WPA Interface" pada makalah ini dijelaskan ketika menggunakan WPA-PSK dengan 

passhphrase yang singkat (kurang dari 21 karakter), WPA-PSK rentan terhadap 

dictionary attack. Setahun setelahnya yakni November 2004, aplikasi untuk melakukan 

serangan terhadapa WPA-PSK dirilis ke umum. Baru setelahnya dikembangkan enkripsi 

baru WPA2 yang dimana lebih sukar untuk di brute force menggunakan dictionary attack 

(Joshua, 2007). 

 

2.6  Penyerangan Jaringan Wireless 

1) Serangan Logical 

Logical attack selalu berhubungan dengan sistem, perangkat lunak dan data 

pada jaringan. Dalam kasus ini penyerang mencari kelemahan dan informasi pada 

jaringan yang akan membantu penyerang untuk mengakses jaringan mendapatkan 

gaining dan mengambil data sensitif pada suatu jaringan. Sasaran utama pada serangan 

ini adalah untuk menemukan dan mengambil data pada jaringan. Jika penyerang berhasil 

maka serangan ini akan menghasilkan banyak masalah terhadap kondisi suatu jaringan. 

Berikut merupakan contoh dari Logical Attack dengan teknik mitigasi : 

1. Spoofing of MAC address 

2. Serangan Denial of Service 

3. Serangan Man in the Middle 

4. Default Access Point Configuration 

5. Serangan Reconnainssance 

6. Conversation Sniffing 

7. Serangan Dynamic Host Configuration Protocol 

 

2) Serangan Fisik 

Sebuah physical attack selalu berkaitan dengan hardware atau perangkat keras 

dan design dari sebuah jaringan. Dalam jenis serangan ini tujuan penyerang adalah 

mengganggu atau mengurangi kinerja jaringan daripada mencari data sensitif dan 

kemudian membuat beberapa perubahan dengan data. Yang perlu di ingat bahwa 

serangan jenis ini selalu memjadi jembatan langsung terhadap Logical Attack. Beberapa 

Physical attack didefinisikan di bawah ini : 

1. Rogue Access Points 

2. Physical placement of Access points - Access Point coverage 

3. Spam Attacks (Vivek, 2012) 
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2.7 Mekanisme Keamanan Wireless 

1) WEP 

WEP merupakan standart keamanan & enkripsi pertama yang digunakan pada 

wireless, WEP (Wired Equivalent Privacy) adalah suatu metoda pengamanan jaringan 

nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication 

adalah metoda otentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP 

menggunakan kunci yang dimasukkan (oleh administrator) ke client maupun access 

point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan akses point ke client, dengan yang 

dimasukkan client untuk authentikasi menuju access point, dan WEP mempunyai standar 

802.11b. 

2) WPA 

Menyikapi kelemahan yang dimiliki oleh WEP, telah dikembangkan sebuah teknik 

pengamanan baru yang disebut sebagai WPA (WiFI Protected Access). Teknik WPA 

adalah model kompatibel dengan spesifikasi standar draf IEEE 802.11i. Teknik ini 

mempunyai beberapa tujuan dalam desainnya, yaitu kokoh, interoperasi, mampu 

digunakan untuk menggantikan WEP, dapat diimplementasikan pada pengguna rumahan 

atau corporate, dan tersedia untuk publik secepat mungkin. Adanya WPA yang 

"menggantikan" WPE, apakah benar perasaan "tenang" tersebut didapatkan? Ada 

banyak tanggapan pro dan kontra mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan, WPA 

mempunyai mekanisme enkripsi yang lebih kuat. Namun, ada yang pesimistis karena alur 

komunikasi yang digunakan tidak aman, di mana teknik man- in-the-middle bisa 

digunakan untuk mengakali proses pengiriman data. Agar tujuan WPA tercapai, 

setidaknya dua pengembangan sekuriti utama dilakukan. Teknik WPA dibentuk untuk 

menyediakan pengembangan enkripsi data yang menjadi titik lemah WEP, serta 

menyediakan user authentication yang tampaknya hilang pada pengembangan konsep 

WEP. 

3) WPA2 

WPA2 adalah sertifikasi produk yang tersedia melalui Wi-Fi Alliance. WPA2 

Sertifikasi hanya menyatakan bahwa peralatan nirkabel yang kompatibel dengan standar 

IEEE 802.11i. WPA2 sertifikasi produk yang secara resmi menggantikan wired equivalent 

privacy (WEP) dan fitur keamanan lain yang asli standar IEEE 802.11. WPA2 tujuan dari 

sertifikasi adalah untuk mendukung wajib tambahan fitur keamanan standar IEEE 802.11i 

yang tidak sudah termasuk untuk produk-produk yang mendukung WPA. 
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3.  Analisis 

3.1 Analisis Sistem 

 Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari sebuah sistem informasi 

yang utuh ke dalam bagian atau komponen dengan maksud mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hamabatan dan kebutuhan yang didapatkan 

sehingga dapat diusulkan untuk perbaikan. 

 Terdapat beberapa pendekatan untuk analisis sistem dan pada dasarnya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu memahami sistem kemudian melakukan modifikasi 

dengan beberapa cara. Hasil modifikasi dapat berupa komponen baru atau serangkaian 

transformasi yang baru dan lain-lain, tujuanya adalah untuk memperbaiki beberapa 

fungsi dari sistem agar lebih efisien untuk mengubah sasaran sistem. 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

 LPPT-UGM Yogyakarta membutuhkan suatu infrastruktur jaringan komputer yang 

handal dan dapat menghubungkan semua unit dalam satu network yang terintegrasi. 

Saat ini kondisi jaringan komputer di LPPT-UGM Yogyakarta masih merupakan jaringan 

komputer yang besar dan kompleks. Dengan kondisi jaringan komputer yang seperti ini, 

maka menimbulkan trafik dalam jaringan komputer menjadi padat yang akhirnya 

menyebabkan beberapa permasalahan seperti pengaksesan terhadap suatu aplikasi 

menjadi lambat. 

 

3.3 Analisis Tingkat Performa Wireless 

 Untuk melakukan monitor wireless pada jaringan LPPT-UGM digunakan software 

wireshark dan wireless interface card dalam modus monitor direkam selama kurang lebih 

20 menit. Hasil dari wireshark yang berekstensi .pcap di export ke software dari 

metageek yakni  eye.PA agar lebih mudah dipahami dikarenakan berbentuk grafik pie-

chart. Sebelum memahami tentang grafik pie-chart dari eye pa, penulis memberikan 

keterangan agar lebih mudah dalam pembacaan grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Keterangan Tentang Grafik eye-PA 
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Gambar 3.2 Grafik Wireless Menggunakan eye-PA 

Ada 10 SSID yang terdeteksi dan 85 clients pada LPPT-UGM, dilihat dari beacon 

memiliki data rate 1 Mbps dan bytes 675.504 terlihat berapa padatnya lalu lintas beacon 

pada jaringan wireless ini. 

 

3.4 Analisis Pemecahan Masalah 

3.4.1 Perubahan Topologi Jaringan 

Perubahan topologi access point akan dipindahkan tidak menjadi 1 subnet 

dengan alamat LAN, dibuat berbeda ip address antara yang satu dengan yang lain. 

Sehingga lebih termanagement dan mudah dalam melakukan konfigurasi berikutnya. 

 

3.4.2 Pemilihan Access Point dan Firmware 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, access point yang digunakan adalah 

linksys dengan seri WRT. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan untuk 

mengubah firmware default atau bawaan ke firmware custom yang lebih baik perfoma 

dan fungsinya dikarenakan fimware tersebut di support oleh komunitas open source. 

 

3.4.3 Perubahan Firmware 

Firmware pada access point perlu dilakukan perubahan firmware ke firmware 

custom seperti dd-wrt yang lebih baik dari segi perfoma dan memiliki banyak fitur. 

 

3.4.4 Perubahan Channel 

Channel pada access point perlu dilakukan penyesuaian terhadap access point 

yang lain sehingga tidak terjadi interferensi channel, dengan menggunakan formula +5 

dan -5 contoh 1, 6 dan channel 11. 
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3.4.5 Perubahan Security 

Security pada access point dilakukan perubahan ke WPA/WPA2 yang lebih 

secure sebaiknya dengan jumlah character yang panjang dan bervaruasi contoh 

LppT#u9my09y4k4rt4. 

 

3.5 DD-WRT 

3.5.1 Penjelasan Tentang DD-WRT 

DD-WRT merupakan firmware berbasis linux dan dipergunakan oleh sebagian 

router wireless, di donimasi oleh linksys seri WRT54G termasuk WRT54GL dan 

WRT54GS. DD-WRT adalah third-party firmware yang di design menggantikan firmware 

dari pihak vendor. Dengan faktor keuntungan yang lebih banyak salah satunya dengan 

fiture yang tidak dipunyai oleh firmware default dari vendor. 

DD-WRT dilengkapi dengan banyak fitur antara lain the Kai network, daemon-

based services, IPv6, Wireless Distribution System, RADIUS, advanced quality of 

service, radio output power control, overclocking capability, and software support for a 

Secure Digital card hardware modification. 

 

3.5.2 Feature dari DD-WRT 

1) Firewall 

2) IPV6 Support 

3) Quality-of-Service Controls 

4) DNS Controls 

5) Afterburner 

6) Kai Daemon 

7) Client Isolation 

8) Sputnik Agen, HotSpot System, Wifidog, ChiliSpot 

9) Support Device 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Keadaan Signal Wireless pada LPPT-UGM 

Software yang digunakan adalah NetSpot yang berguna untuk mengetahui signal 

dan noise pada suatu area. Dengan cara mengambil titik di beberapa tempat maka signal 

dan noise di area tersebut dapat diketahui range, dan seberapa banyak noise yang 

terjadi. 

SSID yang diambil 5 SSID, dikarenakan 1 buah SSID yakni auditorium dalam 

keadaan off. Berada pada channel 3,6,9,11,9. dan semua SSID menggunakan enkripsi 

WPA Personal. Berikut ini merupakan hasil pada LPPT-UGM Yogyakarta : 
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Gambar 4.1 Hasil dari NetSpot Menggambarkan Keadaan Signal Wireless pada 

LPPT-UGM 

 

4.2 Pilih Channel yang Tepat untuk Wireless Router 

Sinyal yang dihasilkan oleh perangkat wireless kadang bisa diganggu atau 

adanya interferen dari perangkat Radio Amatir dan sejenisnya. Channel yang umum 

digunakan adalah 1, 6, dan 11. Ubahlah perangkat ke channel tersebut.   tidak perlu lagi 

mengubah konfigurasi pada perangkat yang tersambung di PC atau Laptop, karena 

secara otomatis akan terdeteksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Pemilihan Channel Wireless Router 

Wireless memiliki channel 1-14, yang antara 1 channel dengan channel lain 

mempunyai frekuensi masing masing. Dan paling optimal dari range tersebut yakni 

channel 1, 6, 11 dengan renggang 22 Mhz. 
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4.3  Usulan Solusi Topologi Jaringan LPPT-UGM 

 Perubahan topologi ini, switch-switch yang berada pada setiap LAN akan dirubah 

menjadi VLAN. VLAN yang merupakan hasil konfigurasi switch menyebabkan setiap port 

switch diterapkan memiliki VLAN. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Usulan Topologi Jaringan Wireless LPPT-UGM 

 

6 buah access point mengalami perubahan channel dan firmware DDWRT, 

berikut tabel channel access point tersebut. 
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Tabel 4.3 Channel Access Point 

NO SSID CHANNEL SECURITY 

1 LPPT1UGM 11 WPA PERSONAL (AES) 

2 LPPT1UGM 1 WPA PERSONAL (AES) 

3 LPPT1UGM-ATAS 6 WPA PERSONAL (AES) 

4 LPPT2UGM 6 WPA PERSONAL (AES) 

5 LPPT3UGM 1 WPA PERSONAL (AES) 

6 MEETING ROOM LPPT 11 WPA PERSONAL (AES) 

 

5.  Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Mengamati penjelasan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gajah Mada Yogyakarta 

(LPPT-UGM), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Jumlah bandwith pada LPPT-UGM Yogyakarta telah sesuai, di karenakan 

banyaknya jumlah client dengan perbandingan bandwith yang tersedia pada 

LPPT-UGM Yogyakarta sudah melebihi dari cukup dengan bandwith 20Mbps. 

2) Penulis melakukan analisis jaringan wireless pada LPPT-UGM dengan cara: 

a. Scanning signal wireless untuk mengetahui interferensi channel. 

b. Scanning network untuk mengetahui banyaknya user / pengguna yang 

terkoneksi pada wireless, jenis access point, encryption yang digunakan, dan 

firmware access point. 

c. Pemetaan signal wireless / wireless maping, untuk dapat mengetahui cakupan 

signal dari masing-masing access point. 

3) Perubahan terhadap 6 buah access point pada channel dan firmware DDWRT 

yang berbeda agar tidak terjadi interferensi diantara keenam access point. 

Channel tersebut adalah channel 11 untuk access point LPPT1UGM, channel 1 

untuk access point LPPT1UGM, channel 6 untuk access point LPPT1UGM-

ATAS, channel 6 untuk access point LPPT2UGM, channel 1 untuk access point 

LPPT3UGM, dan channel 11 untuk access point MEETING ROOM LPPT. 
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4) Jangkauan sinyal radio setelah dilakukan pengukuran ternyata memberikan hasil 

yang cukup berbeda dengan jangkauan yang tertulis pada spesifikasi access 

point dan antena. Jangkauan sinyal radio yang tertulis pada spesifikasi access 

point dan antena hanya berlaku untuk kondisi ideal saja atau kondisi dimana 

tidak terdapat halangan secara fisik ataupun interfrensi. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dikembangkan untuk jaringan wireless pada 

Laboratorium Penelitian dan Penguji Terpadu Universitas Gajah Mada Yogyakarta (LPPT-

UGM Yogyakarta) adalah sebagai berikut : 

1) Jaringan wireless ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan 

protokol manajemen jaringan. Manajemen jaringan berfungsi memonitor utilisasi 

penggunaan jaringan wireless sehingga bila terjadi kepadatan dimana kepadatan 

tersebut melebihi batas kemampuan access point, bisa direncanakan 

penambahan access point. 

2) Melakukan maintenance pada jaringan wireless secara berkala untuk menjaga 

serta meningkatkan kinerja jaringan tersebut. 

3) Selalu menjaga dan mengganti password admin secara berkala untuk keamanan 

jaringan wireless dari penyusup yang ingin mengakses jaringan pada LPPT-

UGM. 

4) Komputer client hendaknya selalu dilengkapi dengan aplikasi security terbaru. 

Misalnya antivirus, firewall, dan sofware security lainnya yang selalu diupdate.  
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