
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem teiekomunikasi menggunakan gelombang radio (wireless) seperti

yang diketahui memiliki tingkat fieksibilitas sangat tinggi, serta karena

sifatnya yang non fisik, maka komunikasi dapat menembus layanan yang sulit,

misalnya daerah pedesaan, rural, ataupun daerah yang terpencil. Sistem

transmisi ini juga memiliki kelebihan lain yaitu efisien dalam pembuatan

jaringannya, mudah untuk pemcliharaannya serta konfigurasinya. Dengan

kelebihan yang dimiliki oleh transmisi radio tersebut, maka aplikasi dari

sistem komunikasi radio tersebut, maka aplikasi dari system komunikasi radio

sangat luas, tidak hanya untuk transmisi junction (penghubung antar scntral),

akan tetapi juga untuk aplikasi jaringan local.

Salah satu aplikasi dari komunikasi radio adalah system WirelessLAN atau

yang lebih dikenal dengan WIFI (Wireless Fidelity), yang merupakan

pembuatan jaringan antar komputer yang berhubungan secara wireless tanpa

kabel dengan udara dengan media transmisinya. Dalam komunikasi system

radio salah satu komponen pentingnya adalah antena, karena antenna

merupakan alat penghubung komunikasi data maupun suara melalui media

udara secara langsung, jadi pada tulisan ini akan dibahas tentang antena yang

digunakan untuk sistem wirelessLAN.



Karena fungsi antena yang sangat penting dalam infrastruktur

WirelessLAN, sering kali antena yang telah terbukti handal dipasarkan dengan

harga yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar

untuk mengimplementasikannya.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat disini adalah bagaimana cara merancang dan

mengaplikasikan antena parabola yang dapat digunakan dalam teknologi

wirelessLAN dengan performa yang tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini diperlukan agar tidak terjadi pembahasan

yang tidak berhubungan atau diluar konteks judul. Sehingga dalam

penyusunan lebih sistematis dan mudah dimengerti. Batasan masalah pada

ruang lingkup sebagai berikut:

1. Merancang dan membuat antena parabola sesuai dengan pehitungan
pada frekuensi 2.4 GHz

2. Bahan reflektor dengan menggunakan wajan alumunium berdiameter

40 cm dan kedalaman 9 cm.

3. Menggunakan radio bridge SMCWUSB-G

4. Analisa data hasil pengamatan dari antena yang dibuat dengan

perhitungan dan pengamatan melalui software pendukung
(netstumbler, SMCWUSB-G).



1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah:

1. Pembuatan antena dengan biaya murah dan terjangkau

2. Mampu untuk mengaplikasikan antena parabola tersebut pada

teknologi jaringanjaringan wirelessiLAN

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Dari hasilpenetian ini diharapkan dapat:

1. Mampu untuk dapat mmbuat antena wirelessLAN dengan segala

analisa dan penerapannya dalam jaringan wirelessLAN.

2. memberikan tambahan ilmu dan pemahaman tentang dunia

telekomunikasi, terutama tentang fungsi antena dalam jaringan

WLAN, khususnya antena parabola.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Dengan maksud agar laporan ini lebih mudah dipahami, maka untuk

menyusun loporan tugas akhir ini akan dibuat sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Pada bab ini bcrisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II DASAR TEOR1

Bab ini berisi tentang dasar teori dan komponen-komponen pendukung

Wireless Local Area Network dan teori antena khususnya karakteristik

antenna parabola.



BAB III PERANCANGAN ANTENA PARABOLA

Menguraikan perhitungan dan karakteristik antena parabola.

BAB IV ANALISA WLAN DAN ANTENA PARABOLA

Mengulas tentang data-data hasil pengujian beserta pembahasan dan

analisanya.

BAB VPENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang didapat dan saran..


