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BAB IV

ANALISIS KERJA WLAN DAN ANTENA PARABOLA

Pada perencanaan suatu jaringan tanpa kabeVwireless yang menghubungkan

dua titik yaitu titik A yang berada lantai dasar Masjid Ulil Albab dan titik B yang

berada di Boulevard dan pos satpam, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan

dipertimbangkan untuk membuat sebuah bagan analisa, hal-hal yang perlu

diperhatikan dan dipertimbangkan antara lain :

• Survei site untuk kedua titik, termasuk disini tinggi dari bangunan yang

digunakan.

• Survei obstacle, ada tidaknya obstacle diantara kedua titik tersebut, hal ini

akan mempengaruhi sistem Line ofSight dan FresnelZone.

• Yem\\\h-&n Access Point atau Radio Bridge.

• Penggunaan Antena parabola dengan gain yang sangat mencukupi.

• Pemilihan kabel.

• Perhitungan untuk mendapatkan nilai Fade Margin, hal ini sangat dibutuhkan

untuk mengetahui kekuatan sinyal yang masih dapat diterima di sisi penerima

(Rx).

• Disamping perhitungan Fade Margin, kita juga menggunakan aplikasi

pendukung dalam melakukan pengukuran dan analisa yakni Netstumbler versi

0.4.0, software dari SureCom dan MS Caommand Prompt.
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4.1 Survey Site

Pada kali ini dilakukan 2 simulasi untuk pemancaran sinyal, yaitu;

1. Simulasi pemancaran sinyal pada jarak 100 meter

2. Simulasi pemancaran sinyal pada jarak 500 meter

Pada dasarnya simulasi yang akan dilakukan memilih lokasi yang tidak banyak

terdapat obstacle. Untuk itu lokasi yang paling ideal dalam melakukan simulasi

adalah masjid ulil albab. Yang mana access point diletakkan didepan pintu

auditorium sebelah timur.

4.1.1 Survey Site untuk jarak 100 meter

Pada jarak 100 meter ini dipilih lokasi masjid Ulil Albab UII pada lantai dasar

untuk penempatan Tx, sedangkan sisi penerima diposisikan didepan pos satpam.

Adapun penempatan alat terlihat pada gambar di bawah ini:

x

n

o .- - J (

Keterangan :
AP : Access PoinI

01 : Antena Parabola 1

02 : Antena Parabola 2

Gambar 4.1 Denah enempatan posisi Rx dan Tx
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4.1.2 Survey Site untuk jarak 500 meter

Pada jarak 500meter ini dipilih lokasi masjid Ulil Albab UII pada lantai dasar

untuk penempatan Tx, sedangkan sisi penerima diposisikan Boulevard. Adapun

penempatan alat terlihat pada gambar di bawah ini:

\A

Keterangan :
AP : Access Point

01 : Antena Parabola 1

02 : Antena Parabola 2

Gambar 4.2 Denah penempatan posisi Rx dan Tx

Gambar 4.3 Capture posisi Tx dan Rx
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4.2 Pemilihan Access Point / Radio Bridge.

Access point atau radio bridge adalah alat yang paling vital atau penting

dalam perencanaan jaringan tanpa kabel terutama outdoor wireless, pada perencanaan

ini kami memilihaccesspoint dengan merk LinkSys Model WAP54G v.2 Wireless-G

Access Point produk dari Cisco System dan radio bridge dengan merk SureCom EP-

9001-g 802.1 lg 54M Wireless LAN USB Adapter, untuk simulasi test dengan jarak

pendek.

LinkSys Model WAP54G v.2 Wireless-G Access Point dipasang sebagai

transmiter (Tx) dan sebagai receiver digunakan SureCom EP-9001-g 802.1 lg 54M

Wireless LAN USB Adapter. Untuk data spesifikasi lengkap mengenai radio bridge

diatas di lampirkan diakhir bab ini. Dan untuk data sederhana mengenai alat ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4 Access point SMC WBR14-G

Gambar 4.4 adalah gambar radio bridge merk SMC WBR14-G, dan memiliki

spesifikasi teknis sebagai berikut:



♦> Spesifikasi

• Model Number WAP54G

• Standards IEEE 802.1Ig IEEE H02. lib, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

• Ports One 10/100 Auto-Cross Over (MDI/MDI-X) port, powerport

• Button Reset

• Cabling RJ-45

• LEDs Power, Activity, Link

• Transmit Power !5dBm

• Security Features WPA, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID

• Broadcast enable/disable

• WEP Key Bits 64/128-bit

♦ Karakteristik

• Dimensions 7.32"'x 1.89"x 6.65"

• WxHxD (186 mmx48mmx 169 mm)

• Unit Weight 16.23 oz. (0.46 kg)

• Power External 12VDC

• Certifications FCC

• Operating Temp. 32°Fto 122F (0°C to 40°C)

• Storage Temp. ~13°Fto 158°F (~20°C to 70°C)

• Operating Humidity 10% to 80% Non-Condensing

• Storage Humidity 5% to 90% Non-Condensing
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Gambar 4.5 adalah gambar radio bridge SMCWUSB-G 54M Wireless LAN USB

Adapter, dan perangkat radio bridge ini adalah solusi murah dalam melakukan

perancangan wireless indoor maupun outdoor. Alat ini dipasang pada posisi Receiver

(Rx).

F" ' ^^SSi.^

v^\••.•'.•"

Gambar 4.5 TW/o 6r/<&e SMCWUSB-G

Untuk fitur dan spesifikasi teknis produk ini adalah sebagai berikut:

♦ Fitur

• IEEE 802.1 lb (DSSS) : Complementary Code Keying (CCK).

• IEEE 802.1 lg (OFDM) : (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

• 54Mbps high Data Rate.

• Support USB 1.1/USB 2.0 interface.

• Auto Rate fallback for optimizing communication possibility in worse

channel conditions andover larger distances.

• 64/128bit WEP and WPA data encryption security.

• Compliant with Windows 98SE/2000/ME/XP/MAX OS.

• Power saving in infrastructure mode.

.- O Y /•
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• Build-in PCB patch Antena.

• Plug-and-Playand easy to setup.

• Easy-to-Use Graphical Configuration utility saves detailed connectivity

rofiles for frequently accessed networks.

♦ Spesifikasi

• Simple and easy installation on Windows 98SE/ME/2000/XP/MAC

OS. Plug-and-play, no configurationneeded

• USB 2.0 interface with 480 Mbps high data rate performance - up to

40 times faster than USB vl .0 and 1.1

• Compact, easy-to-carry form factor

Provides high speed wireless communication at up to 108 Mbps;

802.1 lg compliance allows seamless interoperation among multiple

vendors

Advanced security through 64-bit/128-bit WEP encryption, Wi-Fi

Protected Access (WPA), and the new WPA2 to protect your

information and to ensure secure data transmissions

Ability to scan for all available Access Points on the wireless network

and create multiple profiles, making it easy to use in the home, office

or on the road

•

•
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4.3 Software

Software/perangkal lunak yang digunakan dalam pengukuran ini tiga macam, yakni:

♦ NetStumbler versi 0.4.0

Program ini dapat mendeteksi kuat sinyal dari access point yang dicoba, selain itu

program ini juga dapat mendeteksi sinyal-sinyal yang dilangkap oleh client. Hal

tersebut dapat diketahui karena akan muncul banyaknya SSID yang dapat

ditangkap client. Dengan demikian program ini dapat dimanfaatkan untuk

mengetahui tingkat kepadatan fekuensi 2,4GHz yang digunakan oleh WLAN.

File Edit: View C'evure '"Vmdo".' Help

D c^H 8> %<• &

1 H tanpa anten

♦ ^ Filw

<k$. •$

: ii

iiit.

i ji a

eeady Not tc-anrnna

Gambar 4.6 Software netstumbler versi 0.4.0

-inlxi

E II

•SPS: Disabled
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*> Configuration utility SMCWUSB-G

♦ Program ini merupakan software yang terintegrasi dengan radio bridge

SMCWUSB-G, program ini sangat mcmbatu dalam menampilkan secara

langsung parameter/karakteristik dari sinyal yang diperoleh.

StfCWtfSB ti 602.112 Wirctws USBimillt

SMC
'JM--^'t.L-.i_.L-l;,'-is.c:. _'.LLu7.jsttsi"

Vrtjij4,-rm n» In m »i |p|<v<mvh<- ^ir- Sir.rj '• '.-Vrsfn -Tr-.-tiT

S-^n-i. Uim* rur

La:».!alK.; (vai,rr W_..tv ^ ... yjj

Jwllti. —UtsJKK Pj( v-[>-
*|r-:

f.i3".-J :-\-tYr*

l.<-H.»v*H

.Vt <>

I -I -uri. l'

f-rfr-

Gambar 4.7 Software configuration utility SMCWUSB-G

♦I* Commandprompt

Program ini sangat membantu dalam pemeriksaan jaringan komputer yang

terpasang. Dengan program ini dapat diketahui konfigurasi IP yang terpasang di

komputer, mendeteksi hubungan antar komputer serta mengecek apakah jaringan

sudah berfungsi dengan baik. Berikut contoh penggunaan program ini.



Command Prompt

oivf.Tja.u.i.

findous IP Configuration

it he met adapter Local Area Connection:

Media State . . . . : Media disconnected

Ethernet adapter Wireless Network Connection 3:

Media State : Media disconnected

'themet adapter Wireless Network Connection 2:

Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address : 192.168.4.244
Subnet Mask . . : 255.255.255.0
Default Gateway ......,..:

Gambar 4.8 Software Commandprompt
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4.4 Pemilihan Antena Outdoor.

Dalam pemilihan antena dibutuhkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan

pertama adalah kegunaan dari antena tersebut, apakah dipakai untuk mQn-cover area

disekitar Access Point atau dipakai untuk garis lurus atau point topoint, untuk meng-

cover area 360° dibutuhkan antena bertipe Omni directional dan untuk kebutuhan

point to point bisa memakai antena panel, sectoral, parabolic atau semi parabolic.

Dalam perencanaan ini kami memilih antena parabola dengan gain 16,2 dBi, alasan

kenapa kami memilih antena ini karena memiliki gain yang tinggi sehingga dapat

mendukung sistem berjalan dengan bagus dan tidak terganggu dengan adanya gejala

alam yang bisa berupa hujan, angin ribut dan untuk menanggulangi adanya gangguan

dari obstacle yang berupa gcdung-gedung bertingkat dan pohon-pohonan yang berada

diantara 2 gedung tersebut. Pertimbangan kedua yakni faktor fieksibilitas dan
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ekonomis sangat berpengaruh dalam memilih heliks sebagai antena outdoor. Antena

ini mampu dipakai untuk semua jenis access point atau radio bridge, sehingga

tinggal mencari konektor/pigtail dan kabel yang cocok dan bisa menghubungkan

antara antena heliks dan radio bridge yang dipakai.

4.5 Pemilihan Kabel

Untuk pemilihan kabel disini kami memilih kabel USB karena kabel tersebut

cocok digunkan pada radio bridge yang kami gunakan dan kabel jenis tersebut

memiliki loss yang kecil serta mudah didapat.

4.6 Perhitungan Free Space Loss, Sinyal Tx dan Rx , Fresnel Zone dan Fade

Margin.

4.6.1 Free space loss

Free Space Loss disini nilainya akan tergantung langsung terhadap frekuensi

pembawa yang dipakai dan jarak dari dua titik gedung yang dihubungkan, padakasus

disini jarak antara masjid ulil albab dengan bulevard dan frekuensi pembawa

diasumsikan berada pada channel 1 yaitu 2400 MegaHertz, untuk perhitungannya

menggunakan rumus Free Space Loss dibawa ini:

FSL(dB) = 92,5 + 20Log f (MHz) + 20Log d (km) (4.1)

Dari jarak yang dilakukan pada masing-masing simulasi didapatkan:
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• Untuk jarak 100 meter

Dari simulasi pertama ini diketahui bahwa jarak yang didapat adalah:

D= 100 m-0,1 Km

f= 2,4 GHz

Sehingga FSL didapat:

FSL - 92,5 + 201ogF(GHz) + 201ogD(Km)

FSL = 92,5 + 201og 2,4 + 201og 0,1

FSL =92,5 + 7,6-20

FSL =80,1 dB

Hasil pengukuran dengan menggunakan aplikasi NetStumbler, untuk hasil

pengamatan tersebut bisa dilihat pada gambar 4.9.

i - U :> H'.'

:'i
hi

ji!i
r
*_«

Gambar 4. Aplikasi netstumbler untuk perhitungan FSL jarak 100 meter
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• Untuk jarak 500 meter

Dari simulasi pertama ini diketahui bahwa jarak yang didapat adalah:

D - 500 m - 0,5 Km

f= 2,4 GHz

Sehingga FSL didapat:

FSL = 92,5 + 201ogF(GHz) + 201ogD(Km)

FSL = 92,5 + 201og 2,4 + 201og 0,5

FSL - 92,5 + 7,6 - 6,02

FSL - 94,08 dB

Hasil pengukuran dengan menggunakan aplikasi NetStumbler, untuk hasil

pengamatan tersebut bisa dilihat pada gambar 4.10.

u .--•?•>< - •

,i. ••• ,r.i''"' .fc,v

11'

. '« -. JH

Gambar 4.10 Aplikasi netstumbler untuk perhitungan FSL jarak 500 meter
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Untuk perencanaan disini data bisa diambii dari datasheet dari alat yang digunakan.

lebih lengkapnya dapat dilihat dibawah ini :

* Spesifikasi data Access point SMC WBRl 4-G (berada pada sisi Tx):

• Power Transmit = 15 dBm

• Power Receive = -83 dBm

• Bandwidth = 11 Mbps

* Wireless LAN USB Adapter SMCWUSB-G {berada pada sisi Rx):

• Power Transmit = 15 dBm

• Power Receive = -83 dBm

• Bandwidth - 11 Mbps

* Cable Loss (Kabel USB berada pada kedua sisi Rx )

• Panjang kabel = 2 meter

• Loss I meter =0,123 dB

* Antena Gain 2400 Ghz beradapada sisi Rx

• Gain Antena = 16,2 dBi

* Gain antena dipole

• Gain antena = 2 dB

* Cable Loss

• Untuk kabel yang digunakan, setiap 1meter memiliki 0,123 dB.
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4.6.2 Pengukuran sinyal Tx dan Rx

Pengukuran diatas merupakan pengukuran dari 2 sisi pengirim dan penerima.

Pada sisi transmitter (Tx) digunakan sebuah persamaan, yaitu:

Tx = sinyal transmiter radio + penguatan antena - los kabel

Dan dari persamaan ini didapat bahwa sinyal pada sisi pengirim yang menggunakan

antena dipole, dengan kabel USB

Tx-16,2+ 2-(0,123x2)- 17,954 dB

Sedangkan kuat sinyal pada sisi penerima atau receiver pada client juga dapat

dihitung dengan sebuah persamaan, dimana:

Rx = penguatan antena - loss kabel - kepekaan receiver (4.2)

Jadi dari persamaan diatas didapat sebuah hasil bahwa sebuah client yang

menggunakan antena parabola padaantenanya adalah:

Rx = 16,2 - (0,123 x2) - (-83) =98,954 dB (4.3)

4.6.3 Fade Margin

Fade Margin I System Operating Margin adalah nilai akhir dari sebuah

perencanaan dan nilainya akan sangat berpengaruh pada kehandalan dari sistem

wireless atau radio terutama sistem Wireless Outdoor, untuk rumus Fade Margin bisa

dilihat dibawah ini :

Fade Margin t SOM = Tx + Rx - FSL (4.4)
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"Jika jarak < 16 Km maka diharapkan System Operating Margin atau Fade Margin >

10 dB, hal ini akan sangat berpengaruh pada connectivity dan reliability system

wireless/radio'*''

Dari persamaan di atas didapatkan:

A. Untuk jarak 100 meter

• Menggunakan antena dipole pada sisi Tx dan parabola pada sisi Rx:

SOM = 17,954 dB + 98,954 dB - 80,1 dB

SOM= 116,908-80,1

SOM = 36,80 dB

B. Untuk jarak 500 meter

• Menggunakan antena dipole pada sisi Tx dan parabola pada sisi Rx:

SOM - 17,954 dB + 98,954 dB - 94,08 dB

SOM = 116,908-94,08

SOM = 22,828 dB

4.6.4 Fresnel zone

Menurut survey yang dilakukan diantara kedua titik tersebut tidak terdapat

obstacle sehingga pengamatan untuk Fresnel Zone tidak dilakukan, namun jika

ditemukan adanya obstacle maka rumus berikut harus digunakan :

r=43'# (4-5)
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Dan untuk gambar proyeksi untuk kedua titik tersebut serta letak dari obstacle

bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.11 Gambar proyeksi jika terdapat obstacle

4.7 Simulasi WLAN

4.7.1 Untuk simulasi jarak 100 meter

Tabel 4.1 Hasil pengukuran antena parabola dan dipole

Bahan perbandingan

Net Stumbler

Current connection speed

Link quality

Signal strength

Troughput

Penggunaan antena dipole

-73

54 Mbps

35%

35%

Tx - 69

Rx= 170

Penggunaan

Parabola

-60

54 Mbps

69%

69%

Tx = 89

Rx-328

antenna
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Gambar 4.12 Hasil pengukuran dengan antena parabola dengan netstumbler

I' -EJ.'U I- ft « I,''

J«4 . J.

Gambar 4.13 Hasil pengukuran dengan antenna dipole dengan netstumbler
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4.7.2 Untuk simulasi jarak 500 meter

Tabel4.2 Hasil pengukuran antena parabola dandipole

73

Bahan perbandingan Penggunaan antena dipole Penggunaan antenna

Parabola

Net Stumbler -78 dB -68 dB

Current connection speed 36 Mbps 48 Mbps

Link quality 29% 58%

Signal strength 29% 58%

Troughput Tx = 46

Rx = 70

Tx = 68

Rx=148

I

.2

.^y t- & «t .•

.AH .dll

Gambar 4.14 Hasil pengukuran dengan antenna dipole dengan netstumbler
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Gambar 4.15 Hasil pengukuran dengan antenna parabola dengan netstumbler

Dari hasil yang terlihat pada 2 pengamatan di atas bahwa penggunaan antena

parabola lebih memiliki banyak keunggulan, antara lain sinyal yang lebih kuat

daripada antena dipole, dimana perbedaan signal stenght sangat berpengaruh pada

tingkat pengiriman data yang digunakan, ping time, link speed, maupun dalam

keperluan mendownload data.

Dari hasil kekuatan sinyal yang didapatkan, guna mendapatkan hasil yang

optimal maka dibutuhkan penempatan yang akurat, dan menghindari adanya

obstacle/penghalang. Adapun transmisi data dengan jarak 500 m dapat dijangkau

dengan baik asalkan penempatannya tepat dan bebas dari obstacle. Sedangkan
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transmisi data lebih dari 500 m perlu dicoba dan dipertimbangkan karena banyaknya

obstacle yang ada. Sehingga membutuhkan penempatan antena yang tepat sehingga

terhindar dari obstacle agar penggunaan antena lebih optimal.

4.8 Karakteristik antena parabola untuk hubungan jarak dan penguatan tanpa

adanya obstacle

Dari hasil pengujian antena parabola di lapangan, dapat di buat sebuah grafik

hubungan antara kekuatan sinyal dengan jarak sebagai berikut:

-56

db/m

-58

-60

-62

-66

-68

100 250 500
m

-^-grafik hubungan
_g4 X sinyal dan jarak

Gambar 4.16 Grafik hubungan sinyal dengan jarak

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa semakin jauhjarak antara transmiter

(access point) dan receiver (antenna parabola) mempengaruhi sinyal yang diterima

oleh antena parabola. Semakin jauh jarak maka kekuatan sinyal akan semakin

menurun.


