
1

ANALISIS DAN OPTIMALISASI JARINGAN WIRELESS
PADA HOTEL PLAZA INN KENDARI

Dwi Ade Suryansyah
Rori Kasmita

Jurusan Teknik Informatika
STMIK PALCOMTECH PALEMBANG

Abstrak

Perkembangan Jaringan internet dewasa ini sangat meningkat tajam di banding tahun-tahun
sebelumnya. Jaringan internet ini dapat kita jumpai disetiap tempat seperti di rumah,
perkantoran, restoran, hotel, dan taman yang terhubung dengan jaringan internet.Wifi
(Wireless Fidelity) atau hotspot merupakan suatu area dimana suatu koneksi internet dapat
berlangsung tanpa kabel. Wifi juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi
pada lokasi-lokasi publik. Teknologi wifi ini dapat diakses dengan mudah biasanya dilakukan
melalui perangkat Notebook, Laptop dan PDA, tetapi perkembangan internet ini tentu tak
lepas dari suatu  masalah mulai dari internet lelet, lemahnya sinyal dan download yang
berlebihan. Hal inilah yang membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian jaringan
internet wifi dihotel Plaza Inn Kendari. Penelitian ini meliputi analisis jaringan mulai dari
perangkat keras, kecepatan bandwidh, accses jaringan, sinyal wifi yang kurang baik dari
masalah inilah penulis berusaha untuk mengoptimalikan jaringan wifi dihotel Plaza Inn
Kendari.
Kata kunci: Abstrak Wifi, Mikrotik.Bandwidh, Quentree

PENDAHULUAN
Jaringan internet bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Jaringan internet ini dapat kita

jumpai disetiap tempat seperti di rumah, perkantoran, restoran, hotel, dan taman yang
terhubung dengan jaringan internet. Internet juga menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat
umum untuk mencari sebuah informasi yang diinginkan seperti  berita, bisnis, media sosial
ataupun yang lainya. Hal ini karena adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu
pesat.

Perkembangan teknologi informasi tersebut telah mengarah pada jaringan komputer
tanpa kabel atau yang sering disebut wireless. Wireless atau jaringan nirkabel adalah
komunikasi antar komputer dengan menggunakan frekuensi radio. Kadang disebut juga
jaringan wifi atau WLAN. Jaringan ini menjadi populer sehubungan dengan mudah untuk fitur
susunan dan tidak ada pemasangan kabel (Sopandi, 2008).

Wifi (Wireless Fidelity) atau hotspot merupakan suatu area dimana suatu koneksi
internet dapat berlangsung tanpa kabel. Jaringan wifi menjadi teknologi alternatif dan relatif
lebih mudah untuk diimplementasikan di lingkungan kerja. Wifi juga merupakan salah satu
bentuk pemanfaatan teknologi pada lokasi-lokasi publik seperti taman, perpustakaan,
restoran, kampus ataupun bandara, beberapa diantaranya bahkan dapat diakses dengan
mudah. Internet terkoneksi biasanya dilakukan melalui perangkat Notebook, Laptop dan
PDA.

Hotel Plaza Inn Kendari memanfaatkan jaringan wifi sebagai salah satu fasilitas
pendukung untuk menarik minat pengunjung. banyaknya pengunjung baik pengunjung hotel
ataupun masyarakat sekitar hotel yang dapat mengakses wifi dan menggunakan internet
secara berlebihan, mengakibatkan akses ke jaringan internet menjadi lambat. Selain itu, ada
beberapa ruangan seperti ruang kamar tiga, empat, lima dan  ruang meeting dua tepatnya di
lantai satu, tidak mendapatkan sinyal jaringan wifi atau mendapatkan sinyal yang lemah dan
pada jam-jam yang padat antara jam 13:00 sampai jam 17:00 internet menjadi sangat lambat,
sehingga  mengakibatkan pengunjung hotel tidak dapat menikmati jaringan internet.
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LANDASAN TEORI

Analisis
Menurut Fatta (2007:24), analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai

bagiannya dan penelaahaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh
pngertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Salah satu analisis adalah
menyimpulkan data mentah dalam jumlah besar sehingga hasilnya dapat di tapsirkan.

Optimalisasi
Menurut Griffin (2004:199), optimalisasi (optimiziing) adalah penyeimbang dan

merekonsiliasi kemungkinan konflik diantara tujuan. Karena tujuan yang satu sama lain
mungkin saling bertentangan

Jaringan Komputer
Menurut Utomo (2012:1), jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri atas dua

atau lebih komputer serta perangkat-perangkat lain yang saling terhubung. Media
penghubung tersebut dapat berupa kabel atau nirkabel sehingga memungkinkan para
pengguna jaringan komputer melakukan pertukaran informasi, seperti file, dokumen, data
serta menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terhubung ke jaringan.

Ruang Lingkup Jaringan
Menurut Utomo (2012:2), ruang lingkup jaringan yang dimaksud adalah seberapa

banyak dan seberapa besar jaringan komputer tersebut akan di bangun. Berdasarkan ruang
lingkupnya, LAN (local area network),MAN (metropolitan area network),WAN (wide area
network).

Topologi Jaringan
Menurut Utomo (2012:4), topologi adalah gambaran struktur jaringan komputer yang

akan dibuat. Berdasarkan topologinya sebuah jaringan komputer dibedakan menjadi topologi
Bus, topologi Ring, topologi star, topologi Extended Star, topologi Mesh, topologi pohon.

Mikrotik Router
Menurut Herlambang (2008:20) mikrotik adalah sistem operasi independen

berbasiskan Linux khusus untuk komputer yang difungsikan sebagai Router, Mikrotik
didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanyaBUILT-IN Hardware.

Hotspot Gateway
Menurut Towidjojo (2013:136), dengan menggunakan fitur hotspot gateway ini, kita

akan mendapatkan fasilitas tambahan. Kita dapat mengkonfigurasikan jaringan wireless yang
hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu serta dapat melakukan
manajemen user-user tesebut.

Manajemen Bandwidth
Menurut Khoirul (2010:21), Management bandwidth, adalah suatu metode yang dapat

digunakan untuk manajemen dan mengoptimalkan berbagai jenis jaringan dengan
menerapkan layanan Quality Of Service (QoS)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Permasalahan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis selama riset di Hotel Plaza Inn

Kendari, bahwa yang menjadi kendala atau permasalahan selama ini adalah semahnya sinyal
wifi pada ruang kamar 3, 4, 5 dan ruang meeting 2 dilantai satu serta lambatnya akses
internet yang disebabkan oleh penggunaan internet tanpa ada pembatasan terhadap user
ataupun kecepatan akses internet.
Berikut gambar-gambar dari hasil analisis yang telah penulis lakukan :

Tampilan gambar SSID wifi pada hotel Plaza Inn Kendari.

Gambar 1. SSID Wifi pada Hotel Plaza Inn Kendari

Tampilan Gambar adalah access login yang menggunakan WPA (Wi-Fi Protected
Access) pada Hotel Plaza Inn Kendari.

Gambar 2. Access Login Menggunakan WPA

Tampilan Gambar menunjukkan bahwa client telah terkoneksi dengan wifi Hotel Plaza
Inn Kendari.
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Gambar 3. Client Terkoneksi Pada Wifi Plaza Inn

Hasil test ping ke DNS telkom jakarta dari user.

Gambar 4. Test Ping ke DNS Telkom Jakarta

Kualitas sinyal setiap kamar di lantai 1.

Gambar 5. Kualitas Sinyal pada Ruang Kamar Satu

Kualitas sinya wifi plazainn pada ruang kamar dua, kamar tiga dan ruang meeting satu
adalah Fair.
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Gambar 6. Kualitas Sinyal Wifi pada Ruang Kamar Dua, Tiga dan Ruang Meeting Satu

Tampilan gambar kualitas sinya wifi Plaza Inn pada ruang kamar empat dan ruang
metting dua adalah Fair, akan tetapi client pun tidak mendapatkan ip address.

Gambar 7. Kualitas Sinya Wifi pada Ruang Kamar Empat dan Ruang Metting Dua

Tampilan gambar tepatnya pada ruang kamar 5 sinyal wifi Plaza Inn tidak ada.

Gambar 8. Ruang Kamar Lima tidak Terdapat Sinyal Wifi
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Gambar hasil test speedy internet menggunakan speedtest.biznetnetworks.com secara
berkala per jam dari jam satu siang hiangga jam lima sore.

Gambar 9. Test Speed Internet pada Jam 9 AM

Gambar Test internet yang yang kedua diambil sekitar jam 1 siang yang menunjukkan
bahwa speed download 0,34 Mbps dan speed upload 0,24 Mbps.

Gambar 10. Test Speed Internet pada Jam 1 PM

Analisis Kebutuhan User
User membutuhkan pembagian bandwidth untuk proses upload dan download,

sehingga satu sama lain pengguna tidak akan saling mengganggu. Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan inilah penulis akan menerapkan metode pembagian bandwidth dengan
metode queue tree.

Analisis Topologi yang Ada Sekarang
Topologi yang digunakan Hotel Plaza Inn Kendari saat ini adalah topologi Star.

Dimana topologi ini menghubungkan beberapa komputer dan access poin dengan
menggunakan perangkat Switch.,
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Gambar 11. Topologi Lantai Satu yang ada Sekarang

Gambar 12. Gambar Penempatan AP di lantai satu

Desain Struktur Topologi yang Diusulkan
Berikut ini adalah topologi yang kami usulkan pada Hotel Plaza Inn Kendari.

Perancangan yang dilakukan berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan penulis selama
riset, dengan menambahkan sebuah AP pada lorong kamar dan memindahkan beberapa AP
yang berada di ruang server dan lobby di lantai satu. Berikut adalah simulasi topologi
sesudah di tambah AP, dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 13. Topologi yang Diusulkan

Desain Tata Letak Pengkabelan
Berikut adalah desain tata letak dan pengkabelan yang terdapat pada lantai satu Hotel

Plaza Inn Kendari, yang terdiri dari 2 komputer dan 1 AP di ruang FO, 1 modem, server,
router dan 2 swicth diruang server, 1 AP di lobby dan 2 AP di lorong kamar yang terhubung
ke AP lobby tanpa menggunakan kabel.

Gambar 14. Disain Tata Letak Pengabelan

Implementasi
Berikut adalah implementasi dari usulan penyelesaian masalah yang ada pada Hotel

Plaza Inn Kendari.

1. Impementasi terhadap sinyal wifi
a. Pertama sebelum penulis memindahkan posisi AP, penulis merubah semua

pengaturan AP yang telah terpasang yaitu pada AP FO mode yang digunakan
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adalah Access Point, karena AP FO terhubung ke internet menggunakan kabel,
sedang AP Lobby dan AP lorong kamar menggunakan mode Universal Repeater.

b. Kedua penulis mencoba untuk memindahkan AP dari posisi yang sebelumnya
(gambar topologi yang di gunakan), dan penulis pun melakukan ulang pada setiap
ruangan.

Gambar 15. Posisi AP Setelah dipindah

Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa perubahan kualitas sinyal wifi, tetapi
walaupun ruang kamar lima mendapatkan sinyal wifi tapi tidak mendaptkan IP address.
penulis menambahkan satu AP di lorong kamar (gambar 25) dan melakukan pengecekan
kembari. Setelah penambahan AP semua ruang yang ada di lantai satu tercover oleh
sinyal wifi.

Sebelum memindahkan posisi AP, penulis harus mengetahui jangkauan dari AP
tersebut dan benda-benda yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal dari AP seperti kaca
dimana kaca dapat memantulkan sinyal AP, sehingga sinyal AP yang seharusnya dapat
dijangkau dengan jarak 10 meter karena terhalang oleh kaca maka jaraknya sinyal wifi
menjadi semakin jauh dari dinding yang di lapis oleh karpet dinding yang berbahan kain,
sehingga membuat pantulan sinyal wifi melemah.

2. Impementasi terhadap akses internet
Hal ini penulis menambahkan satu route mikrotik sebagai pemisah antara

jaringan LAN dan WLAN, serta memisah akses user (free dan member) pada hotspot
hotel Plaza Inn (gambar 26). speksifikasi dari user member dan user free sebagai berikut:
1. User member mendapatkan speed download sebesar 1 Mbps, upload sebesar 512

Kbps dan username-nya dapat di share hingga 100 user.
2. User free mendapatkan speed download sebesar  300 Kbps, upload sebesar 512

Kbps dan dapat di share hingga 50 user.
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Gambar 16. Tampilan Login Hotspot Hotel Plaza Inn Kendari

Pembahasan
Identifikasi pada Hotel Plaza Inn Kendari, ternyata terdapat beberapa masalah

diantaranya lemahnya sinyal wifi dibeberapa lokasi seperti di ruang meeting 2 dan dibeberapa
ruang kamar (kamar 3, 4 dan 5), serta lambatnya akses internet terutama di antara jam satu
siang hingga jam lima sore.

Penulis mengusulkan pemindahan posisi access point dan menambah jumlah accsess
point agar sinyal wifi dapat mengcover semua ruangan pada lantai satu. Penulis memisahkan
akses login hotspot menjadi 2 yaitu free dan member. Username untuk member dapat di akses
sebanyak 100 user dan memperoleh speed download 1 Mbps dan upload 512 Kbps, untuk
free dapat di akses sebanyak 50 user dan mempertoleh speed download 300 Kbps dan upload
512 Kbps.

Berikut ini penulis memberikan hasil dan pengujian implementasi dari client dalam
pengujian terhadap sinyal wifi dan speed akses internet. Gambar berikut adalah hasil kualitas
sinyal wifi :
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Gambar 17. Kualitas Sinyal pada Ruang Kamar satu, dua, empat, lima,
ruang metting satu dan dua.

Gambar 18. Kualitas Sinyal pada Ruang Kamar Tiga

Gambar-gambar berikut adalah hasil test akses internet berdasarkan user member dan
user free. Berikut adalah hasil test terhadap user member. Lakukan login pada hotspot dengan
memasukkan username dan password.
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Gambar 19. Status Login dari User Member

Hasil test ping ke google dari user member sebagai berikut :

Gambar 20. Tes Ping Ke situs www.google.com dari User Member

Test speed akses internet menggunakan speedtest.biznetnetworks.com

Gambar 21. Speed Test dari User Member

Test download dari user member sebagai berikut :
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Gambar 22. Test Download dari User Member

Berikut adalah hasil test terhadap user free. Lakukan login pada hotspot dengan
mengklik link free yang terdapat di bawah username dan password.

Gambar 23. Status Login Free User

Hasil test ping ke google dari user free sebagai berikut :

Gambar 24. Tes Ping Ke situs www.google.com dari User Free

Test speed akses internet menggunakan speedtest.biznetnetworks.com
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Gambar 25. Speed Test dari User Free

Test download dari user free sebagai berikut :

Gambar 26. Tets Download dari User Free

PENUTUP

Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan tahapan-tahapan pada hotel Plaza Inn
Kendari kesimpulan dapat di ambil antara lain: Menggunakan queue tree bisa
mengalokasikan bandwith icmp, sehingga walaupun Bandwidth di client full ping time-nya
pun masih stabil segingga penguna wifi yang lain tidak terganggu dan Pembatasan kecepatan
bandwidh client agar kecepatan jaringan internet dihotel plazainn kendari stabil dan terhindar
dari penyalah gunaan oleh user yang selain pengunjung.
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