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I.I. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang komputer yang

berkembang pada masyarakat modren, yang memiliki tingkat kebutuhan yang

tinggr di bidang komunikasi terhadap layanan yang fleksibel serba mudalq serta

memiliki efesiensi yang luas di berbagai ffiPek, maka salah satu teknologi yang

$a-rppu rpep-yedlakan kebutuhan terscbut adalab teboloei Wireless UN,

Teknologi ini memerlukan proses pengiriman data dengan menggunakan

frekuensi radio sebagai media transmisinya Dengan hadirnya perangkat Wireless

L{Jf diharapkan dapat merupeunudatr komunikasi in-temet, baik secara tulisae

maupun suara bahkan sampai gambar bergerak.

Seiring dengan perkembangan Wireless L4]/ tersebut ditemukan adanya

berbagai masalah yang aering terjadi. Maselah tersebut adalah sering putusnya

koneksi antara jaringan dengan klien, sangat lambatnya konelsi Wireless LAN

pada saat klien banyak yang terhubung ke jaringan dan adanya pencurian data

berupa userralme daapassword yang tidak di ketahui oleh klien seadiri.

Dengan adanya masalah-masalah tersebut seringkali klien merasa

dirugikan karena harus kehilangan waktu mereka untuk meounggu koneksi

Wireless LAN yang bagu$ dan sepi dari pengguna, Selain itu bagi klierr yarrg

kehilangan data berupa userftune dan password twrus melapor kembali ke pusat

komputer.
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Maka uutuk mep-gaBtisipasi hal tssebut perlu studi torhada.p peraa*at

Wireless IAN dan pengzlmanan data untuk kenyamanan para pengguna Wireless

LAN.

I.2. Poru-musan M**alah

Fasilitas ll'ireless LAN dalam sebuatr universitas sudah merupakan suatu

keharusan yang harus diperoleh oleh setiap mahasiswa yang meqialani

perkuliahan di univsrsitas tersebut. Dengau tqiuco agar setiap pengguna Wireless

L4.l{ tersebut dapat meningkatkan produktivitasnya.

Wireless IIN sendiri merupakan teknologi komunikasi yang berkembang

yeng memiliki kelemahan=kelemahan baik dalam kesndalan jaringan dae

petrgamaftln datanya Oleh kareaa adanya gangguan yang terjadi pada jaringan

Wireless DN ynta sering terputusnya atau lambahya koneksi jmingan dengan

klien maka sangat diped',kan peninjauan kembali perangkat-perangkat dan

pengamanan data Wirel e ss LAN.

Dan yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara mengamankan data

dan membuat jaringan Wirslecc IAN yang lebih handal supaya klien me.rasa tidak

dirueuikan.

I3. Tujuan Penplitiau

Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis-jeais pe'rangkat Wireless L'AN yang digunakan di

Universitas Medan Area
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