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WIRELESS / HOTSPOT

WiFi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yang memiliki
pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk
Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks - WLAN)
yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11.

 Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan
Jaringan Area Lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan
untuk mengakses internet.



WIRELESS / HOTSPOT

 Sistem jaringan WIFI atau Wireless tidak memerlukan penghubung
cable network antar computer.
 Bila jenis coax atau UTP cable memerlukan kabel sebagai media

tranfer
Wireless network hanya dibutuhkan ruang atau space dimana

jarak jangkau network dibatasi kekuatan pancaran signal radio
dari masing masing computer.



WIRELESS / HOTSPOT
 Keuntungan :
 Flexibel
Murah / gratis
Mobilitas
 Instalasi mudah

 Kekurangan :
 Bandwidth terbatas
 Sinyal kurang stabil
 Pengaruh cuaca
 Segi keamanan kurang terjamin
 Jangkauan terbatas



WIRELESS / HOTSPOT



SSID

 SSID singkatan dari Service Set Identifier. adalah nama jaringan
bersama di antara semua perangkat dalam jaringan wireless.
 SSID adalah case-sensitive dan tidak boleh melebihi 32 karakter.
 SSID harus identik untuk semua perangkat dalam jaringan

wireless.
 SSID sendiri tidak lain nama sebuah computer yang memiliki card,

USB atau perangkat wireless dan masing masing perangkat harus
diberikan sebuah nama tersendiri sebagai identitas



SSID

 Kedua jaringan paling
umum dan lebih mudah
saat ini dengan sistem
Access point
 dengan bentuk PCI card

atau sebuah unit
hardware yang memiliki
fungsi Access point
untuk melakukan
broadcast ke beberapa
computer client pada
jarak radius tertentu.



KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL

 Untuk mengamankan koneksi wireless, tidak cukup hanya dengan
mac-filtering karena data yang lewat tetap dapat diambil dan
dianalisa.
Metode keamanan :
 Authentikasi
 Enkripsi
 Tunnel



KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL

 Enkripsi dengan mikrotik :
WEP
WPA
WPA2



KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL

WEP - Wired Equivalent Privacy :

WEP adalah suatu metoda pengamanan jaringan nirkabel,
disebut juga dengan Shared Key Authentication.
Jenis security ini mudah untuk dicrack atau di sadap orang luar
WEP menggunakan 64bit dan 128bit.
WEP key berupa 0-9 dan A-F(hexadecimal).
Panjang key tergantung jenis security yang digunakan,
Jika 64bit, anda harus masukkan 10key, dan untuk 128 bit

anda harus masukkan 26key.



KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL

WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access – Pre Shared Key) :

WPA-PSK adalah security yang lebih update dari WEP.
WPA-PSK mempunyai decryption yang ada pada WEP
WPA-PSK masih bisa dicrack atau disadap, tetapi memerlukan

waktu lebih lama dari WEP.
Panjang key adalah 8-63,
Key berupa 64 hexadecimal atau ASCII(seperti biasa).



KEAMANAN JARINGAN NIRKABEL

WPA2-PSK :

WPA2-PSK adalah security terbaru untuk wireless, dan lebih
bagus dari WEP dan WPA-PSK, tetapi masih bisa untuk dicrack
atau disadap tetapi sangat memakan banyak waktu.
Dalam WPA2-PSK ada 2 jenis decryption, Advanced Encryption

Standard (AES) dan Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
TKIP banyak kelemahan oleh itu lebih baik anda gunakan AES.
Panjang key adalah 8-63, berupa 64 hexadecimal atau

ASCII(seperti biasa).



WDS – Wireless Distribution System

WDS menjadikan sebuah interface WLAN Client dapat di bridge
WDS biasa digunakan sebagai repeater (koneksi AP-AP bukan AP-

station)
 Syarat untuk koneksi WDS (AP-Station)
 Access point
Mode = bridge / ap=bridge
Mengaktifkan WDS

 Station
Mode = station-wds



WDS – Wireless Distribution System

WDS memungkinkan interconnection beberapa access point
dalam suatu environment wireless network.
 Dengan Wireless Distribution System (WDS) memungkinkan

jaringan wireless dikembangkan menggunakan beberapa access
point tanpa harus memerlukan backbone kabel jaringan untuk
menghubungkan mereka, seperti cara tradisional.



WDS – Wireless Distribution System

 Semua base station dalam Wireless Distribution System (WDS)
harus dikonfigure menggunakan channel radio yang sama,
methoda inkripsi (tanpa inkripsi, WEP, atau WAP) dan juga kunci
inkripsi yang sama.
Mereka bisa dikonfigure dengan menggunakan SSID (service set

identifiers) yang berbeda sebagai identitas.



WDS – Wireless Distribution System

WDS point to point
WDS point to multi point




