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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini kebutuhan internet 

begitu besar karena seiring berkembangnya teknologi semua jenis 

informasi bisa didapat dengan mudah dari internet. Internet masa sekarang 

lebih berkembang dengan adanya sebuah jaringan wireless yang lebih 

mempermudah pengaksesan secara mobile dengan perawatan hardware 

dan jaringan yang cukup murah dan mudah, tetapi karena jaringan wireless 

berkembang dengan memanfaatkan gelombang radio maka jaringan 

tersebut sangat rawan oleh serangan dari attacker. Jaringan wireless yang 

cenderung menggunakan media terbuka  menimbulkan beberapa masalah 

seperti tingkat integritas dan kerahasian terancam dari para penjahat dunia 

maya (Cracker). 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebuah Universitas 

yang telah menerapkan teknologi jaringan wireless tersebut dengan 

kondisi lapangan yang sangat luas dan sudah pasti telah terpasang banyak 

access point diberbagai sudut Universitas bahkan ada orang yang sengaja 

menambahkan access point dalam jaringan secara illegal (rogue) yang bisa 

menimbulkan masalah baru yaitu mudahnya para attacker untuk 

menyerang kedalam jaringan wireless. 

Namum semua kecemasan itu bisa diminimalisir dengan 

konfigurasi perangkat wireless yang benar dan enkripsi yang 
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menggunakan passphrase kombinasi yang tidak mudah ditebak dan 

panjang yang belum pernah ada dikamus para hacker dan cracker serta 

memberikan peringatan kepada orang yang sering melakukan kejahilan 

dengan menambah jumlah access point pada jaringan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mengupayakan keamanan yang 

maksimal dari sebuah access point agar terjaga kanyamanan dan 

keamanan dalam transfer data. Oleh sebab itu skripsi ini penulis beri judul 

“ANALISIS KEAMANAN WIRELESS DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan latar belakang masalah dan hubungannya 

dengan pemilihan judul tersebut, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan yaitu: 

1. Pentingnya pemetaan access point untuk mengetahui posisi, jumlah 

dan keamanan yang diterapkan. 

2. Bagaimana menerapakan keamanan jaringan wireless yang baik di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

C. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang 

akan dianalisis yaitu: 

1. Pemetaan Wireless hanya di kampus 1, 2 dan 3. 

2. Analisis hanya pada Access Point yang terdapat di kampus 1, 2 dan 3. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memetakan seluruh Access Point yang terpasang di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Menganalisa tingkat keamananya dan memberikan solusi untuk 

keamanan yang lebih baik pada wireless di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk, antara lain: 

1. Sebagai data yang bisa digunakan oleh pihak IT di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk mengamankan jaringan komputer 

khususnya wireless agar lebih baik. 

2. Sebagai pengetahuan bagi civitas akademisi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tentang bahaya jaringan wireless tanpa 

pengamanan. 

 

 

F. Sistematika Penulisan Laporan 

Di dalam penulisan laporan Skripsi ini penulis menggunakan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 
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 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang menunjang 

judul Skripsi dan sumber berupa referensi dari buku-

buku, ebook dan internet meliputi telaah penelitian dan 

landasan teori.  

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang kebutuhan dalam pengerjaan 

penelitian. Waktu pelaksaan, tempat penelitian, kebutuhan 

alat dan software, alur penelitian tahapan-tahapan 

pemetaan dan uji keamanan. 

 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian dan analisa 

yang logis sehingga menghasilkan kesimpulan yang 

sedemikian rupa. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian dari laporan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

hasil terhadap tujuan penelitian. Saran merupakan 

pendapat penulis untuk jaringan wireless di Universitas. 


