
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

MMoonniittoorriinngg  SSiinnyyaall  WWiirreelleessss  ppaaddaa  WWiiffii    

MMeenngggguunnaakkaann  iinnSSSSIIDDeerr 

Sujaya Aga 
aga.sujaya@gmail.com 

http://cerdaskita.blogspot.com 
  

 

 

1. Overview SSID 

Sinyal radio pada access point akan dipancarkan ke penerima melalui suatu identitas 

yang dinamakan SSID. SSID atau Service set identifier adalah tempat mengisikan 

nama dari access point yang akan disetting. Apabila client komputer akan 

mengakses jaringan cukup dengan memilih SSID terkait maka client akan terhubung 

dengan jaringan. 

Biasanya SSID untuk tiap Wireless Access Point adalah berbeda. Untuk keamanan 

jaringan Wireless bisa juga SSID nya di hidden sehingga user dengan wireless card 

tidak bisa mendeteksi keberadaan jaringan wireless tersebut dan tentunya 

mengurangi risiko di hack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

2. Pengenalan inSSIDer 

Langkah yang tepat setelah melakukan instalasi wireless akses point adalah dengan 

cara mengontrol atau me-monitor jaringan dengan software inSSIDer. InSSIDer 

merupakan free software yang bersifat open source Wi-Fi scanner yang dapat 

mengidentifikasi SSID, RSSI ( kuat sinyal ), security, dan pengaturan yang ada pada 

access point. Hasil yang ditampilkan akan sangat memberi infomasi mengenai kondisi 

dari sinyal wireless yang telah kita bangun, dan mudah dimengerti. Log yang akan 

ditampilkan setelah melakukan scanning adalah informasi mengenai RSSI, Security, 

Channel, Hardware Vendor, Max Rate, Network Type, dan MAC Address. 
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3. Klasifikasi Kuat Sinyal Wifi 

Kuat sinyal wifi akan sangat berpengaruh terhadap jarak, semakin jauh jarak akses 

point terhadap client maka semakin melemah pula kuat sinyal yang diterima oleh 

client. Mengingat sinyal wifi sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan, maka kual 

sinyal wifi dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Menurut user guide inSSIDer, 

pembagian kuat sinyal dapat diklasifikasikan seperti Tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Pembagian Kualitas Jaringan Wireless Berdasarkan Kuat Sinyal 

 

Menurut data dari Tabel 6.1 di atas, tujuan yang harus dicapai supaya kualitas jaringan 

bisa optimal adalah dengan cara memposisikan akses point pada tempat yang tepat 

sehingga RSSI ( Received Signal Strength Indication ) yang di diterima sisi client 

dalam kondisi kuat ( good dan excellent ).  
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4. How to Monitor Strenth Wifi Signal? 

Cara memonitor kuat sinyal Wifi menggunakan software inSSIDer adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan lokasi yang tepat untuk monitoring kuat sinyal Access Point 

b. Membuka program inSSIDer pada laptop maka akan melakukan scan secara 

otomatis. 

 

Pada Gambar di atas, grafik warna hijau, biru, ataupun kuning adalah lebar bandwidth 

masing-masing SSID untuk akses point yang berbeda-beda. Di samping itu, pada 

inSSIDer juga menampilkan kuat sinyal wifi, MAC Adress, Vendor, Channel, dan 

sebagainya.  
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