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WirelessMon adalah software berbayar yang berfungsi untuk memonitoring jaringan 

wireless, tools ini dapat menangkap sinyal access point yang lemah yang diabaikan oleh 

system windows, hampir sama dengan inSSIDer, namun kelebihan WirelessMon yang 

diproduksi oleh PassMark ini dapat mengetahui status IP address user. Kelemahan dari 

WirelessMon dibandingkan dengan inSSIDer ada pada masalah tampilan dan berbayar. 

Fitur-fitur yang disediakan WirelessMon antara lain SSID, Channel, Security, Frequency, RSSI, 

Rates Support, MAC Address, Network Type, Infrastructure, Dropouts, dan Vendor. 

 

Gambar 1.1 Network Connect to 
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Gambar 1.1 menunjukan bahwa wireless adapter user sedang terhubung ke access point 

SuperWiFi-WEB. Selanjutnya lakukan monitoring menggunakan WirelessMon untuk 

mengetahui informasi status access point lebih detail. 

 

Gambar 1.2 Overview tab Summary 

Gambar 1.2 adalah tampilan utama pada WirelessMon, dari data yang diperoleh dari 

WirelessMon diketahui bahwa banyak access point yang tertangkap sinyalnya, namun 

access point yang sinyalnya tertangkap digolongkan menjadi 3 status, antara lain Available, 

Connected, dan Not Available. Available artinya kekuatan sinyal dapat dijangkau, dalam 

kualitas yang bagus, dan dapat dibangun koneksi antara user dan access point. Connected 

artinya user terhubung oleh access point tersebut. Not Available artinya sinyal dapat 

ditangkap namun kualitasnya buruk dan tidak dapat dibangun koneksi antara user dan 

access point. 

Dari informasi diatas dapat diketahui juga bahwa user tehubung ke SSID SuperWiFi-WEB, 

MAC address access point 54:78:1A:AA:AF:C3, Signal Strength access point -72 dBm dan 

kulitas sinyal 22%, Speed 54 Mbps, Security Open, Frequency 2437 MHz (2,437 GHz), dan 

menggunakan channel 6. Terdapat juga informasi signal strength dalam bentuk bar, 

sinyalnya sebanyak 6 dari 20 bar. Selain itu informasi mengenai channel yang banyak 

digunakan, dari gambar diatas diketahui bahwa channel 11 adalah channel yang banyak 

digunakan oleh access point. 



 
 
 

 

Gambar 1.3 Statistic 

Gambar 1.3 adalah tampilan tab statistic pada WirelessMon yang memberikan informasi 

tentang packet-packet yang dikirimkan dan diterima selama terjadi koneksi antara user dan 

access point. Salah satu informasi yang berhasil di dapat sesuai data di atas adalah jumlah 

packet frame yang telah dikirim, yaitu sebanyak 1213 frame. 

 

Gambar 1.4 Graphic  

Gambar 1.4 adalah tampilan tab graphic pada WirelessMon yang memberikan informasi 

tentang kondisi sinyal yang ditangkap secara realtime. Dari data di atas didapatkan 

informasi bahwa sinyal yang didapat tidak stabil namun dalam range sinyal -70 dBm. 



 
 
 

 

 

Gambar 1.5 IP Connection  

Gambar 1.5 adalah tampilan tab IP Connection pada WirelessMon yang memberikan 

informasi tentang status network yang sedang terjadi antara user dan access point, namun 

informasi ini merupakan informasi detail pada sisi user atau penerima. Dari informasi diatas 

diketahui bahwa Adapter yang terhubung dan sedang melakukan monitoring adalah Realtek 

RTL8187B dengan MAC address 00:25:D3:0F:42:AA, IP address 172.17.140.7, subnetmask 

255.255.0.0, gateway 172.27.0.1, DHCP server 1.1.1.1, batas waktu penggunaan IP 30 menit, 

bandwidth 54 Mbps, data rate 1,029 Mbps, dan lain lain. 
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