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Media Wireless 

 

 

 
1. Bluetooth 

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless (tanpa kabel) 
yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara dengan 
jarak jangkauan layanan yang terbatas (+ 10 meter). 

Bluetooth menawarkan fitur yang baik untuk teknologi mobile wireless 

dengan biaya yang relative rendah, konsumsi daya yang rendah, mudah 
dalam pengoperasian. 
Sistem Bluetooth menyediakan layanan komunikasi point to point 
maupun komunikasi point to multipoint. 
Bluetooth dapat berupa card yang fungsinya hamper sama dengan 
wireless local area network(WLAN). Produk Bluetooth dapat berupa PC 

Card atau USB adapter yang dimasukkan ke dalam perangkat. 
Perangkat-perangkat yang dapat diintegrasikan dengan teknologi 
Bluetooth:mobile PC, mobile phone, PDA (personal Digital Assistant), 

headsets, kamera digital, printer, router dan masih banyak peralatan 
lainnya. 
 

Aplikasi-aplikais layanan Bluetooth :PC to PC file transfer, PC to PC file 
synch (notebook to desktop), pC to mobile phone, PC to PDA, wireless 
headset, LAN Connection via ethernet access point dsb. 
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Gambar. Perangkat yang menggunakan blutooth 

 
 

 
 
2. Wi-Fi 

 

WiFi (Wireless Fidelity) merupakan sebutan untuk standar jaringan 
tanpa kabel dengan menggunakan Frekuensi Radio yang sering dikenal 
dengan RF(Radio Frequency). 

Wi-Fi merupakan varian teknologi komunikasi dan informasi yang berkerja 
pada jaringan dan perangkat WLAN(Wireless local Area Network) 
 

WiFi adalah nama dagang yang diberikan pabrikan kepada perangkat 
telekomunikasi(internet) yang bekerja di jaringan WLAN 
WiFi dapat diakses dengan computer, laptop, PDA atau Cellphone. 
Pengguna yang ingin mendapatkan informasi di internet, cukup membawa 
perangkat kemampuan WiFi ke tempat dimana terdapat Access Point atau 
Hotspot. 
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GAMBAR. HOTSPOT 

 

 
GAMBAR. Perangkat Wi-Fi 

 

 

3. Remote Access 
Seiring dengan kebutuhan akses jaringan computer untuk memperoleh 
data secara cepat, banyak perusahaan data secara cepat, banyak 



Pertemuan 12 

 4 

perusahaan membutuhkan jaringan remote access. Dengan jaringan 

remote access, sebuah perusahaan dapat memungkinkan karyawannya 
bekerja di rumah. 

 
Dalam remote access terdapat central site yang berfungsi sebagai kantor 
pusat. Disinilah perusahaan menyimpan data dan beberapa server(seperti 
mail server, web server, database server, dll) 

 

 
Perangkat yang digunakan dalam Remote Access 

 
 
Ada beberapa hal yang harus diperhartikan dalam mendesain central site, 

yaitu: 

 Fleksibilitas. Desain jaringan pada central site harus dapat 

mendukung semua teknologi koneksi yang digunakan. 

 Biaya. Pertimbangan ini tidak boleh mengabaikan kinerja jaringan 

yang dirancang. 

 Akses. Akses berhubungan dengan keamanan data perusahaan, yang 

berfungsi untuk menghalangi penyusupan yang dilakukan oleh 
orang-orang yang tidak berhak. 

 QOS(quality of service). Fungsi ini digunakan untuk mengatur 

urutan prioritas tipe trafik pada jaringan. 

 Redudancy dan Backup. Untuik mencegah tidak berfungsinya 

jaringan karena kerusakan yang terjadi pada perangkat jaringan. 

 Scalability. Jaringan yang dirancang harus dapat mengikuti 

perkembangan tanpa memerlukan banyak perubahan 

 Availability. Jaringan harus bisa diaksesk setiap saat. 


