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Abstrak 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet adalah tingkat kualitas sinyal yang dipengaruhi oleh jumlah 
pengguna dalam suatu area yang berada dalam cakupan wireless fidelity (Wi-Fi). Untuk mengetahui kualitas sinyal wireless fidelity 
(Wi-Fi) yang tersedia di suatu daerah dan dapat digunakan secara maksimal maka diperlukan pengukuran kuat sinyal free wi-fi 
pada lingkungan keramaian indoor dan outdoor di daerah sub urban. Dalam hal ini dibuat sebuah sistem web based yang digunakan 
untuk pemetaan hasil pengukuran kuat sinyal wireless fidelity (Wi-Fi). Website ini dapat digunakan sebagai sistem informasi 
kepada masyarakat yang ingin mencari tempat yang menyediakan layanan free wireless fidelity (Wi-Fi) dengan kuat sinyal yang 
baik. Untuk pengukuran kuat sinyal wireless fidelity (Wi-Fi) digunakan perintah pada pemrograman python. Yaitu iwlist scan yang 
digunakan untuk melakukan scaning akses point wireless fidelity (Wi-Fi). Dari perintah ini didapatkan data berupa service set 
identifier(SSID),  MacAddreess, kualitas, dan kuat sinyal dari access point. Hasil pengukuran akan disimpan format csv sehingga 
data hasil pengukuran dapat disimpan ke database secara otomatis. Data pengukuran akan ditampilkan di website beserta peta yang 
dibuat dengan format scalable vektor graphic (SVG) sebagai peta indoor, dan  google maps sebagai peta outdoor. Berdasarkan 
hasil pengujian dan pengukuran yang telah dilakukan, didapatkan data pengujian sistem yaitu delay akses web rata-rata 1,7 detik, 
dan delay import data ke database rata-rata 3,3 detik. Dan untuk hasil pengukuran pada tempat outdoor rata-rata kuat sinyal antara 
-52 dBm sampai -90 dBm sedangkan untuk tempat indoor rata-rata antara -45 dBm sampai -93 dBm. 
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