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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Dengan semakin murah dan mudahnya mendapatkan akses internet, maka 

dengan biaya terjangkau kita sudah bisa mendapatkan layanan internet. Dengan 

hanya membeli satu atau dua buah paket internet kita sudah biasa membagi 

koneksi internet tersebut sesuai kebutuhan kita. Mengingat jumlah pengguna 

layanan kita yang tidak sedikit, serta posisi penikmat layanan kita yang saling 

berjauhan, maka perlu terpikirkan oleh kita bagaimana mengatur para pengguna 

layanan kita. Aturan yang perlu kita terapkan adalah keamanan sebuah sistem 

jaringan itu sendiri. Untuk itu perlu dibangun suatu system yang dapat mengatur 

para pengguna.  

 Radius (Remote Authentication Dial-In User Service) merupakan metode 

yang dianggap mudah diimplementasikan, sederhana dan efisien. Radius 

diterapkan dalam jaringan dengan model clientserver. Server radius menyediakan 

mekanisme keamanan dengan menangani authentikasi user dengan cara 

mencocokan data yang ada dalam database server radius. Authentication adalah 

suatu proses dimana user diidentifikasi oleh server AAA sebelum user 

menggunakan jaringan. Radius sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan seperti otentikasi, authorisasi, dan accounting terhadap pengguna 

jaringan. Authorization dilakukan ketika user telah dinyatakan berhak untuk 

menggunakan jaringan. Accounting merupakan proses yang dilakukan oleh NAS 

dan AAA server yang mencatat semua aktivitas user dalam jaringan. Captive 

Portal merupakan suatu teknik authentikasi dan pangamanan data yang lewat dari 

network internal ke network external. Captive portal sebenarnya merupakan mesin 

router atau gateway yang pemproteksi atau tidak mengizinkan adanya trafik, 

hingga user melakukan registrasi. 
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Wireless Mesh Network atau biasa disingkat dengan WMN adalah 

teknologi jaringan tanpa kabel untuk masa depan. Teknologi ini dirancang untuk  

memenuhi kebutuhan fleksibilitas tinggi dan konektisitas tanpa batas area. Konsep 

Wireless Mesh Network adalah konsep sebuah jaringan dimana setiap perangkat 

jaringan yang terkoneksi membentuk sebuah ring atau mesh yang dibayangkan 

topologinya akan menyerupai bentuk seperti payung. Bentuk seperti payung yang 

disambung menyambung itu bisa mencover area yang lebih luas sampai tidak 

terhingga. Wireless mesh network menawarkan kemampuan self-organized dan 

self-configure, dimana dapat menambahkan node pada saat dibutuhkan. 

Pada penelitian yang dilakukan Mukhammad Andri Setiawan dan Gesit 

Singgih Febyatmoko tentang “Sistem Authentikasi, Otorisasi, dan Pelaporan 

Koneksi User pada Jaringan Wireless Menggunakan Chillispot dan Server 

Radius” menjelaskan bahwa penerapan sistem otentikasi dan otorisasi koneksi 

user dengan menggunakan chillospot dan server radius memberikan level 

keamanan jaringan komputer yang lebih baik, user yang dapat menggunakan 

layanan jaringan harus terdaftar dalam sistem sehingga tidak semua orang dapat 

menggunakan layanan jaringan serta dengan mekanisme pelaporan tentang 

koneksi yang dilakukan user dapat mempermudah administrator dalam memonitor 

penggunaan layanan jaringan. Penulis tertarik melakukan penelitian dan 

mengembangkan untuk menambahkan Wireless Mesh Network. Sehingga penulis 

mengangkat Imlementasi System Keamanan Wireless Mesh Network 

Menggunakan Radius Server. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini akan memaparkan beberapa permasalahan 

yang kemudian diusahakan solusi pemecahannya berdasarkan latar belakang 

diatas : 

1) Bagaimana membangun sebuah server yang bertugas untuk mengatur 

authentikasi, authotization dan accounting user agar dapat terhubung 

dengan internet ? 
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2) Bagaimana membangun sebuah aplikasi yang user friendly dalam 

manajemen user, sehingga mempermudah dalam manajemen user yang 

diperbolehkan ? 

3) Bagaimana membangun sebuah wireless mesh network yang bertugas 

sebagai relay untuk node yang lain ? 

4) Bagaimana pengaruh handover wireless mesh network saat download 

sedang berjalan ? 

 

1.3   Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian dan proyek sebatas pada : 

1) Arsitektur Wireless Mesh Network yang akan di bangun sesuai dengan 

skenario yang sudah ditentukan 

2) Mekanisme keamanan menggunakan metode authentification, 

authorization, dan accouting 

3) Pada tugas akhir ini hanya membahas tentang free radius server, chillispot, 

wireless mesh network, dan perangkat lainyang diperlukan dalam tugas 

akhir ini. 

 

1.4   Tujuan Penelitian  

Tujuan utama dari penelitian dan pengangkatan proyek tugas akhir ini 

adalah untuk  meningkatkan  keamanan jaringan wireless dengan metode captive 

portal, sehingga hanya user yang sudah terdaftar saja yang dapat terhubung 

dengan area jaringa wireless. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari server 

authentifikasi ini adalah sebagai berikut: 

1) Mencegah penggunaan koneksi internet dari user yang tidak terdaftar. 
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2) Upaya peningkatkan keamanan jaringan wireless sebagai alternative 

pengganti dari metode keamanan WEP ataupun WPA yang enkripsi sudah 

banyak terpecahkan. 

3) Dapat digunakan untuk manjemen bandwidth, sehingga akan lebih optimal 

dalam penggunaanya. 

4) Bersifat open source dan freeware sehingga dapat dikembangkan lagi dan 

bersifat gratis dalam penggunaannya. 

 

1.5   Metodologi Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan tahapan penelitian yang akan 

dilakukan dalam pemecahan masalah yang ada. Tahapan kegiatan tersebut sebagai 

berikut : 

1)  Mengetahui kondisi sekarang  

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling dasar digunakan untuk 

mengetahui keadaan system sedang berjalan. Dengan cara melakukan 

pengamatan area hotspot yang ada, baik disekitar universitas maupun 

badan usaha komersil lainnya yang masih dirasa cukup lemahnya 

keamanan jaringan wireless yang ada dan juga kurang meluasnya 

jangkauan wireless. 

2) Study pustaka  

         Tahapan ini dilakukan dengan mencari referensi baik melalui media 

buku, internet dan study lapangan yang sudah menerapkan sistem 

authentifikasi user login Hotspot dan wireless mesh network. 

3) Analisa data  

Dari data yang diperoleh berdasarkan kondisi sekarang dan data 

study pustaka maka didapatkan bahan analisa sistem yang nantinya akan 

dibangun. 
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4) Pembuatan project  

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan prose instalasi 

sistem operasi, paket dan aplikasi apa saja yang dibutuhkan, serta 

konfigurasi sistem sehingga sesuai  dengan yang direncanakan. 

5) Pengujian project 

Tahapan ini dilaksanakan untuk mengetahui sekaligus menguji 

server yang telah dibangun serta mengetahui beberapa kekurangan yang 

harus dilengkapi dalam server tersebut.   

6) Penulisan laporan  

        Tahapan ini mulai melakukan prose pembuatan dan penyusunan 

laporan    tugas akhir. 

 

1.6   Sistematika Penulisan  

 Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan laporan tugas akhir ini, 

maka secara  garis besar pembahsan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut:  

 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, batsan masalah, tujuan 

penelitian,metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang menjelas tentang sistem operasi yang 

digunakan, software dan beberapa istilah yang ada dalam proyek tugas 

akhir ini. 
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BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Meliputi analisa penelitian dan perancangan dari server authentifikasi 

dan mesh network yang akan dibangundalam proyek tugas akhir ini. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Meliputi pembahasan mengenai langkah-langkah pembuatan server 

dan mesh network serta pengujiannya. 

BAB V : PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran mengenai proyek tugas akhir ini. 


