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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

RADIUS (Remote Authentication Dial In-User Service) merupakan 

sebuah protokol keamanan komputer yang digunakan untuk memberikan 

keamanan pada jaringan jaringan komputer. RADIUS di terapkan untuk 

memberikan keamanan pada jaringan wireless. RADIUS banyak dipakai oleh 

Provider dan ISP untuk autentifikasi dan juga RADIUS dipakai oleh jaringan 

RT/RW-Net untuk autentifikasi mengamankan para penggunanya dan 

mengamankan jaringan RT/RW-Net yang ada.  

RADIUS berfungsi untuk menyediakan mekanisme keamanan dan 

manajemen user pada jaringan komputer. Radius merupakan metode yang 

dianggap mudah diimplementasikan, sederhana dan efisien. Radius diterapkan 

dalam jaringan dengan model client-server. Server radius menyediakan 

mekanisme keamanan dengan menangani otentikasi koneksi yang dilakukan user. 

Saat komputer client akan menghubungkan diri dengan jaringan maka server 

RADIUS akan menerima identitas user (username dan password) untuk kemudian 

dicocokan dengan data yang ada di dalam LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) sebagai penyimpanan username dan password pengguna untuk 

kemudian ditentukan apakah user di ijinkan untuk menggunakan layanan yang 

ada. Pada LDAP terdapat fitur SSO (Single Sign-On ) yang memungkinkan user 

hanya memerlukan satu account untuk mengakses layanan lainnya yang telah 

terintegrasi dengan LDAP. 

SSO (Single Sign On) adalah mekanisme sistem otentikasi terpusat yang 

memperbolehkan pengguna mengakses semua komputer dan sistem layanan 

lainnya, cukup dengan satu account saja. Jadi, pengguna cukup mengingat satu 

username dan password saja untuk masuk ke setiap layanan. Untuk dapat 

melakukan SSO yaitu menggunakan LDAP karena fitur SSO yang terdapat pada 

LDAP memungkinkan user hanya memerlukan satu account untuk mengakses 

server lainnya yang terintegrasi dengan LDAP. 
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LDAP adalah protokol aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

pengontrolan pada layanan direktori yang berjalan pada protokol TCP/IP. Pada 

LDAP terdapat struktur yang mirip dengan struktur database sehingga dapat 

dipergunakan sebagai database. LDAP sering digunakan sebagai alat autentifikasi 

pada beragam sistem sesuai dengan struktur yang digunakan. Pada pengembangan 

nya, LDAP memanfaatkan penggunakan Domain Name System untuk mendukung 

penamaan pada struktur direktori. Pada implementasinya username dan password 

di daftakan terlebih dahulu pada server LDAP dan kemudian apabila ada 

penambahan server lain kita tinggal meintegrasikannya dengan LDAP. 

Berdasarkan pemaparan di atas, sedikit diulas permasalahan tentang 

implementasi RADIUS dengan menggunakan backend LDAP. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi RADIUS 

Dengan Menggunakan Backend LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

Pada Jaringan Wireless. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah yang akan ditangani pada tugas akhir ini meliputi 

beberapa hal sebagai berikut : 

 Bagaimana membangun server yang bertugas untuk mengatur autentifikasi 

user agar dapat terhubung ke internet 

 Bagaimana membangun server RADIUS agar bisa terintegrasi dengan server 

LDAP 

 Bagaimana menggunakan akun hotspot untuk Login ke server yang 

terintegrasi dengan LDAP 

 Bagaimana melakukan pengelolaan username dan password pada LDAP 

untuk mengatur user 

 

1.3 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini memiliki batasan agar pembahasan masalah tidak 

menyimpang jauh dari permasalahan. Berikut batasan masalah yang ada 

 Pembangunan server menggunakan FreeRadius yang terintegrasi dengan 

OpenLDAP. 
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 Pembangunan server ini hanya sebatas autentifikasi user dan manajemen user. 

 User bisa mengakses internet selama username dan password masih valid. 

 Penambahan dan perubahan entri LDAP hanya dapat dilakukan administrator. 

 

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai solusi dari 

permasalahan diatas adalah : 

 Membangun server yang bertugas untuk mengatur autentifikasi user agar 

dapat terhubung ke internet. 

 Membangun server RADIUS agar bisa terintegrasi dengan server LDAP. 

 Menggunakan account hotspot untuk Login ke server yang terintegrasi dengan 

LDAP. 

 Melakukan pengelolaan username dan password pada LDAP untuk mengatur 

user. 

 User hanya menggunakan satu accaunt untuk masuk ke setiap sistem layanan 

yang telah terintegrasi dengan LDAP.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan tahapan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis untuk mencari pemecahan masalah yang ada. Tahapan - tahapan tersebut 

adalah: 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada sub bahasan ini berisi tentang mengumpulkan dan mempelajari 

berbagai literatur, artikel maupun jurnal penelitian yang dibutuhkan. 

Percarian informasi tentang bagaimana cara penerapan konsep Sistem 

Implementasi Radius Menggunakan Backend LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) Pada Jaringan Wireless. 

2. Perancangan Sistem dan Implementasi 

Berisi tentang cara membuat radius server menggunakan backend ldap. 

Pada radius server dan OpenLdap menggunakan operation system Ubuntu 

12.04 LTS dan client menggunakan windows 7. 

 



4 
 

3. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini berisi tentang semua tahapan akhir dalam penelitian 

tugas akhir ini, meliputi penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil yang 

diperoleh dari langkah-langkah yang telah dilakukan serta permasalahan yang 

ada. Selain itu juga diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 

pengembangan tugas akhir ini untuk lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan laporan tugas akhir 

ini, maka secara  garis besar pembahasan 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 menjelaskan tentang sistem 

operasi yang digunakan, software dan beberapa istilah yang ada 

dalam proyek tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Meliputi analisa penelitian dan perancangan dari server 

authentifikasi dan openldap yang akan dibangun dalam proyek tugas 

akhir ini. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Meliputi pembahasan mengenai langkah-langkah pembuatan server 

serta pengujiannya. 

BAB V : PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran mengenai proyek tugas akhir ini. 


