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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak teknologi pendukung yang mengarah pada koneksi internet. 

Dahulu koneksi internet dikenal dengan sebutan dial-up dan kemudian 

berkembang menjadi leased-line, kabel dan nirkabel. Dengan adanya kemajuan 

teknologi ini berdampak pada kemudahan dalam mengakses/terhubung dengan 

jaringan internet. Keunggulan yang ditawarkan oleh teknologi nirkabel menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para netter. Contoh perangkat nirkabel antara lain telpon 

genggam, modem seluler dan access point.  

Access point menjadi salah satu perangkat utama dalam mendirikan suatu 

layanan nirkabel. Koneksi nirkabel yang memiliki standar wireless fidelity (Wi-Fi) 

sekarang sudah sangat mudah ditemui diberbagai tempat. Pada umumnya ada 2 

macam tipe hotspot yang sekarang banyak diterapkan, yaitu hotspot gratis dan 

hotspot berbayar.  

Lembaga Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) Universitas 

Muhammadiyah Malang merupakan lembaga yang bertugas merencanakan dan 

mengembangkan fasilitas dan layanan ICT. Lembaga Infokom terdiri dari 

berbagai divisi antara lain jaringan, sistem informasi, pengadaan dan perawatan 

perangkat keras, pendidikan dan usaha. Di UMM telah menerapkan tipe hotspot 

gratis maupun berbayar. Hotspot gratis dengan Service Set Identifier (SSID) 

UMMHotspot dan UMMHotspot Premium untuk hotspot yang berbayar. 

UMM Hotspot Premium merupakan layanan hotspot berbayar yang baru 

diterapkan di lingkungan UMM. Sebagai pilihan alternatif yang ditujukan kepada 

pengguna untuk melakukan akses internet. Akan tetapi sistem yang berjalan 

sekarang masih ada beberapa kekurangan, antara lain jenis voucher yang tersedia 

hanya meliputi time based, informasi penggunaan yang kurang terperinci dan 

sistem manajemen hotspot yang masih sederhana. Beberapa kekurangan tersebut 

menjadikan kendala dalam memasarkan UMM Hotspot Premium sebagai pilihan 

alternatif untuk melakukan akses internet.  
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Dari permasalahan yang ada di atas, dalam tugas akhir ini penulis mencoba 

untuk menganalisa dan mengoptimalkan sistem UMM Hotspot Premium. 

Sehingga diharapkan dari sistem yang akan dikembangkan ini dapat menarik lebih 

banyak pengguna untuk melakukan akses internet melalui layanan UMM Hotspot 

Premium. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang Sistem Manajemen Hotspot menggunakan bahasa 

pemrograman web? 

2. Bagaimana mengoptimalkan Remote Authentication Dial In User Service 

(RADIUS) sehingga bisa digunakan untuk membuat voucher jenis 

volume based? 

3. Bagaimana mengimplementasikan Mail Transfer Agent (MTA) sehingga 

dapat mengirimkan rincian pengunaan melalui email di setiap akhir 

penggunaan? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Merancang sistem sistem manajemen hotspot menggunakan bahasa 

pemrograman web. 

2. Mengoptimalkan Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) 

untuk membuat voucher jenis volume based. 

3. Mengimplementasikan Mail Transfer Agent (MTA) untuk mengirimkan 

rincian penggunaan melalui email di setiap akhir penggunaan. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

1. Tidak membahas proses enkripsi dan manajemen kunci sertifikat pada 

otentikasi wireless client. 
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2. Tidak membahas karakteristik sinyal wireless dan antena.  

3. Tidak mencakup keamanan sistem. 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, artikel maupun jurnal-

jurnal penelitian yang berhubungan dengan Hotspot, Sistem Manajemen Hotspot, 

Remote Authenticaion Dial In User Service (RADIUS), Mail Transfer Agent 

(MTA), Database dan Hypertext Preprocessor (PHP). 

2. Analisa masalah 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, seperti 

terbatasnya jenis voucher yang tersedia dan informasi penggunaan akses internet. 

3. Rancang sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan optimalisasi terhadap sistem yang sudah 

ada, dengan menambahkan voucher berjenis volume based, rincian penggunaan 

yang akan dikirimkan kepada pengguna melalui email dan pembuatan sistem 

manajemen hotspot. 

4. Analisa Hasil  

Tahap ini akan dilakukan analisis terhadap hasil dari implementasi yang 

telah dikembangkan pada sistem UMM Hotspot Premium. 

5. Penyusunan Laporan dan kesimpulan 

Tahap ini melakukan penyusunan laporan hasil analisa dan optimalisasi 

dari implementasi di atas. Serta menyimpulkan hasil yang telah dilakukan selama 

percobaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar hotspot berbayar yang 

meliputi Wireless LAN (WLAN), Remote Authentication Dial In 

User Service (RADIUS), Sistem Operasi CentOS, Web server, 

Database, Sistem Manajemen Hotspot dan Mail Transfer Agent 

(MTA). 

BAB III : Analisa dan Perancangan sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana 

mengoptimalkan sistem yang sudah ada dengan mengaktifkan 

beberapa fitur pada server RADIUS, mengimplementasikan Mail 

Transfer Agent dan merancang Sistem Manajemen Hotspot.  

BAB IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem 

setelah terbentuk, kemudian menguji untuk mengetahui bahwa 

sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan. 


