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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Jaringan / Networking 

Jaringan komputer adalah himpuan “interkoneksi” antara 2 komputer 

autonomous atau lebih yang terhubung dengan media tranmisi kabel atau tanpa kabel 

(wireless). Bila sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya restart, shutdown, 

atau melakukan control lainya, maka komputer-komputer tersebut bukan autonomous 

(tidak melakukan control terhadap komputer lain dengan akses penuh). Dua 

komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bias saling bertukar data/informasi, 

berbagai resourse yang dimiliki, seperti file, printer, media penyimpanan (hardisk, 

floppy disk, cd-room, flash disk, dll). Data yang berupa teks, audio maupun video 

bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna 

komuter dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada 

printer yang sama dan menggunakan hardware atau software yg terhubung dalam 

jaringan secara bersama-sama.  

Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node (komputer), yakni: 

a. Peer to Peer: adalah suatu model dimana tiap PC dapat memekai resource

pada PC lain atau memberikan resourcenya untuk dipakai PC lain.

b. Client – Server: server yang hanya memberikan layanan bagi komputer lain

dan client hanya meminta layanan dari server.

2.2. Topologi jaringan

Topologi jaringan atau arsitektur jaringan adalah gambaran perencanaan

hubungan antar komputer dalam Local Area Network (LAN) yang umumnya 

menggunakan kabel (sebagai media transmisi), dengan konektor, ethernet card, dan 

perangkat pendukung lainnya. Adapun macam-macam dari topologi jaringan sebagai 

berikut: 
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a. Topologi Bus: Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua 

ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Signal 

dalam kabel dengan topologi ini dilewati satu arah sehingga memungkinkan 

sebuah collision (suatu kondisi yang terjadi bila dua buah device mengirim 

data pada saat yang bersamaan) terjadi.  

b. Topologi Ring: Topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang berisi 

node-node. Signal mengalir dalam dua arah sehingga dapat menghindarkan 

terjadinya collision sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan data yang 

sangat cepat.  

c. Topologi Star: Karakteristik dari topologi jaringan ini adalah node (station) 

berkomunikasi langsung dengan station lain melalui central node 

(hub/switch), traffic data mengalir dari node ke central node dan di teruskan 

ke node (station) tujuan. Jika salah saatu segmen kabel putus, jaringan lain 

tidak akan terputus.  

d. Topologi Daisy-Chain (Linear): Topologi ini merupakan peralihan dari 

topologi bus dan topologi ring, dimana tiap simpul terhubung ke dua simpul 

lain melalui segmen kabel, tetapi segmen membentuk saluran, bukan 

lingkaran utuh.  

e. Topologi Tree/Hierarchial: Tidak Semua station mempunyai kedudukan yang 

sama. Station yang kedudukannya lebih tinggi menguasai station di 

bawahnya, sehingga jaringan sangat tergantung pada station yang 

kedudukannya lebih tinggi (hierarchical topology) dan kedudukan stasiun 

yang sama di sebuat peer topology.  

f. Topologi Mesh dan Full Connected: Topologi jaringan ini menerapkan 

hubungan anarsentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan 

untuk membentuk jaringan Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 (n-1, n = 

jumlah sentral).  
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g. Topologi Hybrid: Topologi ini merupakan topologi gabungan dari beberapa 

topologi yang ada, yang bisa memadukan kinerja dari beberapa topologi yang 

berbeda, baik berbeda sistem meupun berbeda media transmisinya. [5] 

h. Teknologi Wireless: Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan 

prangkat elektronik yang saling terhubung antar satu dengan lainnya, sehingga 

terbentuk sebuah jaringan komunikasi data dengan menggunakan media 

udara/gelombang sebagai jalur lalulintas datanya. Jika LAN masih 

menggunakan media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media 

gelombang radio/udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara 

lain adalah jaringa nirkabel di perusahaan, atau mobile communication seperti 

handphone dan HT. adapun macam-macam dari teknologi wireless antara 

lain: 

1. Wireless Personal Area Network (WPAN), mewakili teknologi personal 

area network wireless seperti: 

 Radio Frequensi (RF) Teknologi yang sudah lama digunakan namun, 

pasti kita tidak begitu sadar, bahwa RF merupakan salah satu wireless, 

dan RF merupakan perintis dari teknologi wireless yang ada saat ini. 

 Infra Red (IR), yaitu sinar Infra red sebelum di duganakan pada ponsel 

sebagai alat tranmisi data, teknologi digunakan dalam remote TV atau 

sebagai Remote lain-nya.  

 Bluetooth teknologi, merupakan modifikasi dari frekuensi radio, 

berbeda dengan infra red yang menggunakan medium cahaya. 

Bluetooth ini merupakan teknologi wireless standar pada ponsel yang 

berfungsi untuk pertukaran data dari jarak dekat menggunakan 

frekuensi radio sebesar 2,4Ghz.  

2. Wireless Wide Area Network (WWAN), WWAN meliputi teknoloigi 

dengan dearah jangkauan luas seperti, seluler 2G, 3G, 4G, Cellular Digital 

Packet Data (CDPD), Global System for Mobile Commonication (GSM), 

dan CDMA.  
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3. Wireless Local Area Network (WLAN) WLAN, mewakili local area 

network wireless, termasuk diantaranya adalah 802.11, HiperLAN, dan 

beberapa lainnya. [6] 

 

Adapun perkembangan dari teknologi wireless standar 802.11 seperti tabel 2.2 

Tabel.2.1. Perkembangan Teknologi wireless standar 802.11 [7] 

802.11 Standar dasar WLAN yang mendukung transmisi data 1 Mbps 

hingga 2 Mbps. 

802.11a Standar High Speed WLAN untuk 5 GHz band yang mendukung 

hingga 54 Mbps. 

802.11b Standar WLAN untuk 2,4 GHz band yang mendukung hingga 

11 Mbps atau disebut  Wi-Fi. 

802.11e Perbaikan dar QoS (Quality of Service) pada semua interface 

radio IEE WLAN. 

802.11f Mendefisikan komunikasi inter-access point untuk memfasilitasi 

beberapa vendor yang mendistribusikan WLAN.  

802.11g Menetapkan teknik modulasi tambahan untuk 2,4 GHz band, 

yang dimaksudkan untuk menyediakan kecepatan hingga 54 

Mbps. 

802.11h Mendefinisikan pengaturan spekrum 5 GHz band yang 

digunakan di Eropa dan Asia Fasifik. 

802.11i Menyediakan keamanan yang lebih baik. Penentuan alamat di 

mana terdapat kelemahan pada protocol autentikasi dan enkripsi. 

802.11j Penambahan pengalamatan pada channel 4,9 GHz hingga 5 GHz 
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untuk standar 802.11a di Jepang. 

 

2.3. Proxy server 

Proxy server adalah sebuah komputer atau kumpulan komputer yang 

diletakkan sebagai pelayanan pelanggan (yang selanjutnya disebut client) yang 

meminta pelayanan data baik dari pusat komputer (yang selanjutnya disebut dengan 

server) ataupun dokumen web. Proxy server melayani komunikasi antara client dan 

server yang dituju tanpa merubah permintaan ataupun balasan. Sebuah proxy server 

dapat melakukan penyaringan permintaan berdasarkan aturan-aturan yang telah 

dibuat dan memungkinkan komunikasi hanya jika permintaan diijinkan berdasarkan 

pada aturan-aturan yang telah dibuat dan disetujui dalam jaringan komputer. Aturan-

aturan yang dibuat biasanya berdasarkan alamat protokol internet (yang selanjutnya 

disebut IP address) dari client atau server tujuan, protokol, jenis isi sebuah dokumen 

web, jenis isi web, dan lain-lainnya. [8] 

Proxy server juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan pribadi yang 

dihubingkan ke sebuah jaringan public (seperti halnya internet) proxy server 

memiliki lebih banyak fungsi daripada router yang memiliki fitur packet filtering, 

karena Memang proxy server beroprasi pada level yang lebih tinggi dan memiliki 

control yang lebih menyeluruh terhadap akses jaringan. Proxy server yang berfungsi 

seagai sebuah “agen keamanan” untuk sebuah jaringan pribadi, umumnya dikenal 

sebagai firewall, proxy server yang memiliki 3 fungsi utama: 

1. Internet Ceonnection Sharing (ICS) 

2. Packet filtering  

3. Caching 

2.3.1. Internet Connection 

 Fungsi utama proxy adalah menyediakan koneksi internet bagi client yang 

diijinkan. Karena proxy berkerja pada layer aplikasi, proxy server dapat berjalan pada 

banyak aplikasi antara lain HTTP proxy atau web proxy untuk protocol HTTP atau 

web, FTP proxy SMTP proxy/POP proxy untuk e-mail, NNTP proxy untuk 
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Newsgroup, real audio/real video proxy untuk multimedia streaming. IRC proxy 

untuk internet relay chat (IRC) dan lain-lain. Masing-masing hanya akan menerima, 

meneruskan atau melakukan filter atas packet yang dihasilkan oleh layanan yang 

bersesuaian. 

 Sebagai perantara antara pengguna dan server-server di internet, proxy server 

berkerja dengan cara menerima request dari client dan kemudian proxy server akan 

meneruskan request ke server-sever di internet yang dimaksudkan. Dengan demikian, 

sebenarnya proxy server hanya meneruskan permintaan user ke server yang 

dimaksud. 

 Identitas yang melakukan request berganti, bukan lagi client yang melakukan 

request melainkan proxy server tersebut. Server-server di internet hanya akan 

mengetahui identitas proxy server tersebut sebagai pihak yang melakukan request dan 

tidak akan tahu identitas user yang sebenarnya melakukan request. Hal ini 

menyesiakan fungsi lain bagi proxy server yaitu untuk menjaga aninimitas client. 

 Proxy server bias dikonfigurasikan sedemikian sehingga sesuai dengan 

kebutuhan. Sebagai contoh, web proxy dapat dikonfigurasi untuk menolak akses ke 

situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. Demikian juga proxy yang lain, 

misalnya dapat dikonfigurasi untuk hanya memperbolehkan upload FTP, hanya 

memperbolehkan pengguna tertentu yang bisa memutar file-file RealAudio dan 

mencegah akses ke e-mail server sebelum tanggal tertentu. 

 Proxy server juga bisa menyimpan catatan (logging) dari traffic jaringan dan 

dapat digunakan untuk memastikan bahwa koneksi untuk jenis traffic tertentu harus 

selalu tersedia. Hal ini memungkinkan administrator jaringan memonitor pengguna 

akses ke internet. 

2.3.2. Packet Filtering 

Proxy server juga biasaya menjadi satu dengan firewall server, meskipun 

keduanya berkerja pada layer yang berbeda. Firewall atau packet fltering yang 

digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal 

dari jaringan internet berkerja pada layer network, sedangkan proxy server berkerja 

pada layer aplikasi, firewall biasanya diletakkan pada router-router, sehingga bisa 
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melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang 

dihubungkan. 

Filtring pada firewall diatur dengan rule-rule tertentu. Firewall bisa diatur 

untuk mem-filter paket-paket dari sumber-sumber yang tidak dipercaya atau paket-

paket dengan tujuan yang tidak diijinkan. Firewall juga melakukan filtering 

berdasarkan jenis protocol dan port yang digunakan oleh sebuah service (semisal 

telnet atau FTP). 

Packet filtering pada firewall mempunyai keunggulan yaitu kecepatan yang 

lebih dan tidak memerlukan konfigurasi tertentu pada user yang terhubung. Namun di 

sisi lain dapat menimbulkan kesulitan, karena akan sangat sulit bila harus membuat 

rule yang banyak dan kompleks. 

Di samping itu, yang bisa dilakukan firewall hanya memperbolehkan suatu 

paket lewat berdasarkan pada alamat IP sumber atau alamat IP tujuan yang ada pada 

paket tersebut. Penyerang bisa melakukan pemalsuan alamat IP pada paket (spoofing) 

menggunakan alamat IP tertentu yang terpecaya dan firewall akan melewatkannya. 

Penyerang juga dapat melakukan penyadapan paket (sniffing) denga relative mudah 

untuk mengetahui struktur alamat IP pada header paket lewat di jaringan. 

Proxy server menggunakan cara yang berbeda. Proxy server mengubah 

alamat IP asal paket (source) menjadi alamat IP proxy itu sendiri yang digunakan 

untuk jaringan luat atau internet, karena hanya alamat IP proxy tersebut yang akan 

diketahui di internet makan pemalsuan IP tidak bisa dilakukan. 

2.3.3. Caching  

Fungsi dasar yang ketiga dan sangat penting dari suatu proxy server adalah 

caching, Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah 

pernah diminta dari server-server di internet, biasa disebut chace server, mekanisme 

caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan hasil request dari client, yang 

didapat dari origin server mendapatkan objek-objek tersebut lebih dahulu dari sumber 

untuk kemudian diteruskan kepada client yang me-request. Dalam proses tersebut, 

proxy server juga sekaligus menyimpan objek-objek tersebut ke dalam tempat yang 

disediakan (cache). 
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Dengan demikian, bila suatu saat ada client yang meminta suatu layanan ke 

internet yang mengandung objek-objek yang sama dengan yang sudah pernah di-

request sebelumnya, yang telah disimpan di-cache, maka proxy server akan dapat 

langsung memberikan objek dari cache, tanpa harus me-request ulang ke origin 

server. Bila permintaan tersebut tidak dapat ditemukan dalam cache di proxy server, 

baru kemudian proxy server meneruskan atau melakukan request ke origin server. 

Proses caching ini juga tidak kelihatan bagi client (transparan), karena bagi 

client tidak tampak siapa sebenarnya yang memberikan objek di-request, apakah 

proxy server yang mengambil dari cache-nya atau origin sever. Dari sisi client, 

Semua akan tampak sebagai response langsung dari origin server. 

Salah satu proxy yang paling banyak digunakan secara luas adalah HTTP 

proxy atau web Proxy, HTTP proxy server merupakan proxy yang berada diantara 

lokasi pengguna web, web browser misalnya dan web server atau HTTP server. 

Client akan meminta komen dari suatu web server ke cache server, tidak 

langsung ke web server tujuan. Cache server inilah yang bertanggung jawab untuk 

men-download konten yang diminta dan memberikan kepada client. Konten tadi 

disimpan pada harddisk lokal cache server. Lain waktu, ada client yang meminta 

konten yang sama maka cache server tidak perlu mengambil langsung dari origin 

server, melainkan tinggal memberikan konten yang sudah ada, disinilah letak 

optimasi cache server tersebut. 

Ada dua jenis metode caching, yaitu pasif dan aktif. Seperti yang telah 

diketaui, objek yang sisimpan bisa saja mencapai expired, untuk memeriksanya 

dilakukan validasi. Jika validasi ini dilakukan setelah ada permintaan dari client, 

maka metode ini disebut pasif. Pada caching aktif, cache server mengamati objek dan 

pola perubahannya. Misalnya pada sebuah objek didapati setiap harinya berubah 

setiap jam 12 siang dan pengguna biasanya membacanya setiap jam 14, maka cache 

server tanpa diminta client akan memperbaharui objek tersebut antara jam 12 dan 14 

siang, dengan cara update otomatis, adapun waktu yang dbutuhkan pengguna untuk 

mendapatkan objek yang fresh akan semakin sedikit. 
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Pada kondisi tertentu, kapasitas penyimpanan akan terkuras habis oleh objek, 

namun cache server mempunyai bebrapa metode penghapusan untuik menjaga 

kapasitas tetap terjaga, sesuai dengan konfigurasi yang telah ditetapkan. Penghapusan 

ini didasarkan pada umur dan kepopuleran, semakin tua umur suatu objek makan 

akan tinggi prioritas untuk dihapus. Dan juga untuk objek yang tidak populer akan 

lebih cepat dihapus. [9] 

2.4. Proxy server squid 

Squid adalah sebuah deamon sebagai proxy server dan web cache. squid 

memiliki banyak jenis penggunaaan, mulai dari mempercepat server web dengan 

melakukan caching DNS, caching situs web den caching pencarian komputer di 

dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang menggunakan sumber daya 

jaringan yang sama, hingga pada membantu keamanan dengan cara melakukan 

penyaringan (filter) lalu lintas, meskipun sering digunakan untuk protokol HTTP dan 

FTP, squid juga menawarkan dukungan terbatas untuk beberapa protokol lainnya, 

termasuk Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), internet 

gopher, dan HTTPS, Versi squid 3.1 dukungan mencakup protokol IPv6 dan Internet 

Content Adaptation Protokol (ICAP). [1] 

 Ada beberapa hal yang membedakan proxy server squid dengan proxy server 

lainnya, missal perbedaan dengan wingate adalah: 

 Squid bersifat free license sedangkan wingate bersifat license 

 Squid dapat dijalankan pada sistem operasi linux sedangkan wingate 

hanya dapat berjalan pada sistem operasi windows 

 Squid bersifat open source sedangkan wingate bersifat close source. 

Secara teknis dan fungsinya sebetulnya antara kedua server tersebut sama saja, tetapi 

perbedaan ada mendasar antara keduanya adalah tiga hal diatas, sehingga penulis 

lebih menggunkan squid dari pada wingate atau proxy server yang lain. 

2.4.1. keuntungan menggunakan proxy server 

 Dapat menghemat biaya bandwidth 
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 Mempercepat koneksi karena file-file web yang minta (selanjutnya disebut 

object) disimpan di dalam cache sehingga tidak perlu keluar menuju 

internet 

 Dapat mengatur kecepatan bandwidth untuk subnet yang berbeda 

 Dapat melakukan pembatasan untuk file-file tertentu dan situs-situs 

tertentu 

 Dapat melakukan pebatasan download untuk file-file tertentu (misalnya 

file-file mp3, wav, dsb) 

 Dapat melakukan pembatasan waktu-waktu untuk download 

 Dapat melakukan pembatasan-pembatasan liannya 

 Squid web cache proxy server adalah software proxy server yang bersifat 

open source yang sidesain untuk berjalan di sistem UNIX dan keluarganya 

(tentu saja termasuk linux). Squid tidak hanya dapat menyimpan objek-

objek web saja, namun juga dapat menyimpan DNS. 

2.5. Mikrotik 

Mikrotik adalah sistem operasi independent bebasiskan linux khusus untuk 

komputer yang dipungsikan sebagai router. Untuk instalasi Mikrotik tidak dibutuhkan 

piranti lunak tambahan atau komponen tambahan lain. Mikrotik didesain untuk 

keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah 

sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. [9]   

Mikrotik routerOS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router network yang handal, 

mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless. Fitur-

fitur tersebut diantaranya Firewall dan Nat, Routing, Hotspot, Point to Point 

Tunneling Protocol, DNS server, DHCP server, Hotspot, dan masih banyak lagi fitur 

lainnya.  

Mikrotik dapat digunakan dalam 2 tipe, yaitu dalam bentuk perangkat keras 

dan perangkat lunak. Dalam bentuk perangkat keras, Mikrotik biasanya sudah 
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diinstalasi pada suatu board tertentu, sedangkan dalam bentuk perangkat lunak, 

Mikrotik merupakan satu distro linux yang memang dikhususkan untuk fungsi router.  

2.5.1. Jeni-jenis Mikrotik 

 Mikrotik RouterOS yang berbentuk software yang dapat di-download di 

www.Mikrotik.com Dapat diinstal pada kompuetr rumahan (PC). 

 BUILT-IN Hardware Mikrotik dalam bentuk perangkat keras yang khusus 

dikemas dalam board router yang didalamnya sudah terinstal Mikrotik 

RouterOS. 

2.5.2. Fungsi Mikrotik 

Mikrotik pada standar perangkat keras berbasiskan Personal Computer (PC) 

dikenal dengan kestabilan, kualitas kontrol dan fleksibilitas untuk berbagai jenis 

paket data dan penanganan proses rute atau lebih dikenal dengan istilah routing. 

Mikrotik yang dibuat sebagai router berbasiskan PC, banyak bermanfaat untuk 

sebuah ISP yang ingin menjalankan beberapa aplikasi mulai dari hal yang paling 

ringan hingga tingkat lanjut. Contoh aplikasi yang dapat diterapkan dengan adanya 

Mikrotik selain routing adalah aplikasi kapasitas akses bandwidth (manajemen), di 

firewall, wireless access point (WiFi), backhaul link, sistem hotspot, Virtual Private 

Network (VPN) server dan masih banyak lainnya (Tanutama, 1996). 

Sebagai perangkat lunak router, cukup banyak fungsi yang bisa dilakukan 

dengan Mikrotik, mulai dari quality of services (pengaturan bandwidth), firewall, 

hotspot gateway, web proxy, DNS cache, hingga penggunaan virtual private network 

(VPT). Fasilitas pemantauan seperti watchdog dan netwatch juga tersedia. Salah satu 

keunggulan lainnya adalah adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis 

teks, tetapi juga berbasis grafis.  

Mikrotik bukanlah perangkat lunak yang gratis, jika kita ingin 

memanfaatkannya secara penuh, dibutuhkan lisensi dari Mikrotikls untuk dapat 

menggunakanya alias berbayar. Mikrotik dikenal dengan istilah level pada lisensinya. 

Tersedia mulai dari level 0 kemudian 1, 3 hingga 6, untuk level 1 adalah versi demo 
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Mikrotik dapat digunakan secara gratis dengan fungsi-fungsi yang sangat terbatas. 

Tentunya setiap level memilki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan 

harganya, Level 6 adalah level tertinggi dengan fungsi yang paling lengkap. Secara 

singkat dapat digambarkan jelaskan sebagai berikut: 

 Level 0 (gratis); tidak membutuhkan lisensi untuk menggunakannya dan 

penggunaan fitur hanya dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan. 

 Level 1 (demo); pada level ini kamu dapat menggunakannya sebagai fungsi 

routing standar saja dengan 1 pengaturan serta tidak memiliki limitasi waktu 

untuk menggunakannya. 

 Level 3 sudah mencakup  level 1 ditambah dengan kemampuan untuk menajemen segala 

perangkatkeras yang berbasiskan Kartu Jaringan atau Ethernet dan pengelolan 

perangkat wireless tipe client. 

 Level 4; sudah mencakup level 1 dan 3 ditambah dengan kemampuan untuk 

mengelola perangkat wireless tipe access point. 

 Level 5; mencakup level 1, 3 dan 4 ditambah dengan kemampuan mengelola 

jumlah pengguna hotspot yang lebih banyak. [10] 

2.6. Radius (Remote Authentication Dial-In User Service) 

RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) adalah sebuah 

protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorisasi, 

dan pendaftaran akun pengguna secara terpusat untuk mengakses jaringan. RADIUS 

didefinisikan didalam RFC 2865 dan RFC 2866, yang pada awalnya digunakan untuk 

melakukan autentikasi terhadap akses jaringan jarak jauh (remote) dengan 

menggunakan koneksi dial-up RADIUS kini telah diimplementasikan untuk 

melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan 

menggunakan koneksi selain dial-up, seperti halnya Virtual Private 

Networking (VPN), access point nirkabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya.  

RADIUS mula-mula dikembangkan oleh perusahan Livingston. Pada awal 

pengembangannya, RADIUS menggunakan port 1645, yang ternyata bentrok dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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layanan “datametrics”. Sekarang, port yang dipakai RADIUS adalah port 1812 (C. 

Rigney, 1997). [11] 

Berikut ini adalah RFC (Request For Comment) yang berhubungan dengan 

RADIUS: 

1) RFC 2865: Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) 

2) RFC 2866: RADIUS Accounting 

3) RFC 2867: RADIUS Accounting for Tunneling 

4) RFC 2868: RADIUS Authentication for Tunneling 

5) RFC 2869: RADIUS Extensions 

6) RFC 3162: RADIUS over IP6 

7) RFC 2548: Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes 

2.6.1. Karakteristik 

Beberapa karakteristik dari RADIUS adalah sebagai berikut: 

 Berbasis UDP Protocol 

 Bisa ditempatkan dimana saja di internet dan dapat membuat autentikasi 

(PPP, PAP, CHAP, MS-CHAP, EAP) antara network access server (NAS) 

dan server itu sendiri 

 RADIUS menggunakan Remote Access Server (RAS) Secure ID untuk 

membuat autentikasi yang kuat dalam pengontrolan akses 

struktur paket data RADIUS bisa digambarkan sebagai berikut:  

Gambar.2.1. Paket data RADIUS [12] 
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code, memiliki panjang satu oktet dan digunakan untuk membedakan tipe pesan 
RADIUS yang dikirimkan pada paket. Kode-kode tersebut (dalam desimal) antara 
lain: 

 Access-Request 

 Access-Accept 

 Access-Reject 

 Accounting-Request 

 Accounting-Response 

 Access-Challenge 

 Status-Server 

 Status-Client 

 Reserved 

a. Identifier, Memiliki panjang satu oktet dan bertujuan untuk mencocokkan 

permintaan. 

b. Length, Memiliki panjang dua oktet, memberikan informasi mengenai 

panjang paket. 

c. Authenticator, Memiliki panjang 16 oktet, digunakan untuk membuktikan 

balasan dari RADIUS server, selain itu digunakan juga untuk algoritma 

password. 

d. Attributes, Berisikan informasi yang dibawa pesan RADIUS. Setiap pesan 

dapat membawa satu atau lebih atribut. Contoh atribut RADIUS: nama 

pengguna, password, CHAP-password, alamat IP access point (AP), pesan 

balasan. 

2.6.2. Cara Kerja 

RADIUS menggunakan protokol security yang berkerja menggunakan sistem 

client-server terdisribusi yang banyak digunakan bersama AAA 

(Authentication, Authorization, Accounting) untuk mengamankan jaringan pengguna 

yang tidak berhak. RADIUS melakukan autentikasi user melalui serangkaian 

komunikasi antara client dan server. Bila user berhasil melakukann autentikasi, maka 

user tersebut dapat menggunkan layanan yang disediakan oleh jaringan. [14]  
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Adapun konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 Access Reject: User ditolak aksesnya ke semua sumberdaya dalam 

jaringan. Penyebabnya bisa termasuk kegagalah untuk menyediakan 

indentifikasi yang tepat atau nama akun yang salah atau tidak aktif. 

 Access Challenge: Permintaan informasi tambahan dari user, seperti 

password alteernatif, PIN, token atau kartu. 

 Access Accept: User diberikan akses masuk. Begitu User ter-autentifikasi, 

server RADIUS akan sering mengecek agar User hanya menggunakan 

sumberdaya sesuai dengan yang diminta. Misalnya User hanya boleh 

mengakses fasilitas hotspot, dan tidak untuk menggunakan printer. 

Informasi tentang User dalam database bisa disimpan secara lokal dalam 

server RADIUS atau disimpan dalam tempat penyimpanan eksternal 

seperti LDAP atau Active Directory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.2.2. Aliran Data pada RADIUS [13] 
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2.6.3. Proses Authentication 

Proses autentikasi diperlukan ketika Anda mempunyai kebutuhan untuk 

membatasi siapa saja yang diperbolehkan masuk ke dalam jaringan remote access 

milik Anda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengguna yang ingin mengakses 

sebuah jaringan secara remote harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pengguna yang 

ingin masuk ke dalam jaringan pribadi tersebut perlu diketahui terlebih dahulu 

sebelum bebas mengakses jaringan tersebut. Pengenalan ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengguna tersebut berhak atau tidak untuk mengakses jaringan. 

Analogi sederhananya adalah seperti rumah Anda. Apabila ada orang yang 

ingin berkunjung ke rumah Anda, hal pertama yang akan dilakukan oleh pemilik 

rumahnya adalah mengidentifikasi siapa yang ingin datang dan masuk ke dalamnya. 

Jika Anda tidak mengenal orang tersebut, bisa saja Anda tolak permintaannya untuk 

masuk ke rumah Anda. Namun jika sudah dikenal, maka Anda mungkin akan 

langsung mempersilakannya masuk. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh 

perangkat remote access terhadap pengguna yang ingin bergabung ke dalam jaringan 

di belakangnya. 

Pada umumnya, perangkat remote access telah dilengkapi dengan sebuah 

daftar yang berisikan siapa-siapa saja yang berhak masuk ke jaringan di belakangnya. 

Metode yang paling umum digunakan untuk mengenali pengakses jaringan adalah 

dialog login dan password. Metode ini juga didukung oleh banyak komponen 

lainnya, seperti metode challenge dan response, messaging support, dan enkripsi, 

tergantung pada protokol sekuriti apa yang Anda gunakan. 

2.6.4. Proses Authorization 

Proses authorization merupakan langkah selanjutnya setelah proses 

autentikasi berhasil. Ketika pengguna yang ingin mengakses jaringan Anda telah 

dikenali dan termasuk dalam daftar yang diperbolehkan membuka akses, langkah 

berikutnya Anda harus memberikan batasan hak-hak apa saja yang akan diterima oleh 

pengguna tersebut. 
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Analogi dari proses ini dapat dimisalkan seperti peraturan-peraturan yang 

tertempel di dinding-dinding rumah Anda. Isi dari peraturan tersebut biasanya akan 

membatasi para pengunjung agar mereka tidak dapat dengan bebas berkeliling rumah 

Anda. Tentu ada bagian yang privasi di rumah Anda, bukan? Misalnya setiap 

pengunjung rumah Anda tidak diperbolehkan masuk ke ruang kerja Anda. Atau setiap 

pengunjung harus membuka alas kakinya ketika memasuki ruangan ibadah di rumah 

Anda. Atau setiap pengunjung hanya diperbolehkan masuk sampai teras rumah. 

Semua itu merupakan peraturan yang dapat dengan bebas Anda buat di rumah 

Anda. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada proses pengamanan jaringan remote 

access Anda. Perlu sekali adanya batasan untuk para pengguna jaringan remote 

karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang ingin masuk ke dalam jaringan Anda 

tersebut, meskipun telah teridentifikasi dengan benar. Bisa saja orang lain yang tidak 

berhak menggunakan username dan password yang bukan miliknya untuk 

mendapatkan akses ke jaringan Anda. 

Bagaimana untuk membatasi masing-masing pengguna tersebut? Banyak 

sekali metode untuk melakukan pembatasan ini, namun yang paling umum digunakan 

adalah dengan menggunakan seperangkat atribut khusus yang dirangkai-rangkai 

untuk menghasilkan policy tentang hak-hak apa saja yang dapat dilakukan si 

pengguna. Atribut-atribut ini kemudian dibandingkan dengan apa yang dicatat di 

dalam database. Setelah dibandingkan dengan informasi yang ada di database, 

hasilnya akan dikembalikan lagi kepada fasilitas AAA yang berjalan pada perangkat 

tersebut. Berdasarkan hasil ini, perangkat remote access akan memberikan apa yang 

menjadi hak dari si pengguna tersebut. Apa saja yang bisa dilakukannya dan apa saja 

yang dilarang sudah berlaku dalam tahap ini. 

Database yang berfungsi untuk menampung semua informasi ini dapat dibuat 

secara local di dalam perangkat remote access atau router maupun dalam perangkat 

khusus yang biasanya disebut dengan istilah server sekuriti. Di dalam server 

keamanan ini biasanya tidak hanya informasi profil penggunanya saja yang 

ditampung, protokol keamanan juga harus berjalan di sini untuk dapat melayani 
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permintaan informasi profil dari perangkat-perangkat yang berperan sebagai kliennya. 

Pada perangkat inilah nantinya attribute-value (AV) dari pengguna yang ingin 

bergabung diterima dan diproses untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi sebuah 

peraturan oleh fasilitas AAA tersebut. 

Metode authorization biasanya dilakukan dalam banyak cara. Bisa dilakukan 

dengan cara one-time authorization yang memberikan seluruh hak dari si pengguna 

hanya dengan satu kali proses authorization. Atau bisa juga dilakukan per-service 

authorization yang membuat pengguna harus diotorisasi berkali-kali ketika ingin 

menggunakan layanan tertentu. Authorization juga bisa dibuat perpengguna 

berdasarkan daftar yang ada di server keamanan, atau kalau protokolnya mendukung 

otorisasi bisa diberlakukan pergroup pengguna. Selain itu, jika keamanan server 

memungkinkan, Anda dapat memberlakukan aturan-aturan otorisasi berdasarkan 

sistem pengalamatan IP, IPX, dan banyak lagi. 

2.6.5. Proses Accounting 

Proses accounting dalam layanan koneksi remote access amat sangat penting, 

apalagi jika Anda membuat jaringan ini untuk kepentingan komersial. Dalam proses 

accounting ini, perangkat remote access atau security server akan mengumpulkan 

informasi seputar berapa lama si pengguna sudah terkoneksi, billing time (waktu start 

dan waktu stop) yang telah dilaluinya selama pemakaian, sampai berapa besar data 

yang sudah dilewatkan dalam transaksi komunikasi tersebut. Data dan informasi ini 

akan berguna sekali untuk pengguna maupun administratornya. Biasanya informasi 

ini akan digunakan dalam melakukan proses auditing, membuat laporan pemakaian, 

penganalisisan karakteristik jaringan, pembuatan billing tagihan, dan banyak lagi. 

Fasilitas accounting pada jaringan remote access umumnya juga memungkinkan 

Anda untuk melakukan monitoring terhadap layanan apa saja yang digunakan oleh 

pengguna. Dengan demikian, fasilitas accounting dapat mengetahui seberapa besar 

resource jaringan yang Anda gunakan. Ketika fasilitas AAA diaktifkan pada sebuah 

perangkat jaringan remote access, perangkat tersebut akan melaporkan setiap 
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transaksi tersebut ke keamanan server. Tergantung pada protokol keamanan apa yang 

Anda gunakan, maka cara melaporkannya pun berbeda-beda. 

Setiap record accounting akan mempengaruhi nilai-nilai atribut dari proses 

AAA yang lain seperti authentication dan authorization. Semua informasi yang 

saling terkait ini kemudian disimpan di dalam database server sekuriti atau jika 

memang diperlukan, kumpulan informasi ini dapat disimpan pada server khusus 

tersendiri. Biasanya server khusus billing diperlukan jika penggunanya sudah 

berjumlah sangat banyak. Berikut ini adalah contoh cara kerja RADIUS: 

1. Sebuah Wireless Node (WN) / Supplicant dengan alamat IP 192.168.10.30 

dan IP yang telah terdafatar dalam pem-filter-an MAC address meminta 

akses ke wireless network atau Access Point (AP). 

2. Access Point (AP) akan menanyakan identitas Supplicant. Tidak ada trafik 

data selain client yang diperbolehkan sebelum Supplicant terautentikasi. 

Dalam hal ini, Access Point bukanlah sebuah autentikator, tetapi AP berisi 

autentikator.  

3. Setelah nama-pengguna dan password dikirim, proses autentikasi dimulai. 

Autentikator mengenkapsulasi kembali pesan ke dalam format RADIUS, 

dan mengirimnya ke RADIUS server. Selama proses autentikasi, 

autentikator hanya menyampaikan paket antara Supplicant dan RADIUS 

server.  

4. Setelah proses autentikasi selesai, RADIUS server mengirimkan pesan 

sukses (atau gagal, apabila proses autentikasinya gagal) Apabila proses 

autentikasi sukses, Supplicant diperbolehkan untuk mengakses wireless 

LAN dan/atau internet.  

5. Jika nama Supplicant tidak terautentifikasi, maka RADIUS server akan 

mengirim pesan gagal. Dan proses authentifikasi tidak berjalan atau gagal. 

[14] 
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2.7. NAT 

 Network Address Translation atau yang biasa disebut dengan NAT adalah 

suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet 

dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan 

karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan (security), 

dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Dengan NAT, suatu 

jaringan yang besar dapat dipecah-pecah menjadi jaringan yang lebih kecil. Bagian-

bagian kecil tersebut masing-masing memiliki satu alamat IP, sehingga dapat 

menambahkan atau mengurangi jumlah komputer tanpa mempengaruhi jaringan 

secara keseluruhan. Selain itu, pada gateway NAT modern terdapat server DHCP 

yang dapat mengkonfigurasi komputer client secara otomatis. Hal ini sangat 

menguntungkan bagi admin jaringan karena untuk mengubah konfigurasi jaringan, 

admin hanya perlu mengubah pada komputer server dan perubahan ini akan terjadi 

pada semua komputer client. Gateway NAT juga mampu membatasi akses ke 

internet, selain juga mampu mencatat semua traffic baik dari dan ke internet. Overall, 

dengan segala kelebihan gateway NAT tersebut, admin jaringan akan sangat terbantu 

dalam melakukan tugas-tugasnya. [15] 

2.8. PCQ 

Per connection queue (PCQ) digunakan sebagai metode queue pada jaringan 

dengan jumlah client yang banyak, atau jaringan dengan client yang tidak dapat 

diperkirakan jumlahnya. Dengan jumlah client yang sulit diperkirakan jumlahnya, 

penerapan manajemen bandwidth akan menjadi lebih rumit. Ini karena pada saat akan 

mengalokasikan bandwidth, kita bisa biasanya harus mengetahui berapa jumlah client 

di dalam jaringan untuk menghitung alokasi CIR (Committed Information Rate) dan 

MIR (Maximal Information Rate). Dengan berusaha menyeimbangkan traffic dengan 

membuat beberapa sub stream (sub queue), PCQ bekerja dengan membuat satu atau 

beberapa sub stream. Jumlah sub stream tersebut bergantung dari parameter apa yang 

digunakan sebagai classifier. Dengan kata lain jika IP address yang di gunakan 

sebagai classifier, maka setiap client akan mendapatkan satu sub stream. [16] 
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