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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan sudah semakin berkembang 

hingga saat ini, dengan kondisi tersebut tentunya menunjang perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi secara global. Salah satu perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi yaitu adalah teknologi wireless network. Jika 

diartikan, wireless network (jaringan nirkabel) adalah salah satu jenis teknologi 

jaringan yang berdasarkan media komunikasinya dapat membantu perangkat-

perangkat yang terhubung didalam jaringannya saling berkomunikasi satu sama 

lain secara wireless (tanpa kabel), dan diimplementasikan menggunakan 

komunikasi pada radio dengan frekuensi tinggi. Dengan keberadaan teknologi 

wireless network, seseorang dapat melakukan aktifitas komunikasi data kemana 

saja dan dimana saja menggunakan device nya. 

Teknologi wireless network pada masa sekarang ini sudah menempuh 

perkembangan yang sangat pesat serta pemanfaatannya pun sudah sangat banyak, 

baik itu di bidang pendidikan, bisnis ataupun komersil. Alasannya, teknologi ini 

menawarkan produktivitas, efisiensi dalam biaya, kenyamanan, mobility, 

simplicity, dan flexibility. Seperti di Universitas Internasional Batam, yang 

merupakan salah satu kampus di Kota Batam yang menggunakan teknologi 

wireless network ini sebagai salah satu layanan internet bagi mahasiswa, dosen, 

pegawai, civitas academica, dan users nya. Untuk ukuran kampus, tentunya 

memiliki jaringan yang besar, data-data users yang bersifat umum dan rahasia, 

serta layanan sistem informasi. Oleh karena itu, teknologi wireless network 
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merupakan salah satu media yang dapat menunjang kinerja kampus dan 

mendukung proses berjalannya sistem yang saling terhubung. 

Namun, setiap teknologi pastinya memiliki kelemahannya masing-masing. 

Teknologi wireless network memiliki beberapa permasalahan dalam 

penggunaannya yang secara khusus mengenai keamanan, yakni sangat rentan 

terhadap serangan/attack dari attacker, dan juga memungkinkan terjadinya 

penyadapan pada jalur komunikasi (man-in-the-middle attack) yang ada di dalam 

jaringan. Ini disebabkan oleh kondisi sistem komunikasi yang berlangsung sangat 

terbuka dan tidak adanya sistem pengamanan enkripsi dan authentikasi yang baik. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pengamanan jaringan yang efektif dan 

kuat agar dapat meminimalkan serangan jaringan tersebut. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) Enterprise merupakan suatu sistem keamanan 

jaringan wireless dengan menggunakan metode keamanan dan algoritma enkripsi 

Radius, yang merupakan implementasi layer dari IEEE, yaitu dengan authentikasi 

802.1X atau EAP (Extensible Authentication Protocol). Tujuan dari standar 

802.1X IEEE adalah untuk menghasilkan access control, authentikasi, dan key 

management pada wireless network. Sistem ini menggunakan prinsip yaitu untuk 

setiap perangkat yang ingin terhubung ke jaringan wireless harus melalui proses 

authentikasi terlebih dahulu, ketika user melakukan login kedalam jaringan 

wireless maka server akan meminta username dan password yang terdaftar 

didalam server tersebut sebagai authentikasi. Dengan begitu, jaringan wireless 

akan menjadi lebih aman dan terlindungi dari serangan jaringan yang berbahaya. 

Permasalahan yang timbul di Universitas Internasional Batam di tahun 2017 

berkaitan dengan layanan jaringan wireless, terdapat begitu banyak keluhan dari 
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users mengenai wireless yang ada di kampus tersebut. Dimulai dari kesulitan 

users untuk dapat log in ke jaringan wireless yang ada di kampus, dimana setiap 

users harus mendaftarkan data MAC Address device nya beserta NPM nya 

masing-masing ke IT Center terlebih dahulu agar dapat mengakses jaringan 

wireless di kampus, namun hal tersebut dianggap tidak efisien dan efektif, 

menimbulkan perlambatan layanan wireless bagi para users. Kemudian, keluhan 

mengenai kebijakan setiap satu mahasiswa hanya dapat mendaftarkan satu MAC 

Address device saja yang dapat menggunakan layanan wireless di kampus 

tersebut, sehingga jika users mengganti device nya maka users tersebut harus 

mendaftarkan ulang MAC Address device baru tersebut ke IT Center, tentunya hal 

itu memperlambat proses layanan wireless bagi para users. Setelah itu, muncul 

masalah baru, yaitu terdapat mahasiswa yang dengan tanpa izin menggunakan 

data mahasiswa lain untuk mendaftarkan device nya terkoneksi ke wireless, 

sehingga hal tersebut dapat berakibat fatal dan menyalahi ethical code dalam 

teknologi informasi dengan menyalahgunakan data dan informasi milik user lain. 

Oleh karena itu, IT Center Universitas Internasional Batam membutuhkan sebuah 

sistem keamanan jaringan wireless yang dapat memberikan solusi authentikasi, 

authorisasi dan accounting yang mudah dan efektif, yaitu dengan menggunakan 

teknologi keamanan jaringan wireless WPA Enterprise, memberikan solusi bagi 

Universitas Internasional Batam melalui sistem dan layanan yang terdapat pada 

teknologi tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pentingnya sebuah sistem 

keamanan jaringan pada wireless network untuk terlindung dari serangan jaringan 

yang dapat membahayakan aset/data serta sistem layanan yang dimiliki. Oleh 
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karena itu, pada penelitian ini penulis tertarik untuk membahas masalah yang 

berkaitan dengan sistem keamanan jaringan wireless dengan judul 

“PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN WIRELESS LAN 

MENGGUNAKAN WPA ENTERPRISE DI UNIVERSITAS 

INTERNASIONAL BATAM”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Adanya ruang lingkup bertujuan untuk memberikan pembahasan topik yang 

lebih fokus dan terencana dengan baik serta dapat memudahkan penulis untuk 

memahami perkembangan dari proyek, sehingga ruang lingkup yang dibahas 

didalam kerja praktek ini adalah: 

1. Perancangan dan implementasi sistem keamanan jaringan wireless 

menggunakan WPA Enterprise di Universitas Internasional Batam. 

2. Sistem keamanan jaringan WPA Enterprise menggunakan server 

RADIUS sebagai pusat autentikasi jaringan yang berjalan dengan sistem 

operasi Windows Server 2012. 

3. RADIUS Server dirancang sebagai penyedia username dan password bagi 

client yang dapat mengakses jaringan wireless. 

4. Menggunakan Active Directory sebagai layanan direktori yang menyimpan 

data dan informasi client yang dipasang di dalam Windows Server 2012. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari proyek ini adalah: 
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1. Untuk membuat sebuah sistem keamanan jaringan wireless yang 

aman dari serangan-serangan jaringan. 

2. Untuk mengetahui potensi serangan yang dapat menyerang jaringan 

wireless. 

3. Untuk mengantisipasi serangan-serangan jaringan wireless dengan 

menggunakan metode WPA Enterprise. 

4. Untuk membentuk sistem pengendalian akses pada jaringan sehingga 

mendukung kinerja jaringan di Universitas Internasional Batam. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan proyek yang telah direncanakan, maka dihasilkan luaran proyek 

berupa rancangan wireless LAN dengan sistem keamanan jaringan wireless 

menggunakan WPA Enterprise sebagai mekanisme autentikasi bagi users untuk 

dapat mengakses jaringan wireless yang ada di Universitas Internasional Batam.  

 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengguna: 

a. Memberikan kemudahan dan keamanan akses pada jaringan 

wireless. 

b. Meningkatkan keamanan jaringan serta keamanan data/aset rahasia 

dari pihak yang tidak memiliki izin/illegal. 

c. Meningkatkan efektifitas dan kinerja pada sistem, karena aman dari 

serangan jaringan dan gangguan lainnya. 
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2. Bagi Penulis: 

a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dari keadaan yang 

sebenarnya, sehingga mampu mengetahui bagaimana cara yang tepat 

untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan memberikan penjelasan singkat 

mengenai isi dari masing-masing bab yang dibahas. Sistematika pembahasan 

terdiri dari tujuh bab, dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai latar belakang masalah, 

ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan 

sistematika pembahasan atas penyusunan laporan proyek ini. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teoritis tentang materi yang berhubungan 

dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian, meliputi pengertian 

serta istilah-istilah yang mengacu pada topik penelitian. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini memuat tentang identitas dari perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, 

dan sistem yang digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, 

metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam menemukan 
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jawaban dari permasalahan penelitian, teknik pengumpulan data, 

proses perancangan, dan jadwal pelaksanaan penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini memaparkan tentang hasil dari observasi yang dilakukan 

pada objek penelitian yang menjadi sasaran, yaitu diantaranya 

analisa pada sistem, analisa pengembangan, serta perancangan 

sistem yang berisi uraian produk yang dihasilkan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisikan tentang implementasi dari perancangan yang telah 

dilakukan serta pengujian sistem yang telah dilakukan. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, saran bagi klien beserta peneliti selanjutnya dan 

catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk dapat dikembangkan pada 

penelitian berikutnya. 
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