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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Teknologi nirkabel (wireless) telah lama digunakan sejak tahun 1997, dimana 

pada tahun tersebut protokol pertama jaringan nirkabel yakni 802.11 

dipublikasikan. Semenjak dipublikasikan, orang-orang mulai melirik teknologi ini 

dengan berbagai alasan. Alasan yang paling dominan adalah mobilitas. Pengguna 

teknologi jaringan nirkabel memiliki mobilitas lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengguna kabel karena pada teknologi ini pengguna bisa berpindah tempat dengan 

leluasa tanpa terputus koneksinya. Selain mobilitas juga ada alasan tentang 

kemudahan, pada teknologi jaringan nirkabel hanya membutuhkan perangkat 

penerima sinyal dan pengguna bisa langsung terhubung, berbeda dengan kabel 

yang membutuhkan media kabel terlebih dahulu untuk melakukan hubungan. 

Membahas mengenai teknologi jaringan wireless, kita tidak bias jika hanya 

mengetahui tentang penggunaannya saja, namun juga perlu memikirkan tentang 

keamanan terhadap teknologi tersebut. Dikarenakan kita menginginkan sesuatu 

yang nyaman, aman dan terkendali dengan baik secara sistematis. 

Penelitian ini diterapkan berdasarkan review terhadap penelitian sebelumnya 

yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan topic penelitian ini, yaitu 

penelitian mengenai perbandingan terhadap keamanan jaringan wireless yang 

menggunakan WEP dan WPA (Sari & Karay, 2015) berisi penjelasan tentang 

keamanan data dalam jaringan nirkabel kini telah menjadi threat yang melekat 

pada inti komunikasi data, pada penelitian ini yang menjadi sorotan utama adalah 

proses keamanan data dengan memerhatikan data availability, data integrity dan 
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data confidentiality. Pada setiap sistem keamanan jaringan, memiliki perbedaan 

dalam metode atau mekanisme keamanannya serta pertahanan terhadap serangan-

serangan jaringan. Sistem keamanan jaringan WPA Enterprise pada dasarnya 

dirancang untuk sebuah jaringan enterprise (perusahaan) yang menggunakan 

metode keamanan EAP untuk memberikan authentikasi yang lebih kuat. Sistem 

tersebut menerapkan RADIUS sebagai penyedia layanan authentikasi di jaringan 

wireless. 

Dan juga terdapat referensi dari penelitian yang dilakukan oleh (Gumelar, 

2017) mengenai Manajemen Wireless Network dengan Server RADIUS yang 

terdapat di SMK Negeri 3 Pekalongan, pada penelitian ini dijelaskan mengenai 

RADIUS yang merupakan metode keamanan di dalam sistem keamanan WPA 

Enterprise. Remote Authentication Dial In User Service atau disingkat menjadi 

RADIUS merupakan sebuah  protocol yang menerapkan konsep AAA 

(Authentication, Authorization dan Accounting) dalam memberikan keamanan 

terhadap jaringan. Secara konseptual, RADIUS terdiri dari 3 komponen dalam 

pembentukannya, yaitu Network Access Server (NAS), Remote User dan AAA 

server. Skema dan prosedur yang terdapat di dalam sistem ini yaitu berawal dari 

user yang melakukan request hak akses ke jaringan (wireless) melalui Network 

Access Server, setelah itu Network Access Server akan melakukan identifikasi 

terlebih dahulu terhadap user tersebut melalui AAA server (RADIUS). Jika user 

tersebut dikenali oleh server (informasi user tersebut tersimpan di server), maka 

server akan mengkonfirmasi ke Network Access Server bahwa user tersebut boleh 

masuk ke dalam jaringan serta layanan yang boleh diakses user tersebut.  Setelah 
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itu, RADIUS juga akan mencatat data dan informasi tentang aktivitas user di 

dalam jaringan tersebut. 

Kemudian terdapat juga penelitian oleh (Kunang & Ibadi, 2013) yang 

memiliki judul mengenai celah pada keamanan jaringan dengan sistem 

authentikasi RADIUS, dimana pada penelitian ini diketahui informasi bahwa 

sistem authentikasi yang berbasis RADIUS disarankan tidak hanya mengandalkan 

authentikasi sebagai pengamanan, dikarenakan kemungkinan muncul nya 

serangan DoS terhadap Access Point, serangan session hijacking yang dapat 

mencuri data client, serta pemutusan koneksi dan mengambil alih connection 

session dari client. Maka untuk pengembangan keamanan sistem authentikasi 

yang berbasis RADIUS diperlukan sistem EAP-TLS over RADIUS yang berguna 

sebagai sertifikat digital yang akan melakukan generate terhadap share secret 

yang ada, metode ini mengharuskan authentikasi timbal-balik antara client dengan 

server untuk verifikasi identitas masing-masing saat akan berkomunikasi. 

Terdapat juga penelitian mengenai Implementasi Multi-NAS untuk 

mengintegrasikan VPN Server dengan Free RADIUS sebagai sistem authentikasi 

jaringan yang disusun oleh (Hanafi, Raharjo, & Suraya, 2015). Pada penelitian 

tersebut didapatkan bahwa penyediaan layanan jaringan wireless yang baik 

dibutuhkan metode authentikasi server berupa RADIUS server, server yang 

bertugas meng-authentikasi dial-in user serta authorisasi request terhadap layanan 

yang disediakan, mengedepankan user management system sebagai pengelolaan 

user profile yang dihubungkan dengan database. Melalui bantuan NAS, berupa 

penggunaan Mikrotik serta VPN yang bertugas mengenkapsulasi lalu lintas data 
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pada komunikasi jaringan sebagai penerapan Multi-NAS untuk memberikan 

keamanan jaringan yang lebih baik dan aman. 

  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Menurut (Mentang, Sinsuw, & Najoan, 2015), Jaringan komputer 

merupakan sebuah sistem yang tersusun dari beberapa komputer dan 

perangkat jaringan yang saling terhubung satu sama lainnya menggunakan 

medium transmisi data agar dapat bekerjasama mencapai tujuan yang sama, 

sistem ini didesain khusus untuk dapat berbagi sumber daya (data, printer, 

CPU, memori, storage), berkomunikasi (e-mail, instant messenger), juga 

dapat mengakses informasi (web browsing). 

Dengan adanya jaringan, informasi/data yang berasal dari pengirim 

(transmitter) dapat sampai kepada penerima (receiver) dengan tepat dan 

akurat, sesuai dengan prinsip nya yaitu terdapat pihak pemberi layanan 

(server) dan pihak yang meminta layanan (client) untuk saling bekerjasama 

menghasilkan sistem komunikasi yang baik. Jaringan komputer memiliki pola 

atau konsep yang digunakan pada tahap perancangannya yang disebut 

Topologi. Topologi dapat memengaruhi kinerja dari sebuah jaringan, yaitu 

seperti tingkat kecepatan transfer dan akses data, tingkat kemudahan 

troubleshoot pada jaringan, keamanan data dan akses pada jaringan, dan lain-

lain.  
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2.2.2 Jaringan Komputer Berdasarkan Geografis  

A. Jaringan Wilayah Pribadi atau Personal Area Network (PAN) 

Menurut (Wongkar, Sinsuw, & Najoan, 2015), Jaringan PAN 

merupakan sebuah jaringan komunikasi data antara satu perangkat dengan 

perangkat lainnya dalam jarak yang dekat dalam satuan meter. Jaringan 

jenis ini digunakan untuk transmisi data antara perangkat personal seperti 

komputer, tablet, smartphone, Personal Data Assistant (PDA), video game 

console, dan perangkat lainnya.  

Jaringan PAN dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antara 

perangkat pribadi (komunikasi interpersonal) atau juga dapat 

menghubungkan perangkat tersebut ke jaringan dengan tingkat jangkauan 

yang lebih besar seperti Internet (uplink) dimana salah satu perangkatnya 

yang berkedudukan sebagai master akan menjadi routerInternet. Kontrol 

yang diterapkan pada jaringan PAN yaitu dilakukan dengan authoritas 

pribadi, sedangkan untuk hal teknologi yang diterapkan yaitu Wireless 

Application Protocol (WAP) dan juga Bluetooth.  

 

B. Jaringan Wilayah Lokal atau Local Area Network (LAN) 

Menurut (Wongkar et al., 2015), jaringan wilayah lokal (LAN) 

merupakan jaringan komputer yang bersifat lokal dan mencakup hanya 

wilayah yang relatif kecil, seperti pada kantor, kampus, sekolah, dan 

lokasi-lokasi yang memiliki peralatan jaringan dan interkoneksi yang 

dikelola secara lokal. Jaringan LAN sangat tepat digunakan untuk berbagi 

sumber daya atau resources secara bersama di area lokal, yaitu seperti 
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menyimpan file, bertukar informasi, berbagi penggunaan printer, berbagi 

software dan lain-lain.  

Jaringan LAN dapat diklasifikasikan juga dari jenis jaringan 

lainnya berdasarkan dari 3 hal ini, yaitu size, teknologi transmisi dan 

topologinya. Dalam transmisi data, jaringan LAN dapat menggunakan 

kabel dan nirkabel (wireless) sebagai media komunikasi nya. Jika pada 

bagian LAN yang menggunakan teknologi wireless dapat dikatakan 

sebuah WLAN (Wireless Local Area Network). Menurut Cisco, jarak 

jangkau dari sebuah jaringan LAN dapat mencapai jarak hingga 1 Km. 

 

C. Jaringan Wilayah Daerah atau Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut(Wongkar et al., 2015), jaringan MAN adalah sebuah 

jaringan komputer yang menghubungkan para users atau pengguna dengan 

sumber daya komputer pada sebuah area geografis yang lebih luas 

dibandingkan cakupan dari jaringan LAN. Dapat dikatakan, bahwa 

jaringan MAN merupakan jaringan LAN yang berukuran lebih besar dan 

luas, atau juga jaringan MAN dapat disebut sebagai gabungan dari 

beberapa jaringan LAN yang sudah mengalami pengembangan.  

Jaringan MAN ini diimplementasikan oleh sebuah perusahaan 

sebagai fasilitas untuk umum, tetapi dipergunakan oleh individu ataupun 

organisasi. Tingkat kesalahan (error) dan delay pada jaringan MAN ini 

lebih high dibandingkan jaringan LAN, ini diakibatkan dari kondisi 

jaringan MAN yang menyatukan berbagai jenis LAN dengan bentuk 

topologi yang berbeda-beda. Teknologi jaringan MAN ini menggunakan 
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standarisasi dari IEEE yaitu DQDB (Distributed Queue Dual Bus) atau 

diketahui dengan model teknologi 802.6.Contoh dari penggunaan jaringan 

MAN yaitu pada koneksi jaringan perusahaan pusat dengan jaringan 

perusahaan cabang yang ada di Kota Batam. 

 

D. Jaringan Wilayah Luas atau Wide Area Network (WAN) 

Menuru (Wongkar et al., 2015), jaringan WAN merupakan sebuah 

jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi dengan ukuran area 

cakupan yang sangat luas secara geografis, seperti satu negara, satu benua, 

atau bahkan seluruh dunia. Di dalam jaringan WAN terdiri dari beberapa 

jaringan MAN dan jaringan LAN yang terhubung satu sama lain. Jaringan 

WAN terdiri atas sekumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk 

menjalankan Software Applications yang dipakai oleh para users. 

 

2.2.3 Jaringan Komputer Berdasarkan Fungsi dan Sistem Koneksi 

A. Jaringan Client-Server 

Menurut (Varianto & Badrul, 2015), jaringan Client-Server adalah 

salah satu bentuk jaringan komputer dengan sistem pembentukannya 

terdapat 1 atau lebih komputer yang difungsikan sebagai Server yang 

bertugas untuk memberikan layanan dan informasi yang diperlukan oleh 

komputer lainnya, sedangkan untuk komputer yang menerima layanan dan 

informasi tersebut dikatakan sebagai Client. Komputer client menjadi 

perantara untuk dapat mengakses data dan informasi pada server. Layanan 
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yang terdapat di server yaitu seperti DHCP, akses Web, e-mail, file, dan 

lain-lain.  

 

B. Jaringan Peer-to-peer 

Menurut (Varianto & Badrul, 2015), jaringan Peer-to-peer 

merupakan sebuah bentuk jaringan komputer yang setiap komputernya 

dapat dikatakan sebagai server sekaligus juga client. Komputer-komputer 

tersebut berkedudukan sama/setara, dikarenakan semua komputer pada 

jaringan ini dapat melakukan pengiriman data/informasi dan juga 

sekaligus menerima data/informasi melalui jaringan. Namun, keamanan 

pada sistem jaringan ini sangatlah tidak baik dan sulit untuk melakukan 

pengawasan jika pengguna nya sudah banyak. 

 

2.2.4 OSI Layer (Model OSI) 

Model Open System Interconnection (OSI) merupakan sebuah model 

referensi atau acuan dalam pembuatan jaringan komputer secara konseptual, 

sehingga OSI layer ini dapat diartikan sebagai standar koneksi untuk jaringan 

komputer. Tujuan dibuatnya OSI Layer ini yaitu agar menjadi acuan bagi para 

vendor dan developer dalam membuat produk baik itu hardware atau software 

bersifat Interporate (dapat bekerjasama dengan sistem atau produk lain dengan 

aturan/protokol yang sama tanpa upaya khusus dari pengguna).  
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Gambar 1. OSI Layer 

 

Sesuai dari gambar 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa OSI Layer terdiri 

atas 7 Layer/lapisan. Pada prosesnya, model OSI yang terdiri atas 7 Layer tersebut 

dimana setiap layer memiliki peran dan fungsi nya masing-masing dan saling 

terkait antara layer bawah dan layer yang berada diatasnya.  

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa model OSI tidak lah sebuah 

protokol. Karena protokol diartikan sebagai aturan yang diterapkan pada 

komunikasi data, contohnya adalah NetBIOS, PPP, TCP/IP, UDP, dan 

sebagainya. Berikut ini adalah penjabaran dari 7 OSI Layer : 

1. Physical 

Physical Layer berfungsi mendefinisikan bahasan mengenai media 

transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, dan pengabelan. 

Lapisan ini sangat berkaitan sekali dengan persoalan secara fisik yang ada 

pada jaringan, sebagai contohnya yaitu mengatur NIC agar dapat 

berinteraksi secara baik dengan media kabel atau gelombang radio. 
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2. Data Link 

Data Link Layerberfungsi mengumpulkan bit-bit data yang ada berasal 

dari Physical Layermenjadi sebuah frame. Pada lapisan ini terjadi proses 

pengalamatan fisik (physical addressing), error notification, frame flow 

control, dan topologi. Di dalam Data Link Layer terdapat 2 bagian yaitu 

Logical Link Control (LLC) yang berguna mengatur komunikasi dan 

Media Access Control (MAC) yang mengatur pengalamatan secara fisik 

pada device yang berkomunikasi (yang kita ketahui saat ini sebagai : 

alamat MAC). 

3. Network 

Network Layer berfungsi menentukan rute (routing) yang dilewati oleh 

datapada komunikasi jaringan, membuat header pada tiap paket-paket 

data yang diterima dari lapisan Data Link, kemudian melakukan 

pengalamatan logika (Logical Addressing).  

4. Transport 

Transport Layer berfungsi memecahkan data menjadi paket data dan 

melakukan penomoran secara urut pada paket data tersebut. Lapisan ini 

juga bertanggungjawab dalam keselamatan datadan segmentasi data, pada 

saat proses komunikasi berjalan, akan muncul notifikasi jika paket yang 

dikirimkan sukses dikirimkan dan paket data yang hilang akan dilakukan 

transmisi ulang, serta correction dan sequencing pada data. Lapisan ini 

juga menyediakan end-to-end communication protocol. 
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5. Session 

Session Layer berfungsi mengatur sessionyang ada pada jaringan, yaitu 

membangun sesi (establishing), menjaga/mempertahankan sesi 

(maintaining), serta mengakhirir/menghapus sesi (terminating) yang 

dilakukan pada entitas dari Presentation Layer. 

6. Presentation 

Presentation Layer berfungsi untuk melakukan konversi dan 

mentranslasikan data ke dalam format yang sesuai dengan transmisi data 

pada jaringan, proses tersebut dapat dilakukan melalui kompresi data dan 

enkripsi data. 

7. Application 

Application Layer berfungsi sebagai interface aplikasi dengan 

fungsionalitas jaringan, dengan artian lapisan ini menghubungkan aplikasi 

dengan layanan pada jaringan sehingga aplikasi dapat mengakses jaringan 

yang ada.  

 

2.2.5 TCP/IP 

Menurut (Wardoyo, Ryadi, & Fahrizal, 2014) bahwa TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) merupakan standar 

komunikasi data yang digunakan oleh pengguna Internet dalam berbagi data pada 

suatu jaringan. Tujuan dari pembagian lapisan pada TCP/IP untuk menjadikan 

protokol komunikasi data lebih fleksibel dan applicable di setiap sistem dan 

interfacejaringan. TCP/IP memiliki 5 lapisan layer yaitu Physical, Data Link, 

Internet, Transport, Application.  
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Gambar 2. TCP/IP Model 

 

TCP/IP bersifat connection oriented, yang berarti proses transmisi data 

akan dilakukan setelah pertukaran kontrol informasi (handshaking) antar 2 

aplikasiselesai, ini bertujuan agar adanya pembuatan sesi koneksi terlebih dahulu, 

barulah koneksi tersebut dapat dijalankan. Koneksi TCP pun ditutup dengan 

proses terminasi koneksi TCP.Dengan prinsip Full-Duplex, koneksi dapat berjalan 

secara 2 jalur yaitu jalur keluar dan jalur masuk, dengan begitu data dapat 

diterima dan dikirim secara simultan. TCP juga dapat diandalkan (reliable) untuk 

urusan berbagi data dengan fitur deteksi kesalahan pada saat pengiriman paket 

data dan re-transmisi segmen jika terdapat kerusakan pada dataatau data tersebut 

tidak sampai ke tujuan nya, dan TCP juga memiliki layanan ByteStream yang 

memungkinkan pengiriman paket data ke tujuan nya secara sequencing atau 

berurutan. 

 

2.2.6 IP Address 

Menurut (Varianto & Badrul, 2015), IP Address (Internet Protocol 

Address) merupakan alamat numeric yang dibagikan pada jaringan komputer dan 
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peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Terdapat 2 fungsi dari IP 

Address yaitu sebagai pengidentifikasi host atau interface pada jaringan, dan juga 

sebagai alamat alokasi jaringan. 

IP Address terdiri atas 32 bit angka biner yang membentuk empat bagian 

angka decimal dipisahkan tanda titik seperti 172.20.26.1, pengalamatan ini 

dinamakan IPv4 (IP versi 4). IP Address tersusun dari dua cluster yaitu Network 

ID yang bertugas memastikan alamat jaringan dan Host ID yang bertugas 

memastikan alamat host yang ada di jaringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

IP Address membagikan alamat lengkap suatu host beserta alamat jaringan host 

itu berada. 

Untuk mencapai kemudahan dalam pembagian alamatnya, IP Address 

dibagi menjadi beberapa kelas-kelas yang berbeda, yaitu: 

1. Kelas A 

IP Address kelas A terdiri dari 8 bit sebagai Network ID dan sisanya 24 

bit sebagai host ID, sehingga IP Address kelas A ini diberikan untuk 

jaringan yang memiliki jumlah host sangat besar. Dengan susunan 

pada range IP 1.xxx.xxx.xxx – 126.xxx.xxx.xxx dengan jumlah 

16.777.214 IP Address tersedia di setiap kelas A. Apabila terdapat IP 

Address 120.31.45.18 yang tentunya termasuk dalam range IP Address 

Kelas A, dimana Network ID nya adalah 120 serta Host ID nya adalah 

31.45.18 yang dapat disimpulkan bahwa host nomor 31.45.18 berada 

pada network nomor 120. 
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2. Kelas B 

IP Address kelas B terdiri dari 16 bit sebagai Network ID dan 

selebihnya 16 bit dipakai untuk Host ID, sehingga IP Address kelas B 

ini diberikan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang tidak 

terlalu besar. Dengan susunan pada range IP 128.0.xxx.xxx – 

191.155.xxx.xxx dengan jumlah host sekitar 65000 tersedia di setiap 

kelas B. Apabila terdapat IP Address 150.70.60.56 yang tentunya 

termasuk dalam range IP Address kelas B, dimana Network ID nya 

adalah 150.70 serta Host ID nya adalah 60.56 yang dapat disimpulkan 

bahwa host nomor 60.56 berada pada network nomor 150.70. 

3. Kelas C 

IP Address kelas C terdiri dari 24 bit sebagai Network ID dan 

selebihnya 8 bit dipakai untuk Host ID, dimana pada awalnya IP 

Address kelas C ini diberikan untuk jaringan yang berukuran kecil 

seperti LAN, sehingga IP Address kelas C ini diberikan untuk jaringan 

yang memiliki jumlah host kecil. Dengan susunan pada range IP 

192.0.0.xxx – 223.255.255.xxx dengan jumlah IP Address 256 tersedia 

di setiap subnet kelas C. Apabila terdapat IP Address 192.168.1.1 yang 

tentunya termasuk dalam range IP Address kelas C, dimana Network 

ID nya adalah 192.168.1 serta Host ID nya adalah 1 yang dapat 

disimpulkan bahwa host nomor 1 berada pada network nomor 

192.168.1. 
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Kelas IP Address lainnya yaitu kelas D dan kelas E, tetapi kedua kelas IP 

Address tersebut tidak dipergunakan untuk alokasi IP secara normal, dikarenakan 

kelas tersebut dipergunakan sebagai IP Multicasting serta experimental. 

 

2.2.7 Jaringan WLAN (Wireless Local Area Network) 

Menurut (Samsumar & Gunawan, 2017), jaringan WLAN atau Wireless 

Local Area Network merupakan sistem komunikasi jaringan yang bersifat 

fleksibel dengan jalur lalu lintas (transmisi) datanya melalui media udara dan 

menggunakan teknologi frekuensi radio sebagai penghubung pada saat 

berkomunikasi. 

Berdasarkan kompleksitasnya, WLAN dapat dikategorikan menjadi 2 

jenis, yaitu: 

1. Wireless LAN model Ad-Hoc 

Jaringan WLAN dengan model Ad-Hoc adalah jaringan WLAN yang 

tidak memiliki infrastruktur dengan hanya menggunakan prinsip 

seperti jaringan peer-to-peer, dimana jaringan ini memiliki sistem 

koneksi satu perangkat dengan perangkat lainnya dilakukan secara 

langsung/spontan tanpa melalui konfigurasi tertentu. Koneksi jaringan 

ini ditentukan dari baiknya performa penyebaran/pengiriman signal 

melalui transmitter menuju receiver nya.  

2. Wireless LAN model Infrastruktur 

Jaringan WLAN dengan model Infrastruktur adalah jaringan WLAN 

yang tentunya dengan dukungan secara infrastruktur dalam lalu lintas 

data, menghubungkan setiap perangkat di jaringan dengan 
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intermediary device yang berupa Access Point. Perangkat Access Point 

tersebut akan terhubung dengan jaringan komputer kabel sebelum 

melakukan transmisi ke perangkat-perangkat penerima signal. 

 

2.2.8 Wireless Authentication 

Wireless Authentication merupakan suatu mekanisme keamanan yang 

diterapkan dalam jaringan wireless untuk memberikan layanan hak akses bagi 

para users dalam suatu sistem jaringan melalui proses validasi identitas users 

yang akan mengakses sumber daya dalam sistem tersebut, dengan sistem 

keamanan tersebut tentunya hanya users yang memiliki izin/hak akses saja yang 

dapat mengakses jaringan wireless tersebut dan berbagi sumber daya di dalamnya. 

Sistem keamanan jaringan dengan metode autentikasi menjadi sebuah metode 

yang diterapkan dalam suatu jaringan wireless pada saat ini yang sesuai dengan 

standard dari IEEE 802.11. Tujuan dari autentikasi yaitu untuk mengamankan 

jaringan wireless dari serangan-serangan yang berpotensi merusak jaringan 

wireless, sehingga dengan diterapkannya autentikasi ini dapat melindungi jaringan 

wireless secara baik dan lebih aman (high-level security). 

Pada dasarnya, keamanan jaringan wireless dengan metode autentikasi 

dikembangkan menjadi 2 mekanisme, yaitu Open Authentication dan SharedKey 

Authentication, namun sekarang setiap jaringan yang ada sudah lebih menerapkan 

mekanisme SharedKey Authentication sebagai sistem keamanan dalam jaringan. 

Adapun pembagian dari jenis-jenis sistem keamanan dengan metode autentikasi 

dalam jaringan wireless yaitu:  
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1. Wired Equivalent Privacy (WEP) 

WEP adalah sebuah metode keamanan jaringan wireless yang 

menerapkan mekanisme dari SharedKey Authentication. WEP 

merupakan standar dari keamanan dan enkripsi yang diterapkan 

pertama kali dalam jaringan wireless. Enkripsi WEP berjalan dengan 

menggunakan key yang di input oleh seorang administrator ke klien 

ataupun access point. Key tersebut haruslah sesuai dari yang diberikan 

dari access point ke klien, dengan key yang di input klien untuk proses 

autentikasi ke access point. 

2. Wireless Protected Access (WPA) 

WPA menjadi sebuah keamanan jaringan wireless yang didesain 

dengan menerapkan pengembangan dari sistem keamanan WEP. 

Keamanan pada WPA yaitu menggunakan standar enkripsi 64 dan 128 

bit. Dengan mengimplementasikan layer IEEE 802.11i, WEP 

menggunakan metode TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) yang 

dapat mengubah key secara dinamis setelah 10.000 transmisi paket 

data dilakukan. Protokol TKIP akan menjadikan kunci utama sebagai 

titik awal keamanan yang setelah itu akan berubah secara regular, 

dengan begitu tidak akan ada kunci enkripsi yang terpakai secara dua 

kali. Proses regenerasi kunci enkripsi dilakukan dalam range setiap 

lima menit, sehingga mempersulit pihak yang ingin berpartisipasi ke 

dalam jaringan. 

3. Wireless Protected Access II (WPA2) 
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WPA2 merupakan sertifikasi produk yang disediakan melalui Wi-Fi 

Alliance. Sistem keamanan pada WPA2 juga tidak terlalu berbeda 

dengan sistem keamanan dari WPA, namun tingkat keamanan WPA2 

sudah lebih baik dibandingkan WPA. Enkripsi utama yang digunakan 

oleh WPA2 adalah AES (Advanced Encryption Standard) dengan 

algoritma enkripsi yang lebih baik dibandingkan dengan metode TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol). Dengan panjang key mencapai 8 – 

63, yang artinya dapat memasukkan sama dengan 64 hexadecimal atau 

ASCII.  

4. WPA Enterprise / WPA RADIUS (802.1x / EAP) 

Pada sistem keamanan WPA Enterprise memiliki kesamaan metode 

keamanan dan algoritma enkripsi dengan WPA dan WPA2, namun 

yang membedakannya adalah mekanisme autentikasi yang digunakan 

oleh masing-masing sistem tersebut. WPA Enterprise menggunakan 

autentikasi 802.1x / EAP (Extensible Authentication Protocol), dimana 

protokol ini berada pada keamanan layer 2 dan menggantikan PAP dan 

CHAP, ini bertujuan untuk memberikan keamanan yang lebih baik lagi 

memperbaiki sistem-sistem keamanan sebelumnya. Secara umum, 

teknik pengamanan pada EAP mengharuskan setiap client untuk 

melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum dapat terhubung ke 

dalam jaringan wireless. Prinsip kerja yang diterapkan oleh sistem 

EAP ini adalah menghasilkan kontrol akses, autentikasi dan 

manajemen kunci pada jaringan wireless melalui bantuan dari sebuah 

server. Pada saat client melakukan autentikasi pada jaringan, sistem 
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akan menyediakan layanan logging in ke jaringan wireless, kemudian 

server akan melakukan request berupa username dan password dimana 

network key yang digunakan oleh client tersebut. Oleh karena itu, 

keamanan pada WPA Enterprise membutuhkan sebuah server yang 

dijadikan sebagai pusat autentikasi yaitu Server RADIUS (Remote 

Authentication Dial-In User Service). Secara teknis, autentikasi akan 

dilakukan masing-masing client sehingga tidak dibutuhkan lagi untuk 

memasukan passphrase atau network key yang serupa untuk semua 

client, dikarenakan network key sudah diperoleh dan diproses oleh 

server RADIUS. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari server 

RADIUS adalah sebagai alokasi penyimpanan username dan password 

secara terpusat untuk para client melakukan autentikasi login ke dalam 

jaringan wireless melewati server.  

 

2.2.9 RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) Server 

Menurut (Samsumar & Gunawan, 2017), RADIUS (Remote Authentication 

Dial-In User Service) merupakan suatu protokol pada keamanan komputer yang 

berfungsi untuk melakukan autentikasi, autorisasi serta pendaftaran akun client 

secara terpusat agar client dapat mengakses jaringan wireless melalui server. 

Server yang dimaksud adalah server autentikasi yang mana perangkat ini bertugas 

menerapkan proses autentikasi untuk menerima request autentikasi dari client 

yang ingin menggunakan jaringan wireless. Pada server autentikasi ini 

menerapkan metode AAA (Authentication, Authorization, dan Accounting), 
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sehingga server RADIUS dapat dikatakan juga sebagai server AAA. Penjelasan 

dari model AAA, yaitu: 

Authentication adalah sebuah proses pengesahan terhadap identitas client / 

end-user yang akan mengakses jaringan. Proses autentikasi sangat diperlukan 

ketika adanya kebijakan pembatasan terhadap siapa saja yang diperbolehkan login 

ke dalam jaringan, kemudian user / client tersebut diidentifikasi terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah user tersebut memiliki hak untuk mengakses jaringan 

tersebut. 

Authorization adalah sebuah proses pengecekan terhadap wewenang user di 

dalam sebuah jaringan, setelah user tersebut berhasil melewati proses autentikasi 

maka user tersebut akan melewati proses autorisasi ini untuk diberikan batasan 

hak-hak yang user terima di dalam jaringan tersebut. Dengan artiannya, pada 

proses ini berisi policy yang harus dipatuhi oleh user yang akan melakukan proses 

komunikasi di dalam jaringan. 

Accounting adalah sebuah proses pengumpulan data informasi mengenai 

durasi user terkoneksi di jaringan, billing time/waktu pemakaian jaringan, ukuran 

data yang sudah digunakan dalam transaksi komunikasi. Sehingga, melalui proses 

ini juga dapat diketahui semua aktivitas user selama berada di dalam jaringan dan 

informasi tersebut disimpan dan didokumentasikan dalam sebuah database. Data 

tersebut akan digunakan disaat auditing, dan pelaporan mengenai jaringan. 

Pada dasarnya, model AAA ini memiliki 3 komponen pembentuk, yaitu 

Network Access Server (NAS), RADIUS Server dan Users, dimana setiap proses 

mekanismenya, 3 komponen ini yang akan berkomunikasi dan berinteraksi secara 

langsung untuk membentuk sistem keamanan pada jaringan. 

Rahman Syahputra, Perancangan Sistem Keamanan Jaringan Wireless LAN Menggunakan WPA Enterprise di Universitas Internasional Batam 
UIB Repository ©2018



28 

 

 
 

 

Gambar 3. Arsitektur RADIUS 

 

Pada Gambar 2.3 diatas memperlihatkan mekanisme dari keamanan model 

AAA menggunakan RADIUS Server. Prinsip kerjanya diawali dengan User 

melakukan request koneksi ke dalam jaringan melalui Network Access Server 

(NAS) secara point-to-point, kemudian NAS akan mengumpulkan informasi yang 

didapatkan dari user dan mengirimkan informasi yang diperoleh tersebut ke 

RADIUS Server. Berdasarkan dengan informasi yang didapatkan tersebut, 

RADIUS Server akan melakukan pencarian dan mencocokkan informasi tersebut 

di database-nya. Jika informasi yang didapatkan dari user tersebut sesuai dengan 

informasi yang terdapat di database Server RADIUS, maka user tersebut akan 

diizinkan untuk mengakses masuk ke dalam jaringan melalui pesan penerimaan 

dari server. Namun jika informasinya tidak sesuai, maka user tersebut akan 

ditolak untuk mengakses jaringan tersebut. Selanjutnya, NAS akan melakukan 
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pengiriman data dan informasi mengenai aktivitas user di dalam jaringan ke 

Server RADIUS untuk kemudian dicatat dan didokumentasikan. 

RADIUS Server dan NAS berkomunikasi melalui paket-paket RADIUS. 

Konsep keamanan pada komunikasi antara RADIUS Server dan NAS 

menggunakan Shared Secret, dimana Shared Secret merupakan sebuah kumpulan 

karakter alfanumerik yang unik dan hanya diketahui oleh RADIUS Server dan 

NAS saja, dan tidak pernah dikirimkan ke jaringan yang ada. Penggunaan Shared 

Secret adalah untuk mengenkripsi informasi-informasi yang bersifat privacy, 

seperti username dan password. Data-data mengenai Shared Secret (Username 

dan Password) disimpan pada RADIUS Server, data inilah yang digunakan untuk 

disesuaikan dengan informasi yang didapatkan dari user pada saat proses 

autentikasi ke dalam jaringan.  
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