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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan akan informasi komunikasi dewasa ini sangat penting seiring 

dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih 

dengan perkembangannya yang semakin cepat, Teknologi informasi yang 

berkembang sangat pesat pada saat ini salah satunya dalam bidang jaringan. 

Saat ini dalam bidang jaringan sedang berkembang jaringan tanpa kabel 

atau yang dikenal dengan istilah wireless LAN (WLAN). Wireless LAN semakin 

banyak digunakan untuk menghantar jalur komunikasi data sebagai pengganti 

local area network (LAN). Hal ini dipacu oleh pertumbuhan jumlah komputer-

komputer jinjing atau yang lebih kita kenal dengan nama notebook. Di ruang 

pertemuan misalnya, alangkah repotnya menyediakan kabel-kabel LAN untuk 

para peserta pertemuan yang masing-masing membawa komputer sendiri. Dengan 

teknologi nirkabel yang cakupannya dibatasi pada area/ruang tertentu, para 

pemilik komputer jinjing dapat menikmati jalur komunikasi data tanpa harus 

menarik kabel satu persatu kekomputer masing-masing. 

HotSpot yaitu sebuah area dimana pada area tersebut tersedia koneksi 

internet wireless yang dapat diakses melalui notebook, PDA maupun perangkat 

lainnya yang mendukung teknologi tersebut, dengan HotSpot kita bisa menikmati 

akses internet dimanapun kita berada selama di area HotSpot tanpa harus 

menggunakan kabel, layanan inilah yang nanti diharapkan akan mempercepat 
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akses informasi, kita dapat mengakses langsung internet melalui notebook, PDA 

dan perangkat lain yang mendukung di area HotSpot, hal inilah yang membuat 

penulis merasa bahwa sistem HotSpot seperti ini kurang optimal dalam pelayanan 

dan merugikan server yang ada, karena semua orang dapat mengakses dengan 

bebas. Oleh sebab itu diperlukan sistem autentifikasi, seperti billing server dan 

monitoring jaringan HotSpot untuk memaksimalkan layanan tersebut, diharapkan 

ketika computer notebook mengakses HotSpot akan muncul halaman web yang 

mengharuskan user mendaftar atau login terlebih dahulu sebelum memakai 

HotSpot, jadi hanya yang punya account saja yang bisa mennggunakan fasilitas 

ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan proposal tugas akhir ini, kami mencoba memaparkan 

beberapa permasalahan yang kemudian diusahakan solusi pemecahannya. 

Beberapa masalah tersebut antara lain : 

1. Memanfaatkan Debian GNU/Linux 4.0 r3 Etch sebagai Sistem 

Operasi alternatif yang sangat murah dan handal pengganti 

Windows, yang digunakan sebagai sistem operasi pada komputer 

server. 

2. Bagaimana menginstall dan mengkonfigurasi FreeRADIUS 

sebagai RADIUS server. 

3. Bagaimana mengkonfigurasi Chillispot sebagai sistem autentikasi 

web login  untuk proses autentifikasi user wireless klient. 
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4. Serta menginstall dan mengkonfigurasi PhpMyPrepaid sebagai 

pembuat voucer prabayar. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan terfokus pada suatu permasalahan diatas, maka perlu 

adanya batasan masalah, yaitu tugas akhir ini hanya membahas DHCP server, 

PhpMyPrepaid, Chillispot dan FreeRADIUS server. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah mendesain dan 

mengimplementasikan jaringan HotSpot menggunakan autentikasi Chillispot dan 

Radius Server menggunakan sistem operasi Debian GNU/Linux  4.0 r3 Etch. 

 

1.5. Landasan Teori 

1.5.1. Internet 

Komputer pada awalnya hanya stand alone (bekerja sendiri), 

kemudian terhubung satu sama lain sehingga terbentuk suatu jaringan. 

Jaringan yang satu dengan jaringan lain saling terhubung, membentuk jaringan 

global yang disebut yang internet. 

Internet adalah isitilah yang berasal dari kata internetworking. 

Komputer satu dapat berkomunikasi dengan komputer lain di seluruh penjuru 

dunia, dengan bahasa yang sama disebut Internet Protocol. 
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Pada awalnya, FTP (File Transfer Protocol) merupakan teknologi 

internet yang pertama kali ditemukan. Dengan ditemukannya FTP, 

memancing munculnya teknologi baru seperti telnet dan e-mail. Selain FTP, 

telnet dan e-mail, muncul pula teknologi baru, yaitu DNS (Domain Name 

System) yang menggantikan fungsi tabel host. Sampai saat ini, teknologi 

inipun masih sangat populer karena mempermudah pengguna internet untuk 

menghafal suatu alamat. DNS berfungsi mengkonversi IP Address menjadi 

sebuah nama yang mudah dihafal, dengan kombinasi huruf dan angka, 

ataupun sebaliknya. 

 

1.5.2. Open Source 

Konsep Open Source sudah ada sejak tahun 1984, yaitu dengan 

adanya GNU Project yang disponsori oleh Free Software Foundation (FSF). 

GNU Project bertujuan untuk menyediakan sistem operasi seperti Unix yang 

free: GNU system. Free dalam arti kebebasan bukan dalam konteks harga. 

Free software dalam arti kebebasan user untuk menjalankan, menyalin, 

mengedarkan, mempelajari, mengubah software untuk memperbaiki. Varian 

dari sistem operasi GNU adalah penggunaan yang luas dari Linux sebagai 

kernel. Sistem ini secara singkatnya disebut Linux, dan nama yang lebih 

lengkapnya adalah GNU/Linux System (Widoyo, 2003). 

Organisasi yang bernama Open Source Organization, mendefinisikan 

pendistribusian software yang bersifat open source dalam The Open Source 

Definition. The Open Source Definition ini bukanlah sebuah lisensi, 
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melainkan suatu set kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, agar sebuah lisensi 

dapat disebut bersifat open source (Felix, 2003). 

GNU GPL (GNU General Public License) dan GNU LGPL (GNU 

Library General Public License) adalah lisensi yang dibuat oleh The Free 

Software Foundation. Lisensi ini pula yang digunakan oleh software Linux 

pada umumnya. Kata free dalam lisensi ini merujuk pada hal kebebasan, 

bukan pada hal uang. Dengan kata lain, free dalam hal ini berarti bebas bukan 

gratis. 

Ketika melisensikan program dengan lisensi open source, programer-

programer dari penjuru dunia dapat berpartisipasi dalam pembuatan software 

yang dibuat. Dari sisi biaya perangkat keras dan lunak sudah pasti GNU/Linux 

dan aplikasi open source menawarkan suatu solusi yang sangat menarik sekali. 

Di samping rendahnya biaya investasi perangkat lunak, dengan perangkat 

keras yang sama maka kecepatan yang ditawarkan oleh GNU/Linux lebih 

tinggi dari sistem operasi komersial (Wiryana, 2002). 

 

1.5.3. TCP/IP 

Standar protokol jaringan yang digunakan dalam aplikasi ini  adalah 

TCP/IP (Transmision Control Protocol/ Internet Protocol). TCP/IP 

merupakan protokol jaringan komputer terbuka dan bisa terhubung dengan 

berbagai jenis perangkat keras dan lunak. 
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1.5.4. Standart IEEE 802.11 

Dalam dunia industri Wi-Fi dikenal dengan teknologi komunikasi 

Wireless Local Area Networks (WLAN) yang berhubungan dengan standar 

jaringan nirkabel Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

802.11. Wi-Fi merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah komputer 

saling bertukar data secara nirkabel/tanpa kabel dalam suatu jaringan, baik 

intranet maupun berbagi akses internet. Wi-Fi dapat dioperasikan oleh internet 

provider atau individu. 

 

1.5.5. Topologi Jaringan 

Tipologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan 

antara komponen-komponen jaringan, yang meliputi server (pemilk informasi 

yang menyedikan dirinya untuk memberikan layanan pada suatu jaringan), 

workstation (komputer yang terhubung ke jaringan), hub/switch (perangkat 

yang menghubungkan PC ke jaringan komputer) dan pengkabelannya. 

Terdapat enam macam tipologi jaringan yaitu bus, ring, star, extended star, 

hierarchical dan mesh (www.cisco.com). 

 

1.6. Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengarahkan 

penelitian (perancangan) ini agar tujuan penelitian yang telah ditentukan dapat 

tercapai. Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

http://www.cisco.com/
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1.6.1. Pendekatan Model Sistem 

Metode ini ditempuh peneliti guna mendapatkan informasi dan 

pengetahuan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek yang dikaji 

dalam peneliti ini. Adapun literatur yang dimaksud berupa penelitian-

penelitian sebelumnya, buku,majalah dan internet. 

 

1.6.2. Pengujian Sistem 

Metode ini merupakan upaya peneliti dalam menerapkan landasan 

teori yang ada ke objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode eksperimen 

yang ditempuh peneliti meliputi langkah-langkah seperti: 

a) Installasi dan konfigurasi sistem operasi Linux pada komputer 

server. 

b) Installasi dan konfigurasi software pendukung pada komputer 

server. 

c) Installasi dan konfigurasi jaringan komputer server yang 

dihubungkan ke internet. 

d) Mencoba menghubungkan komputer klient ke komputer server. 

 

1.7. PENDEKATAN MODEL SISTEM 

1.7.1. Pendekatan Model Dari Sisi Hardware 

1.7.1.1. Server 

Komputer server bertugas melayani permintaan klient terhadap 

akses dalam suatu jaringan komputer. Komputer server pada sistem ini 
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berbasis open source dengan sistem operasi Debian GNU/Linux  4.0 r3 

Etch. Spesifikasi komputer server yang digunakan adalah Intel Pentium IV 

2,6 Ghz, memori 512 Mb, HD 20 Gb, VGA Nvidia G-Force 6600GT 128 

Mb, onboard ethernet card RTL 8139C 10/100 Fast Ethernet dan ethernet 

card SMC EZ Card 10/100 Fast Ethernet. 

 

1.7.1.2. Klient 

Komputer klient yang dilengkapi dengan perelatan WiFi akan 

dihubungkan dengan komputer server melalui acces point, dalam 

pengetesan nantinya akan menggunakan dua buah komputer klient yang 

menggunakan sistem operasi windows dan linux, supaya dalam 

pengetesan nanti diketahui kekompabilitasan sistem autentikasi terhadap 

berbagai macam sistem operasi yang biasa dipakai secara umum. 

 

1.7.1.3. Access Point 

Access Point merupakan implementasi jaringan nirkabel 

(wireless) yang memanfaatkan protokol IEEE 802.11x untuk akses internet 

publik. Untuk yang penulis gunakan adalah Linksys WRT54GS V7 

 

1.7.2. Pendekatan Model Dari Sisi Software 

1.7.2.1. IPTables 

Fungsi IPTables antara lain mengatur koneksi ke internet, 

pemblokiran, izin dan pemutusan koneksi ke internet. IPTables 
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memberikan izin IP Adrress mana saja yang diperbolehkan untuk 

mengakses internet. IPTables memiliki tiga macam daftar aturan bawwan 

dalam tabel penyaringan, daftar tersebut dinamakn rantai firewall (firewall 

chain). Ketiga rantai tersebut adalah INPUT, OUTPUT dan FORWARD. 

 

1.7.2.2. Chillispot 

Chillispot, merupakan open source captive portal atau Wireless 

LAN access point controller. Digunakan untuk meng-authentikasi users 

dari sebuah jaringan Wireless LAN. Men-support login berbasis web yang 

merupakan standard untuk public hotspot dewasa ini. Chillispot juga dapat 

sebagai media authentikasi, authorisasi dan accounting (AAA) yang 

merupakan framework atau arsitektur kerja dari sebuah RADIUS server. 

 

1.7.2.3. Radius 

Remote  Authentication Dial In User Service (RADIUS) 

merupakan protokol Authentication, Authorization and Accounting (AAA) 

untuk aplikasi jaringan atau mobilitas IP. Protokol ini dapat bekerja di 

untuk akses lokal maupun akses roaming.  

 

1.7.2.4. PhpMyPrepaid 

PhpMyPrepaid merupakan program GPL yang dibuat oleh Carl 

Peterson. Program ini dikembangkan dari dhalbe-Admin, sebuah aplikasi 

berbasis web untuk mempermudah administrasi server FreeRADIUS dan 
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MySQL sebagai Backend-Database. Kegunaan utamanya untuk membuat 

voucer prabayar yang siap cetak untuk nantinya digunakan login 

autentikasi pada klient. 

 

1.7.2.5. Web Browser 

Web browser merupakan program aplikasi yang digunakan untuk 

mengakses dokumen melalui halaman web. Pada sistem ini web browser 

dari klient meminta layanan ke web  server, kemudian dari web server 

permintaan tersebut diproses, hasil proses dikirimkan kembali ke web 

browser klient.  

Server dan browser web berkomunikasi satu sama lain dengan 

protokol yang memang dibuat khusus untuk ini, yaitu HTTP. HTTP 

bertugas menangani permintaan-permintaan (request) dari browser untuk 

mengambil dokumen-dokumen web (Lufanda, Sukaridhoto, Saleh, 2005). 

 

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian dan pengertian program yang digunakan. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Membahas langkah dari proses desain autentikasi jaringan hotspot 

menggunakan chillispot authentication system dan redius server 

beserta implementasi perancangan sistem. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Menunjukkan hasil pengujian dari desain autentikasi jaringan 

hotspot menggunakan chillispot authentication system dan radius 

server didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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