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Abstrak--Perkembangan teknologi informasi yang
semakin pesat, mengubah sistem konvensional menjadi
modern, terutama dengan adanya internet. Internet
memberikan kontribusi yang demikian besar bagi
masyarakat, perusahaan atau industri dan pemerintahan.
Kebutuhan akan internet sudah dirasakan oleh masyarakat,
hal ini terbukti dengan banyaknya fasilitas tempat umum
seperti café, Mall, Kampus, Perkantoran dan sebagainya
yang menyediakan fasilitas internet atau hotspot area.
Pada tugas akhir ini di buat mekanisme keamanan
built-in diperalatan WiFi 802.11.x untuk mengontrol siapa
saja yang dapat berasosiasi ke Access Point (AP) .
Penggunaan captive portal agar AP bekerja tanpa seting
konfigurasi, sehingga tidak membebani kerja dari AP itu
sendiri. AP bekerja pada mode bridge (bukan router) dan
tersambung ke komputer server yang sudah terkonfigurasi
sebagai router linux. Router linux berfungsi sebagai
gateway penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan
internet. Agar lebih maksimal captive portal sebaiknya di
tambahkan proxy server.
Pada tugas akhir ini juga di terapkan bandwith
management dengan pembatasan berdasarkan tingkatan
jabatan pada kampus. Management Bandwidth dibutuhkan
pada jaringan yang berbasis TCP/IP. Semakin banyak
user yang melakukan akses ke jaringan internet berpengaruh
pada performance pada jaringan tersebut. Sehingga
kebutuhan akan management bandwidth itu sangat di
butuhrkan sebagai alokasi bandwith internet berdasarkan
level jabatan pada kampus PENS ITS.

tetap mempertahankan jaringan yang sifatnya terbuka di
infrastruktur WiFi.
Jadi ide dasar captive portal sebetulnya cukup
sederhana. Daripada kita tergantung pada mekanisme
keamanan built-in di peralatan WiFi 802.11b untuk
mengontrol siapa saja yang dapat berasosiasi ke Access
Point, menggunakan Captive portal kita mengkonfigurasi
agar Access Point bekerja tanpa WEP dan merupakan
network yang terbuka.
Access Point bekerja pada mode bridge (bukan
router), dan tersambung melalui kabel LAN ke sebuah
router Linux. Router Linux yang akan memberikan IP
melalui DHCP bagi semua wireless node yang tergabung,
termasuk mengatur bandwidth dari masing-masing wireless
node selain mengatur siapa yang boleh bergabung siapa
yang tidak. Router Linux disini berfungsi sebagai wireless
gateway yang menjadi perantara antara infrastruktur
wirelesss dengan Internet.
Sistematikanya adalah saat seorang pengguna
berusaha untuk melakukan browsing ke Internet, captive
portal akan memaksa pengguna yang belum terauthentikasi
untuk menuju ke Authentication web dan akan di beri
prompt login termasuk informasi tentang hotspot yang
sedang dia gunakan. Jika Linux Router / wireless gateway
mempunyai mekanisme untuk menghubungi sebuah
Authentication server untuk mengetahui identitas dari
pengguna wireless yang tersambung, maka wireless
gateway akan dapat menentukan untuk membuka aturan
firewall-nya untuk pengguna tertentu. Kita juga dapat
mengatur lebar bandwidth untuk pengguna tertentu,
mengatur mesin / port mana yang dapat dihubungi.

Keyword : Captive Portal, RADIUS, Chillispot,Bandwith
management
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1.

TEORI PENUNJANG

PENDAHULUAN
Salah satu masalah terbesar bagi infrastruktur WiFi,
terutama yang membuka akses untuk umum, seperti hotspot,
adalah authentikasi pengguna. Captive portal menjadi
mekanisme populer bagi infrastruktur komunitas WiFi dan
operator hotspot yang memberikan authentikasi bagi
penguna infrastruktrur maupun manajemen flow IP, seperti,
traffic shaping dan kontrol bandwidth, tanpa perlu
menginstalasi aplikasi khusus di komputer pengguna. Proses
authentication secara aman dapat dilakukan melalui sebuah
web browser biasa di sisi pengguna.
Captive Portal merupakan suatu teknik autentikasi
dan pengamanan data yang lewat dari network internal ke
network eksternal. Captive Portal sebenarnya merupakan
mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak
mengizinkan adanya trafik, sampai user melakukan

Salah satu masalah terbesar bagi infrastruktur
WiFi, terutama yang membuka akses untuk umum, seperti
hotspot, adalah authentikasi pengguna. Captive portal
menjadi mekanisme populer bagi infrastruktur komunitas
WiFi dan operator hotspot yang memberikan authentikasi
bagi penguna infrastruktrur maupun manajemen flow IP,
seperti, traffic shaping dan kontrol bandwidth, tanpa perlu
menginstalasi aplikasi khusus di komputer pengguna. Proses
authentication secara aman dapat dilakukan melalui sebuah
web browser biasa di sisi pengguna.
Pada tugas akhir ini di buat Captive portal juga
mempunyai potensi untuk mengijinkan kita untuk
melakukan berbagai hal secara aman melalui SSL & IPSec
dan mengset rule quality of service (QoS) per user, tapi
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registrasiterlebih dahulu kedalam sistem. Biasanya Captive
Portal ini digunakan pada infrastruktur wireless seperti
hotspot area, tapi tidak menutup kemungkinan diterapkan
pada jaringan kabel.
Jadi ide dasar captive portal sebetulnya cukup
sederhana. Daripada kita tergantung pada mekanisme
keamanan built-in di peralatan WiFi 802.11b untuk
mengontrol siapa saja yang dapat berasosiasi ke Access
Point, menggunakan Captive portal kita mengkonfigurasi
agar Access Point bekerja tanpa WEP dan merupakan
network yang terbuka. Komponen dari captive portal adalah
RADIUS,DHCP server,dan redirector yg dalam hal ini
adalah chillispot.
Berikut mengenai perencanaan dan pembuatan
perangat lunak (software) dari sistem yang akan dibuat.
Langkah-langkah pembuatan sistem mulai dari instalasi
paket-paket yang dibutuhkan, konfigurasi, dan pengujian
sistem. Dimana akan tercipta sistem terintegrasi yang
mengakomodasi kebutuhan administrator jaringan dalam
mengelola layanan WLAN dan meningkatkan keamanan
jaringan dengan mekanisme otentikasi, otorisasi, bandwith
management dan pelaporan aktifitas koneksi yang dilakukan
user.

Gambar 2.2 Captive Portal
2.1.2 Remote Authentication Dial-In User Service
(RADIUS)
RADIUS adalah singkatan dari Remote
Authentication Dial-in User Service yang berfungsi untuk
menyediakan mekanisme keamanan dan manajemen user
pada jaringan komputer. Radius diterapkan dalam jaringan
dengan model client-server.
RADIUS merupakan suatu protokol yang
dikembangkan untuk proses AAA (authentication,
authorization, and accounting.) Berikut ini adalah RFC
(Request For Comment)
yang berhubungan dengan
RADIUS :
•RFC2865 : Remote Authentication Dial-In User
Service(RADIUS)
•RFC 2866 : RADIUS Accounting
•RFC 2867 : RADIUS Accounting for Tunneling
•RFC 2868 : RADIUS Authentication for Tunneling
•RFC2869 : RADIUS Extensions
•RFC 3162 : RADIUS over IP6
•RFC 2548 : Microsoft Vendor-Specific RADIUS
Attributes

Gambar 2.1 Blok Diagram Sistem

2.1.1 Pengenalan Captive Portal
Captive Portal merupakan suatu teknik autentikasi
dan pengamanan data yang lewat dari network internal ke
network eksternal. Captive Portal sebenarnya merupakan
mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak
mengizinkan adanya trafik, sampai user melakukan
registrasiterlebih dahulu kedalam sistem. Biasanya Captive
Portal ini digunakan pada infrastruktur wireless seperti
hotspot area, tapi tidak menutup kemungkinan diterapkan
pada jaringan kabel.
Cara kerjanya adalah user dengan wireless client
diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP
address (DHCP) block semua trafik kecuali yang menuju ke
captive portal (Registrasi/Otentikasiberbasis web) yang
terletak pada jaringan kabe lredirect atau belokkan semua
trafik web ke captive portal setelah user melakukan
registrasi atau login, izinkan akses ke jaringan (internet).
Pada saat seorang penggun berusaha untuk melakukan
browsing ke Internet, captive portal akan
memaksa
pengguna yang belum terauthentikasi untuk menuju ke
Authentication web dan akan di beri prompt login termasuk
informasi tentang hotspot yang sedang dia gunakan.

Gambar 2.3 Infrastruktur RADIUS
Server Radius menyediakan mekanisme keamanan
dengan menangani otentikasi dan otorisasi koneksi yang
dilakukan user. Pada saat komputer client akan
menghubungkan diri dengan jaringan maka server Radius
akan meminta identitas user (username dan password) untuk
kemudian dicocokkan dengan data yang ada dalam database
server Radius untuk kemudian ditentukan apakah user
diijinkan untuk menggunakan layanan dalam jaringan
komputer. Jika proses otentikasi dan otorisasi berhasil maka
proses pelaporan dilakukan, yakni dengan mencatat semua
aktifitas koneksi user, menghitung durasi waktu dan jumlah
transfer data dilakukan oleh user. Proses pelaporan yang
dilakukan server Radius bisa dalam bentuk waktu (detik,
menit, jam, dll) maupun dalam bentuk besar transfer data
(Byte, KByte, Mbyte)
2.1.3 CHILLISPOT
ChilliSpot merupakan open source atau jalur akses
wireless LAN controller. Digunakan untuk otentikasi
pengguna wireless LAN yang mendukung web login

2

berbasis perl script (hotspotlogin .cgi) yang merupakan
enkripsi data username dan password dari client. Untuk
melakukan otentikasi sebelum mendapatkan hak akses
layanan internet, chillispot sangat besar peranannya dalam
memvalidkan otentikasi tersebut. Beberapa layanan yang
disediakan oleh chillispot atau yang biasa disebut sebagai
capative portal ini adalah Otentikasi, Otorisasi dan
Akunting (AAA).

dianggap sebagai Estimator kedua, sehingga setiap kelas
dapat meminjam bandwidth selama bandwidth total yang
diperoleh memiliki nilai di bawah nilai ceil. Hal ini mudah
diimplementasikan dengan cara tidak mengijinkan proses
peminjaman bandwidth pada saat kelas telah melampaui
link ini (keduanya leaves dan interior dapat memiliki ceil ).
Sebagai catatan, apabila nilai ceil sama dengan nilai
base link, maka akan memiliki fungsi yang sama seperti
parameter bounded pada CBQ, di mana kelas-kelas tidak
diijinkan untuk meminjam bandwidth. Sedangkan jika nilai
ceil diset tak terbatas atau dengan nilai yang lebih tinggi
seperti kecepatan link yang dimiliki, maka akan didapat
fungsi yang sama seperti kelas non-bounded.
Istilah bandwidth management sering diartikan
dengan istilah traffic control, yang dapat didefinisikan
sebagai pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth
untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau
suatu layanan jaringan. Istilah bandwidth dapat
didefinisikan sebagai kapasitas atau daya tampung suatu
channel komunikasi (medium komunikasi) untuk dapat
dilewati sejumlah traffic informasi atau data dalam satuan
waktu tertentu. Umumnya bandwidth dihitung dalam satuan
bit, kbit atau bps (byte per second). Pengalokasian
bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu metode
dalam memberikan jaminan kualitas suatu layanan jaringan
(QoS = Quality Of Services).

Gambar 2.4 Arsitektur chillispot dalam sebuah jaringan
Chillispot mendukung dua metode otentikasi yaitu:
1. Universal Access Method (UAM)
2. Wireless Protected Access (WPA)
2.1.4 Infrastruktur Captive Portal
Infrastruktur Capative portal awalnya didesign
untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua
orang dapat terhubung (open network). Capative portal
sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang
memproteksi atau tidak mengizinkan adanya trafik hingga
user
melakukan
registrasi/otentikasi.
Berikut cara kerja captive portal :
1. User dengan wireless klien diizinkan untuk
terhubung wireless untuk mendapatkan alamat IP
secara DHCP.
2. Blok semua trafik kecuali yang menuju ke capative
portal (registrasi/otentikasi yang berbasis perl
script).
3. Mengarahkan semua trafik web ke capative portal.
4. Setelah user melakukan registrasi atau login ,
capative portal akan meneruskan ke jaringan untuk
surfing.
Beberapa hal yang perlu diperhatikam, bahwa
capative portal hanya melakukan traking koneksi klien
berdasarkan IP dan alamat MAC setelah melakukan
otentikasi. Hal ini membuat capative portal masih
dimungkinkan digunakan tanpa otentikasi karena IP dan
alamat MAC dapat dispoofing.

3.

PERANCANGAN IMPLEMENTASI SISTEM
Pada bab ini akan dibahas mengenai perencanaan
dan pembuatan perangat lunak (software) dari sistem yang
akan dibuat. Langkah-langkah pembuatan sistem mulai dari
instalasi paket-paket yang dibutuhkan, konfigurasi, dan
pengujian sistem. Dimana akan tercipta sistem terintegrasi
yang mengakomodasi kebutuhan administrator jaringan
dalam mengelola layanan WLAN dan meningkatkan
keamanan jaringan dengan mekanisme otentikasi, otorisasi,
bandwith management dan pelaporan aktifitas koneksi yang
dilakukan user.

2.6

HTB (Hierarchical Token Bucket )
Hierarchical Token Bucket (HTB) merupakan
teknik penjadwalan paket yang baru-baru ini diperkenalkan
bagi router berbasis Linux, dikembangkan pertama kali oleh
Martin Devera pada akhir 2001 untuk diproyeksikan sebagai
pilihan (atau pengganti) mekanisme penjadwalan yang saat
ini masih banyak dipakai yaitu CBQ.
HTB diklaim menawarkan kemudahan pemakaian
dengan teknik peminjaman dan implementasi pembagian
trafik yang lebih akurat. Pada HTB terdapat parameter ceil
sehingga kelas akan selalu mendapatkan bandwidth diantara
base link dan nilai ceil link nya. Parameter ini dapat

Gambar 2.5 Blok Diagram Sistem
4.

PENGUJIAN & ANALISA SISTEM
Pada tahapan ini, pengujian & analisa perangkat
lunak captive portal akan dibagi menjadi tiga bagian yang
meliputi :
1. Pengujian autentikasi user pada RADIUS Server.
2. Pengujian autentikasi user pada Access Point.
3. Pengujian autentikasi user pada Captive Portal
(Chillispot)
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hotspot yang sedang dia gunakan. Jika Linux Router /
wireless
gateway
mempunyai
mekanisme
untuk
menghubungi sebuah Authentication server untuk
mengetahui identitas dari pengguna wireless yang
tersambung, maka wireless gateway akan dapat menentukan
untuk membuka aturan firewall-nya untuk pengguna
tertentu.
Pada pengujian yang dilakukan sistem dapat
melakuakan autentikasi dengan baik dan user dapat
melakukan akses internet keluar. Berikut adalah tampilanya
:

4.1

Pengujian Autentikasi User Pada RADIUS
Server
Pada pengujian ini dilakukan untuk menguji proses
autentikasi pada system apakah user telah terekam pada
RADIUS Server. Dimana proses yang dilakukan awalnya
adalah memasukkkan username dan password user pada vim
/etc/freeradius/uesers kemudian kita menentukan “secret”
nya disini digunakan “testing123. Untuk mengecek apakah
antara username dan password tersebut sudah synkron
dengan cara berikut :
radtest dani 12345 localhost 1812 testing123
Apabila user tersebut telah terautentikasi maka
keteranganya adalah access-accept. Hal ini menunjukkan
bahwa username dan password serta secret yang
dimasukkan telah terekam di RADIUS Sever, dapat di
tunjukkan dengan gambar berikut :

Gambar 4.3 Halaman Autentikasi Chillispot
4.4 Pengujian Ketepatan Bandwith Management (HTB)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah
metode HTB dapat melakukan pengaturan bandwith sesuai
dengan besaran yang telah dilimitkan oleh admin. Pengujian
dilakukan tiga kali proses sampling menggunakan
speedtest.noc.eepis-its.edu. Dilakukan tiga kali sampling
karena untuk menunjukkan keakuratan dari kinerja HTB
tersebut. Pada HTB terdapat parameter ceil sehingga kelas
akan selalu mendapatkan bandwidth diantara base link dan
nilai ceil link nya.
1.User “dani” (Mahasiswa) limitasi BW 1Mbps

Gambar 4.1 Autentikasi RADIUS Server (Access-Accept)
4.2

Pengujian Autentikasi User Pada Acess Point
Pada pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah
user yang telah terekam pada RADIUS Server tersebut.
Autentikasi melibatkan mandat mengevaluasi, seperti login
dan password, kunci publik, atau kartu pintar, untuk
menentukan apakah seorang pengguna harus diperbolehkan
untuk login ke jaringan.
Pada pengujian ini mula-mula access point di set
dengan sistem pengamanan WEP-EAP hal ini bertujuan
agar antar access point dan RADIUS Server dapat
berkomunikasi selain untuk keamanan jarinagn. Pada WEPEAP terdapat pilihan memasukkan RADIUS server,
RADIUS port dan RADIUS secret agar dapat
berkomunikasi dengan RADIUS server yang telah di
bangun. Berikut adalah tampilanya :

Gambar 4.4 ampling 1 user “dani” dengan HTB
Setelah melakukan pengujian untuk masing-masing
user dapat diberikan nalaisa bahwa metode CBQ tidak
begitu akurata dalam melakukan pengaturan bandwith
dimana dapat dilihat dari hasil pengujian besarnya nilai
download tidak stabil disbanding dengan limitasi yang
diberikan pada masing-masing user. Hal ini berbeda dengan
mwtode HTB yang akurat dalam pengaturan bandwith.
Gambar 4.2 Halaman Autentikasi Access Point

4.5 Pengujian Ketepatan Bandwith Management (CBQ)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah metode CBQ dapat melakukan pengaturan bandwith
sesuai dengan besaran yang telah dilimitkan oleh admin.
Pengujian dilakukan tiga kali proses sampling
menggunakan speedtest.noc.eepis-its.edu. Dilakukan tiga
kali sampling karena untuk menunjukkan keakuratan dari
kinerja CBQ tersebut.

4.3

Pengujian Autentikasi Captive Portal
Pada pengujian ini adalah memeriksa apakah user
yang telah terautentikasi dengan benar sehingga dapat
melakukan akses internet keluarcara kerjanya saat seorang
pengguna berusaha untuk melakukan browsing ke Internet,
captive portal akan memaksa pengguna yang belum
terauthentikasi untuk menuju ke Authentication web dan
akan di beri prompt login termasuk informasi tentang
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1.

User “dani” (Mahasiswa) limitasi BW
1Mbps

Gambar 4.6 Sampling HTB dengan UDP user “dani”
4.6.3 Pengujian Qos CBQ Menggunakan TCP
1. User “dani” (Mahasiswa) BW 1Mbps

Tabel 4.4 Pengujian Jarak Obyek Terhadap Webcam.
4.6 PENGUJIAN QUALITY OF SERVICES (QoS)
QoS merupakan kependekan dari Quality of Service.
Quality of Service atau QoS adalah suatu pengukuran tentang
seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk
mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu servis. QoS
biasanya digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut
performansi yang telah dispesifikasikan dan biasanya
diasosiasikan dengan suatu servis.
QoS mengacu pada kemampuan jaringan untuk
menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik jaringan
tertentu melalui teknologi yang berbeda-beda. QoS
merupakan suatu tantangan yang cukup besar dalam
jaringan berbasis IP dan internet secara keseluruhan.
Pada pengujian ini adalah Qos dari masing metode
bandwith management mdengan port yang berbeda-beda.
Pada tugas akhir ini port yang akan di uji adalah UDP dan
TCP untuk masing-masing metode bandwith management.
Parameter yang dikur adalah waktu akses upload dan
download, delay, serta packet loss.

Gambar 4.7 Sampling CBQ dengan TCP user “dani”
4.6.4 Pengujian Qos CBQ Menggunakan UDP
1.

User “dani” (Mahasiswa) BW 1Mbps

Gambar 4.8 Sampling CBQ dengan UDP user “dani”
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan
ketidakakuratan pada metode CBQ dapat terlihat disini
dimana transfer data download dan upload tidak sesuai
dengan limitasi yang diberikan. Pada pengujian ini juga
terlihat waktu akses dan jitter pada saat proses download
relative lebih lama di banding dengan proses upload.

4.6.1 Pengujian Qos HTB Menggunakan TCP
1. User “dani” (Mahasiswa) BW 1Mbps

5.
KESIMPULAN
5.1 Dari hasil pengujian dan analisa pada bab Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah
di bahas pada bab sebelumnya maka dapat diberikan
beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Metode bandwith management HTB lebih akurat
dibanding dengan CBQ
2. Pada mode UDP dapat di ketahui besar delay, jitter,
waktu akses dan pakcket loss dari koneksi yang
dilakukan user.

Gambar 4.5 Sampling HTB dengan TCP user “dani”

4.6.2 Pengujian Qos HTB Menggunakan UDP

6.

Saran
Dari beberapa kesimpulan yang telah diambil,
maka dapat dikemukakan saran-saran yang akan sangat
membantu untuk pengembangan perangkat lunak ini
selanjutnya.
Supaya lebih menarik tampilan captive portal bisa
di buat dalam bentuk web based diman auser dapat
melakukan pendafrtaran secara online dan terkoneksi
database

1. User “dani” (Mahasiswa) BW 1Mbps
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