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ABSTRAK

Dalarn menganalisa jaingan LAN serta menerapkan jaringan wireless
internet hotspot berbasis mikrotik diperlukan perhatian khusus pada aspek-aspek :

pemilihan desain jaringan, perangkat keras jaringan dan koneksi, serta media
transmisi. Karena aspek-aspek tersebut sangat berpengamh terhadap kinerja
jarngan secara keseluruhan. Manfaat yang diharapkan dalam menganalisa
jaringan LAN dan penerapan jaringan internet wireless hotspot berbasis mikrotik
di Pomdan II / Sriwijaya agar dapat memberikan kemudahan dalam melakukan
sharing.file dan printer sesama pengguna serta sistem keamanan dan kemudahan
dalam hal melakukan koneksi ke jaringan intemet wireless hotspot dan dari sisi
administrator memprmyai media dalam memantau da:r mengonffol user-useryang
teriru'onng ke jaringan inie rne i hoi spot.
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PERANCANGAN DAN ANALISIS JARII\GAN LAN DAN

KEAVLAN AN WI RE L E S S INT E RN E T H O TS POT BERBASIS MIKROTIK

ROUTER PADA POMDAM II/ SRIWIJAYA

I. PENDAIIULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia Teknologi Infonnasi dan Komunikasi (lnformation and

Communicarion Technoiogy) atau yang iebih dikenai dengan sebutan riunia iT

memang tidak bisa dipisahkan dengan kabel. Perkembangan dunia jaringan

komputer sarigat cepat, semua komputer diharapkan dapat berkomunikasi satu

dengan yang lain dengan medium tertentu. Pada jaringan Local Area Network

yang kita sebut dengan LAN masih menggunakan kabel sebagai media

penghubung agar beberapa kornputer dapat saling berkornunikasi. Namtur, seiring

dengan kemajuan waktu dan teknologr, juga kebutuhan manusia akan mobilitas

(mudah berpindah-pindah) dan fleksibilitas yang tinggi meruntut sesuatu yang

lebih praktis. Dan teknologi wireless memberikan jawaban untuk kelrutulian

tersebut.

Teknologr wireless menawarkan beragam kemudahan, kebebasan dan

fleksibiiitas yang tinggi. Tei<noiogi wireiess rnemiiiki cukup banyak keiebihan

dibandingkan teknologi kabel yang sudah ada. Teknologi wireless sangat nyaman

.,-s.1. J.i-.-^t-^- A.^l^ L:^^ *^-^^1.^^-.,'.^+^*^+ ): ^^-:^: ^^t^---^ --^^^:1^uur.r.il( urEuJlaKrul. mrua ur)a ilrtrrr5arsJtrs rlrrt;rlr.('r ur PUJ|sl ilrauaputr $Eralila liliisiji

berada dalam jangkauan wireless.



Pomdam III Sriwtjaya terletak di Jl Merdeka No 15 Palembang yang

merupakan badan pelaksana Kodam III Sriwijaya yang mempunyai hrgas

menyelenggarakan fingsi Polisi, Militer di wilayah Kodam IIl Sriwijaya dalam

rangka penegakan hokum, disiplin dan tata tertib dilingkungan dan bagi

kepentingan TNI AD. Pomdam II/ Sriwijaya belum merniliki sistem jaringan

komputer serta fasilitas internet hotspat yang berfungsi untuk mempermudah

sharing data dan printer serta akses intemet melalui jalur kabel maupun internel

itotspot tii iingi<ungan Pomciam iii Sriwijaya.

Merancang jaringan LAN dan membangun sebuah server gateway yang

L^-l---^i ^^L^^-i L^:1- 
-^l^ 

i^-i--^- l.^L^1 
-^..-^--^,..:-,..t^^-ustrtl.ttgsr scuag4J rutrr(r uilerflet uarK Paua Jarrflgilil Kaugl lilaupuil wtr(teJ.\'

menrpakan solusi dimana dapat membantu komunikasi antar komputer seperti

<.hnrimo Aqta Aqn nrinfpr car-lq ffarqnnqno cicfom Loqmqnqn imlowoT hnltntftrrrs. rrrA uur4 usrr lJr rrrrvr rvu16 rrrrlrrr r\v@rrurr(u

berbasis mikrotik dimana user akat melakukan proses login terlebih dahulu

dengan memasukkan nama user danpassword saat akan mengakses intsmet.

Berdasarkan latarbelakang di atas, perrulis tertarik untuk membuat tugas

akhir dengan judul "PERANCANGAN DAN ANALISIS JARINGAN LAN

DAN KEAMANAN WIRELESS INTERNET TIOTSPOT BERBASIS

MIKROTIK ROUTER PADA POMDAM III SRIWIJAYA".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar beiakang diatas, adaprm permasaiahannya pada penelitian

ini adalah "Bagaimana merancang keamanan wirele,ss internet hatspot berbasis

inikrotik di Pomdam IIl Sriwijaya? ".



1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan lebih terarah dan tidak menyirnpang, maka perlu adanya

batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah menganalisa

jaringan LAN serta merancang keamanan wireless internet hotspot berbasis

mikrotik di Porndam II/ Sriwijaya.

1.4 Tuiuan dan Manfaat Penelitian

i.4.i Tujuan Peneiiiian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1 T l-6,1. ^.;^+^* :^-j-^^* l.^*^.,+^- l: r)^*l^* It / Cr;-.,::^-,^l. (Jilr.tl rlrt'ldrrLdlr6 srsr{irrl Jixrilrgdil r\rJulPur('r ur r\Jilrudilt rr / oriwijat}at

yang berfungsi sebagai .file dan print sharing serta merancang server

inlemet hotspot menggunakan fasilitas User Manager.

2. Membanfu kemudahan mengakses intemet bagl staf dan karyawan dalam

memperoleh infonnasi intemet di lingkungan Pomdam Iil Sriwijaya

dengan menggrrnakan perangkat taptop, handphone, perangkat mobile

lainnya menggrmakan fasilitas wifi atatr hotspot internet.

1.4.2 Manfaat Penelitian

adapun maniaat dari peneiitian ini adaiah sebagai berikut :

Manfaat bagi penulis

n^-.'^^-^li+i^^ l-) Jil-^*^-l,^- l^-^r *^-^*L^L -^-^^a^l^--^-r-,ralr P('ilrrlrualr lril ullrari1Prrail Psrryusrur uaPat ilrtrlrailrui1rr pstlBcriltluilfi

dan pengalaman dalam mengembangkan system jaringan komputer di

I)nmdnrm II/ Qrirrriiarre

l.



2. Manfaat bagi Pomdarn IIl Sriwijaya

a. Mempermudah dalam melakukan perfirkaran data ( sharing .file)

serta pemakaian printer secara bersama-sama ( Print Seruer).

6. Mempermudah akses internet pada para staff dan karyawan dengan

menggrrnakan fasilitas wf di lingkungan Pomdam IIl Sriwijaya

dalam mempereroleh informasi di intemet.

c. Sistem keamanan intemet hotspot yang tangguh sehingga tidak

muriah tii tembus atau di hcck oleh orang yang tidak mempunyai

hak akses internet selain di lingkungan Pomdam IIl Sriwijaya.

2, LANDASAN TEORI

2.1 Perancangan

Desain atau perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam

satu kesatuan yang utuh dan berfrurgsi. Prosss desain pada umumnya

memperhitungkan aspek fungsi dan esterik yang biasanya data didapatkan dari

riset, pemikiran, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. ( John G Burch,

2010)

2,2 MikroTikRouter

Menurut Herlamtrang (2008:20) Mikratik adalah sistem operasi

independen berbasiskan Limn khusus unfuk komputer yang difrrrgsikan sebagai

Router, Mikrotik didesain rmtuk memberikan kemudahan bagi penggunanya.



Administrasinya bisa dilaknkan melalui Window.g application (WinBox). Selain itu

instalasi dapat dilakukan pada Standard computer PC. PC yang akan dijadikan

router mikrotik pun tidak memerlukan resaurce yang cukup besar untuk

penggunaan standard, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk keperluan beban

yang besar ( network yang komplek1 routing yang rumit dll) disarankan rxrhrk

mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai.

2.2.1 Sejarah MikroTik RouterOS

Mikrotik dibuat oleh MikroTikls sebuah perusahaan di kota Riga, Latvic"

Latvict adalah sebualr negara yang merupakan "pecahan" dari negara tJni Soviet

dulnnya atav yang sekarang ini lebih kita kenal sebagai negara yang bemama

Rusia. Dengan narna merek dagang MikrotikRauteroSrM mulai didirikan tahun

1995 yang pada awalnya ditujukan tmtuk perusahaan lasa layanan Internet (PJI)

ataalntemet Sewice Provider (ISP) yang melayani pelanggannya menggunakan

teknoiogi nirkabei atav wireiess. Saat ini MiicroTik memberikan iayanan keparia

banyak ISP nirkabel untuk layanan akses Intemer dibanyak negara di dunia dan

:.,^^ ^^^-^+ -^^..1^- A: L^)^,^^..;^
JtlSA J4rrgot Ptjpurrrl ut lttLurrlcrtu,

Pernbentukannya diprakarsai oleh John Trully dan Arni.g Riekstins. Jahn

Trully adalah seorang ber kewarganegaraan Amerika yang berimigrasi ke Latvia.

Di Latvia ia bertemu dengan Arnis, Seorang sarjana Fisika dan Mekanik sekitar

tahtrn 1995.John dan Arnis mulai me-routing dunia pada tahun 1996 (misi

MikroTikadalah me-routing selunrh dunia). Mulai dengan sistem Lintm dan MS-

DOS yang dikombinasikan dengan teknologi Wireless-lAN (WLAN) Aeronet
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berkecepatan 2 Mbps di Moldova, negara tetangga Latvia, baru kemudian

melayani lima pelanggannya di Latuia.

2.2.2 Jenis -jenis Mikrotik

l. MikroTik RouterOSyang berbenfuk software yang dapat didownload di

www.mikrotik.com. Dapat diinstal pada komputer rumahan (PC).

2. BUILT-IN Hardware lv'[ikroTik dalam bentuk perangkat keras yang

khusus dikemas dalam board router yang didalamnya sudah ferinstal

MikraTik RouterOS.

2.2.3 Level Router OS dan Kemampuannya

Mikrotik bukanlah perangkat lunak yang gratis , dibutuhkan lisensi dari

MikroTik unfuk dapat menggunakanya alias berbayar. Mikrittik dikenal dengan

istilah Level pada lisensinya. Tersedia mulai dan LeveL 0 kernudian l, 3 hingga 6,

untuk Level I adalah versi Demo Mikrotik dapat digrurakan secara gratis dengan

fungsi-fungsi yang sangat terbatas. Tentturya setiap level rnemiliki kemarnpuan

yang berbeda-beda sesuai dengan harganya, Level 6 adalah level tertinggi dengan

frrngsi yang paiing lengkap. Secara singkat ciapat digarnbarkan jelas sebagai

berilart:

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

penggulaan fitr hanya dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan.



b. Level I (demo); pada level ini kamu dapat menggunakannya sbg f,rngsi

routing standar saja dengan I pengaturan serta tidak merniliki limitasi wal'tu

rurtuk menggunakarulya.

Level 3; sudah mencakup level 1 ditambah dengan kemampuan untuk

menajemen segala perangkat keras yang berbasiskan Karfu Jaringan atau

Ethernet dan pengelolaan perangkat wireless tipe klien.

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

mengeioia perangkat wireiess tipe akses poin.

Level 5; mencakup level 1, 3 dan 4 ditaffbah dengan kemampuan rnengelola

i--*l^L 1-^e^-^+ -.^-- l^LiL L^,-,.-1,jririliaJi peilgBuila ilulspur. yallg lsulll uallyilll.

Level 6; mencakup semua level dan tidakmerniliki limitasi apapun.

2.2.4 Fifur- fitur Mikrotik

a. Addre,vs ll,rf : Pengelompokan IP Address berdasarkan nama

b. Asynchronous : Mendukung serial PPP dial-in I dial-out, dengan

otentikasi CHAP, P,{P, MSCHAPvI dan MSCHAPv2, Radius, dial on

demand, modem pool hingga 128 ports.

Bonding : Mendukung dalam pengkornbinasian beberapa antarmuka

ethernet ke dalam I pipa pada koneksi cepat.

Bridge : Mendukung frrngsi bridge spinning tree, muitiple bridge

interface, bridging fi rewaliing.

Data Rate Managemerrt : QaS berbas;is HTB dengan pengg:*naan &urs(

PCQ, RI|D, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR, limit antar peer to peer

d.

c.

d.



f.

J.

DHCP : Mendukung DHCP tiap antarmuka; DHCP Relay; DHCP

Client, mriltiple nefrvork DHCP; stalic and dynatnic DHCP leases.

Firewall dan NAT :.Mendulanng pemfilteran koneksi peer to peer,

source NAT dan destination NAT. Mampu memfilter berdasarkan MAC,

IP address, runge port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti

ICMP, TCP Flags danMSS.

Hol.spot : Hotspot gateway dengan otentikasi RADIUS. Mendukung

iimit data rate, ssL ,I{TTPS.

IPSec : Pratokol AH dan ESP untuk IPSec; MODP Diffie-Hellmann

^-^^-,.-^ t a (. t/na J^-- -l^^--:u--^ OIaA I l--,r-:---. ^l-,---:'---- ^-,t:,,,,-:gruupJ r, t, J, rvtlJ) uuil ut.Kurruftu or1./7 I nusnrflt4. utK()rililtu vftAtr[).Ji

menggunakan DES, IDES, AES-|28, AES-]92, AES-256: Perfect

Fn^,nr,lian Qonnnrr, /pf;ql AlnnP ovn,no I ) iu r. 1Ii (,r

Monitoring / Accounting : Laporan Trffic IP, log, statistik graplt yang

dapat diakses melalui HT'TP.

NTP : Nelyork Time Protafrol untuk server dan clients; sinkronisasi

menggunakan system GPS.

1. Poin to Point Tunneling Protoco! : PP'IP, PPPnE dan L2TP Access

Consentrator; protokal otentikasi rnenggunakan PAP, CHAP,

MSCHAPv], MSCHAPv2; orentikasi dan iaporan Radius; enkripsi

MPPE;kornpresi untuk PPoE; limit data rate.

m. Proxy : Csche unhik FTP dut HY|P pyoxy setner, HTTPS pro,ty;

transparent proxy untuk DNS dan HTTP; menduktutg protokol.l0cK^9;

mendukung par€nt prc)xy: stutic DNS.

h



n.

o.

p

q

r.

Routing : Routing statik dan dinamik; NP vltv2, OSPF v2, BGP v{.

SDSI ; Mendukung Single Line DSL; mode pemutusan jalur koneksi

dan jaringan

Simple Tunnel : Tunnel IPIP dan EoIP (Ethernet aver IP).

SNMP : Simple Network Monitoring Protacol mode akses read-only.

Synchronous: V.35, V.24, EIiTl, X21, DS3 (T'3) rnedia ttypes; s.vnc-

PPP, Cisco HDLC; Frame Relay line protokol; A|,{5I-617d (ANDI atut

annex D) danQ933a (CCiff arauannexA); Frqme Relay jenis i,hil.

Taol : Ping, Traceroute; bandwidth test; ping.floatl; telnet; SSH; packet

-.- :Lr^ --. n..--.--.1- nlIO -..- J-r^sniiler: iilndtfiift Ijt\D upuut(.

UPnP : Mendukung antarmuka Universal Pltry and Play.

IrLAIV: \4endukung I/irtual !AI'{ IEEE 802.!q untuk jaringell ethernet

danwireless: multiple YLAN; VLAN bridging.

TlolP :Mendukung aplikasi voice over IP.

YRRP: Mendukung Virtual Router Redudcnt Protacol.

x. WnBax : Aplikasi mode GUI untuk meremote dan mengkonfigurasi

MikroTik RauteroS

y. (lserman : Aplikasi internet hotspot untukuser login

t.

v.

2.3 Network Address Translation ( NAT)

fu{enurut Heriambang (2008:76), Ne'tworlr A&lress T'ranslation

biasa disebut dengan NAT adalahsuatu metode untuk menghubrurgkan

atau yang

lebih dari

satu komputer ke jaringan intemet dengan menggunakan satu alamat -IF.
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Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat /P

yang terbatas, kebutuhan akan keamanan (security'), dan kemudahan serta

.fieksibilitas dalarn administrasi jaringan. Dengan NAT, suafit jaingan yang besar

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

tersebut masing-masing memiliki satu alamat 1P, sehingga dapat menambahkan

atau mengurangi jrunlah komputer tanpa mempengaruhi jaringan secara

keseluruhan. Selain itu, pada gateway NlZmodem terdapat server DHCP yang

dapat mengkonfigurasi komputer ciient semra otomatis. iiai ini sangat

menguntungkan bagi adrnin jaringan karena untuk rnengubah konfigurasi

i^;^^^^ ^r-i-^ t-^^_.^ -^-.1-..*^-^-.L^t- -^l^ 1.^*-,.+^.. l^-^ -^^-L^L^- :-^i
JArilrBillr, iluilrur lrailya pcrr.u r.ilsilBuualr paud KUrIlPurEr J(rvcr uarr IJcruu4uan illr

akan terjadi pada semua komputer client. Gateway NAT juga mampu membatasi

qlzcec Lp infampf (olain ittoq rnqmnrr rnennatqf cpmrra tsn{Tin hoiL r{o"i Aqr 7zauvrurr JLrtiu rrrurtlJ

intemet, dengan segala kelebihan gateway NlT tersebut, admin jaringan akan

sangat terbantu dalam melakukan tugas-tugasnya.

2.4 DIICP Sener

Menunrt Towidjojo (2013:83), l)ynamic Host Configuration Protocol adalah

protokol jaringan yang memungkinkan sebuah perangkat jaringan membagi

konfigurasi iP Address kepada komputer-komputer user yang membutuhkan.

Konfigurasi lP Adddress ini meliputi IP Address itu sendin, xtbnetntask, default

gateway dan DNS Server yang dibutuhkan untuk inengaliases internet. Sebiiah

jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan alamat IP

kepada sefiIue kompuior secara manual. Jika DHCF dipasang di jaringan lokal,
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maka semua komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alarnat IP

secara otomatis dari server DHCP. Adapur opsi-opsi yang harus diaktifkan dalam

membangrm sebuah DHCP Server yaitu:

a. Network Addess. rnentpalian netwark address beserta prefx (subnetmask)

yang harus diberikan pada komputer user.

b. Gateway, tenfunya komputer user harus memiliki gateway yang akan

digunakan m engakses internet.

c. iP A&iress Pocti, opsi ini akan menentukan berapa jumiah iP acidress

yzurg akan diberikan kepada sejurnlah komputer user.

d. Dl\S Server. opsi ini agar kon-rprter clierii dapat inengakses iiiiernei

dengan rnembutuhkan IP DNS Server.

e. Lea.se T'iyne, DHCP Server beke{a dengan prinstp pinjam=meminjam IP

Address. Dalam proses pinjam-meminjarn ini , DHCP Server akan

memberikan jangka waktu perninjaman IP Address yang ditentukan oleh

opsi lease time. Selama |ease time dari sebuah IP Address belum habis,

maka IP Address tersebut tidak akan dipir{amkan DHCP Server kepada

komputer lain, sekalipun komputet user yang meminjarn pertama kali

tidak lagr menggunakan IP Address tersebut.

2.5 Hotspot Gata,uuy

h,{enunrt Tcwidjojo (20i3:136), Router mikrotik memiliki fitur-fitirr yang

lengkap. Salah satu fitur nya adalah Hotspot Gateway. Dengan menggwrakan fltur

hatspt* gateway ini, kita akan mendapattrian fasilitas tambahan. Kita dapat
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mengkonfigurasikan jaringan wiveless yang hanya bisa digunakan dengan

username dan password terlentu serta dapat melakukan manajemen user-user

tesebut.

Misalnya dapat mengkonfigrrasikan durasi total seorang ttser dapat

menggunakan hotspot selama beberapa jam. Kita jnga bisa membatasi berapa

besar data yang sudah dido'wntoad erser tertentu. Jlka quota bandwidth atau wakfu

akses internet telah habis , maka user tersebut tidak lagi dapat menggunakan

fasiiitas hotspor. Sebeiun iogin, semua apiikasi seperti ping, browsing a:xan

diblok olek Mikrotik sehingga hal ini cukup aman terutama untuk mengantisipasi

Li^^^ -^-^1^l-.-l-^-^ l-^^l:.^^ --:^^l--.^ -^:--^ r-.--.- ^? --.^r-1- L-,^-.--.:--- t/ ^L:l-^'Lt.\er y?'nB ulasal urslilKuKi4tt ftuL"ftrftS"rilrsalrrya ptftg tunnvt tttlrLtl!' uruwJl//8. t\cr.tKa

anda membuka browser untuk menjelajah intemet , anda akan dibawa ke login

nqoo farlohilr rlohtrl,r l\locrrlrlzon ttcap nrlmtin Aqrt nn.,*^,n*'l ,,qno felah rlilrrra+
Ps6v rvr rvvrr r uururu. rvrur urvrrol

sebelunnya pada kotak yang tersedia.

2,6 {Jser Manager dan Radias Server

Menurut Herlambang (2008:137), tlserman ataa (Iser Manager di

Mikrotik adalah sebuah sistem manajemen berbasis web yang bisa digunakan

untuk rnempermudah memanajernen user hotspot, sedangkan Remote

Authenlicatian Dial-In {Jser Sentice {RADIUS) adalah sebuah protokol keamanan

komputer yang digunakan unflrk melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran

akun pengguna secara terpusat unfuk mengaksesjaringan. Radius Server

ciidefinisikan pada awainya eiigunakan untuk meiakukan autentikasi ieriradap

akses jaringan secara jarak jauh dengan rnenggLrnakan koneksi dial-up, kini telah
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diimplementasikan untuk melalarkan autentikasi terhadap akses jarurgan secara

jarak jauh dengan rnenggunakan koneksi selain dial-up, seperti halnya k'irtual

Private Networking(VPN), access pointrnrkabel,switchEthernet, dan perangkat

lainnya.

Radius Sen'er banyak dipakai oleh Provider dan ISP internet unhrk

authentikasi dan billingnya. Radius juga bisa dipakai oleh jaringan RT/RW-Net

untuk authentikasi para penggrmanya dan trntuk mengamankan jaringan RT/RW-

Net yang ada. Di indonesia sudah ada service radius, namun berbayar

seperti indohotspot.net" Ada juga service yang tidak berbayar, dan dikelola oleh

l--^- 
-^^^-.: ^^^^t! ^LiIlil^^ ^-- o^l^:- 1^L:1^ 

-^.^^L^-^a 
I---J^^. l-.- i---^ruar ilcBtrrr Jclrgrt1 onlriluuB.ureq. JErilur ltruilr rilgilBrrsilla[ uuuBEr., uail JtrBa

menghemat biaya maintenence, sistem Radius yang di host di intemet menrpakan

cqlqh cqFrr cnl,rci rmrrrqh rrnfirlr nqrq nenooqrvqc ciclpm IJntQnnlrurtsN yur 4

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian perancangan internet hotspot berbasis mikrotik, peneliti

menyertakan dua penelitian terdahulu :

1. Wicahyanto dan Sumirat QAl4 melakukan studi Pemdaftaran pengguna

layanan hotspot berbasis web pada hotspot mikrotik dan

freeraiiius.Adapun hasil penelitian tersebut adaiah:

a. Pendataan pengguila hotspot secara tidak langsrurg akan memberikan

iungsi kemuciahan akses internei oieh pengguna dan pengeioia

karena hanya pengguna yang telah terverifikasi yang diijinkan

*^-^-,^^l-^- f^^il i+^^ La+nnn+
r rrErr g5rlrrcu\cllr tctJr r r LatD r r\rIDP\Jt
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b. Radius dengan memberikan solusi aplikasi pendaftaran dan

pengelolaan hotspot berbasis web. Penggtura dapat melakukan

pendaftaran secara.mandiri dan pengelola hotspot akan lebih mudah

dalam mengelola layanan hotspot karena hanya akan memverifikasi

data yang masuk.

2. Supriyanto (2006) melakukan Analisis Kelemahan keamanan pada

jaringan Wireless, diperoleh hasil penelitian dirnana model+nodel

penanganan keamanan pada pemakaian jaiur komunikasi yang

menggunakan teknologi wireless antara lain yaitu dengana cara

,..-*-,^.*L,,..-.;l-^". CC!n .*^.-4'^^+!,^-^ l--..^i tllrn IIm A ncI/lll$llytrtllUtlllyll\a1ll JJll,/, lllglltaAlKilll Ktlllur Wf,f, Wrr'1'rDI\ At'tIU

WPA2-PSK, implementasi fasilitas MAC filtering, pemasang{ul

infrastruktur capti',,e pcr^tal. Ilodel penanganan keama::an tersebut

samapi saat ini adalah yang paling umum dan tersedia untuk dapat

diimplementasikan guna mengatasi masalah-masalah ynnag terjadi

terhadap arcaman keamanan pengguna teknologi wireless

3. METODOLOGI PBNELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 25 Maret 2013 sampai tanggal

18 Mei ?013.
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3.1.2 Tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di Kantor Pomdarn IIl Sriwijaya yang

terletak diialan Merdeka No 15 Palembang.

3.2 Metode Penelitian

Metode Perancangan dan Analisis yang digunakan Penulis adalah Network

I)evelopment Life Cycle S\DLC) yang merupakan suatu pendekatan proses dalam

komturikasi daia yang menggambarkan sikius yang awai <ian aichirnya dalam

membangrrn sebuah jaringan komputer yang mencakup sejumlah tahapan, yaitu :

^ A -^r:^:^ / t..^t..-i-\a. AuarrsrJ \.4ftarrl.Jtr I

Tahap awal ini dilakukan kebutuhan, aaalisa permasalahan yang muncul,

analisa keinginan user, dafi analisa topologiljaringan yang sudah ada saat ini.

b. Perancangan (Design)

Penulis melakukan desain atau perancangan terhadap sistem yang akan

dibangrrn pada Pomdam IIi Sriwijaya.

c. Simulasi (Simulation)

Penulis akan melalrukan penerapan sistem dalam skala kecil atau tahap uji

coba pada jaringan LAN di bagian admin Tuud Pomdam II/ Sriwijaya.

d. impiementasi(Impiementation)

Di tahapan implementasi, penulis akan menerapkan semua yang telah

l.:-^.^^^-^r.^.. l^- ljl^^^:- ^^L^1,,*..-.^ t:|.^ ^.,i^+^* +^1^L *^t^1..: r^1^^-uilttuututaKilil uatl utug)illlr Jtruttlu]uilya- JrKa sr:lrtrilr rC,rilll nltilalul [altap

Simnlation/ProtoQping, maka sistem tersebut dapat dijalankan dalam skala besar
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, permlis menggunakan beberapa cara

yaitu:

1. Observasi(pengamatan)

Unhrk mendapatkan data-data yang jelas tentang penelitian ini, penulis

meninjau langsung kelokasi objek yang diteliti.

2. Diskusi dan wawancara

Melakukan diskusi dan wawancara iangsung dengan adminisirator atau staf

pengajar di laboratorium komputernya, mengenai hal-hal yang berhubutgan

l^-^^- ^L.:^l- .,^^^ Ati^t^..rrnu5arr uu^lnN ytrlrg ururudlr.

3. Studi pustaka

Data tersebut penulis dapatkan dari pengetahuan teoritis dan melalui kuliah

serta membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan penlusunan fugas

akhir ini.

3.4 Analisis Penancangan

Agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan adapun tahapan yang

dilalui pada penelitian ini addah:

3.4.1 Topoiogi Perancangan

Topologi yang tawarkan pada penelitian ini menggunakan topolog; star

l^---- l^^^:- ^^*L^- -.^-- lj^^J^-L^-^l.^-^ ^^L^-^i L^-:1^-LunilBail u$Jaur Btulruar vail-q ursttutiril4rlalr,inl J(,uaBi1.t utrt lKrit
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n ^*k^- 2 r 'r^*^t^-: D^-^-^^-^^* t^-:---- f,'^*---4^-\Jalullrat J. I r UIrUrUH,l r l;r ar-lr/Augrtrr aral ru5.tll [\Urlllrulcl

3.4.2 Alatdan Bahan

Adanrrn alat dan h:lhan vano diornakan dnlem neneliticn ini arlalsh ccheoci

berikut

1. Perangkat Keras (Hardware)

a. PC Server sebagai PC Routen'(iatewdy ( Dengan Spesifikasi:

Prosesor Core2 Duo, Ram DDR3 2GB, HDD 250 Gb )

b. PC dan Laptop sebagai client

c. Access Point danSwitch Hub

d. Modem DSL ( Speedy )

2. Perangkat Lunak (Software)

a. Sistem Operasi Mikrotik OS

b. Radius server

c. User Manager

d. DHCP Server
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