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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian Autentikasi 

Dalam melakukan pengujian autentikasi berhasil atau tidak, diharuskan 

connect ke jaringan Wi-Fi dengan SSID “UII”. Di bawah ini adalah autentikasi dari 

beberapa user yang telah diregistrasi. 

 User UNY 

Berikut adalah tampilan kolom autentikasi menggunakan smartphone saat 

ingin connect ke Wi-Fi “UII”; 

  

Gambar 4.1 Credential User aldi@uny.ac.id 

Rincian dari Gambar 4.1 yaitu untuk jenis keamanan pada metode 

autentikasi EAP METHOD adalah “TTLS”, PHASE-2 AUTHENTICATION 

”PAP”, CA CERTIFICATE (kosongkan), USER CERTIFICATE (kosongkan). 

Kemudian untuk mengisi kolom credentials user yaitu Identity 

“aldi@uny.ac.id” dan password ”12345”. 

EAP TTLS digunakan untuk metode autentikasi pada penelitian ini, 

karena metode ini tingkat keamanannya cocok untuk proses autentikasi secara 

hierarki. EAP-TTLS dirancang untuk memberikan kemudahan proses 

autentikasi pada protokol EAP yang berbasis sertifikat digital. Implementasi 

EAP-TTLS hanya memerlukan sertifikat digital pada sisi server autentikasi, 
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sedangkan pada sisi wireless client untuk sertifikat digital akan digantikan 

dengan menggunakan kombinasi username dan password.  

 

Gambar 4.2 Diagram Alur Sistem Autentikasi EAP-TTLS 

 Berikut penjelasan dari diagram alur pada Gambar 4.2 ; 

1. Saat user ingin mengakses jaringan, user diwajibkan untuk memasukkan 

kombinasi username dan password atau disebut dengan credentials user. 

2. Credentials user tersebut akan diterima oleh access point, kemudian access 

point mem-forward data ke server autentikasi atau radius server.  

3. Oleh radius, credentials user tersebut dicocokkan dengan data yang 

tersimpan di database LDAP. 

4. Jika data ditemukan dan cocok, maka server autentikasi akan mengirim 

paket radius access accept. Paket ini selanjutnya dikirim kembali ke access 

point. 
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5. Namun jika tidak ditemukan adanya kecocokan data, maka server 

autentikasi atau radius mengirimkan paket radius access reject yang 

selanjutnya akan dikirimkan ke access point. 

6. Oleh access point paket yang diterima dari server autentikasi akan diproses 

untuk memberi keputusan apakah user dapat terkoneksi dan diberikan hak 

akses ke dalam jaringan ataukah tidak. Jika paket yang diterima adalah 

access accept, maka AP akan memberikan hak akses kepada user untuk 

menggunakan layanan internet. 

7. Jika paket yang diterima oleh AP adalah paket access reject, maka AP akan 

memblokir dan meminta kembali credentials user kepada user tersebut. 

Proses ini akan diulang secara terus menerus jika user berulang kali 

melakukan kesalahan dalam memberikan informasi credentials user.  

 

PHASE-2 AUTHENTICATION ”PAP”, PAP (Password Authentication 

Protocol) adalah bentuk autentikasi paling dasar, karena username dan password 

akan ditransmisikan melalui jaringan.  

 

 

Gambar 4.3 Credential user komar@uny.ac.id  

 

Pada Gambar 4.3 menunjukkan kolom credential user dari Radius UNY 

dengan Identity “komar@uny.ac.id” dan password “12345”. Proses autentikasi 

berhasil atau tidak ditunjukkan pada status “connected/disconnected”. 

Gambar 4.4 menunjukkan status Wi-Fi UII dalam keadaan connected, yang 

berarti proses autentikasi telah berhasil dilakukan. 
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Gambar 4.4 UII “Connected” 

 

Berikut adalah Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 yang menunjukkan informasi 

detail jaringan dari Wi-Fi UII setelah user aldi@uny.ac.id dan komar@uny.ac.id 

berhasil connect.  

 

Gambar 4.5 Network Detail User aldi@uny.ac.id 

 

User aldi mendapatkan IP Address 192.168.3.62 dengan gateway 

192.168.3.254 menggunakan jenis keamanan/security 802.1x EAP. Untuk user 
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komar, network detailnya mendapatkan alamat IP 192.168.3.61 menggunakan 

security 802.1x EAP. 

 

Gambar 4.6 Network Detail User komar@uny.ac.id 

 

  User UGM 

 

Gambar 4.7 Credential user shadrina@ugm.ac.id 

 

Rincian dari Gambar 4.7 adalah tampilan kolom untuk mengisi 

credentials user dari Radius UGM pada Wi-Fi UII, terkecuali kolom 

“Anonymous identity” dikosongkan saja. Kolom Identity diisi dengan 

“shadrina@ugm.ac.id” dan  password ”12345”. 
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 User UII 

User dari UII untuk mendapatkan akses internet, harus mengisi kolom 

credentials user seperti ditunjukkan pada Gambar 4.8 Identity diisi dengan  

“larva@uii.ac.id” dan password ”12345”.  

 

Gambar 4.8 Credential User “larva@uii.ac.id” 

 

Gambar 4.9 Network detail user “larva@uii.ac.id” 

 

Gambar 4.9 menunjukkan network detail dari credentials user “larva”. 

Username larva@uii.ac.id telah berhasil connect ke Wi-Fi UII dengan 

mendapatkan alamat IP address 192.168.3.63 menggunakan security 802.1x 

EAP. 
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 Authentication Problem 

Authentication Problem artinya proses autentikasi yang bermasalah saat 

mengisi identity maupun password. Sebagai contoh identity yang salah yaitu user 

shadrina berasal dari UGM, namun saat pengisian kolom identity diketik 

“shadrina.uii.ac.id”. 

  

Gambar 4.10 Authentication Problem 

 

Gambar 4.11 Status Wi-Fi UII “Authentication problem” 

Gambar 4.11 menunjukkan Wi-Fi UII mendapatkan status “authentication 

problem”, karena  pada Gambar 4.10 saat melakukan pengisian kolom credentials 

salah memasukkan username atau password.  
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Kesimpulan dari hasil pengujian dan implementasi pada simulasi autentikasi 

hieraki di Radius LDAP adalah semua perangkat keras maupun lunak yang 

digunakan dapat membantu melancarkan proses konfigurasi dan memberikan hasil 

bahwa autentikasi user secara hierarki berpacu pada konsep hierarchical design 

model dapat dilakukan dengan baik tanpa hambatan apapun. 

 

 Logviewer 

Gambar 4.12 - Gambar 4.13 adalah informasi untuk melihat daftar user 

dari Radius UNY yang telah berhasil login. Daftar bisa dilihat dari section radius, 

maupun dari 802.1X (access point). 

 

Gambar 4.12 Logviewer Section 802.1X 

 

Gambar 4.13 Logviewer Section Radiusd  
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 Multiple ID 

 

Gambar 4.14 Logviewer Multiple ID 

 

Multiple ID dalam hal ini dilakukan proses autentikasi dengan username yang 

sama pada smartphone yang berbeda. Penulis saat melakukan pengujian, 

menggunakan dua smartphone berbasis android. Langkah pertama penulis login 

menggunakan username siti@uny.ac.id pada smartphone A dengan mac address 

“C4-3A-BE-63-C0-4D”, setelah autentikasi dinyatakan berhasil kemudian langkah 

selanjutnya penulis menggunakan smartphone B dengan Mac Address “00-27-15-

08-5A-68” untuk menguji user yang sama tanpa memutus koneksi dari smartphone 

A. Hasil pengujian membuktikan bahwa user siti@uny.ac.id berhasil terautentikasi 

melalui dua smartphone, ditunjukkan pada Gambar 4.14 terlihat ada dua Mac 

Address yang berhasil login dengan username yang sama. 

 

4.2 Monitoring (Pengawasan) 

Aktifitas selanjutnya yang dilakukan oleh penulis saat pengujian berlangsung 

adalah menguji keandalan proses autentikasi dengan melihat performa dari sisi 

radius server ketika melakukan autentikasi dari sisi client. Performa dapat dilihat 

pada setiap radius server melalui web browser. Gambar 4.15 menunjukkan menu 
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“show info” pada interface ETH01 Radius Top Level untuk melihat seberapa besar 

throughput yang diterima. 

 

Gambar 4.15 Performa Radius Top Level berdasarkan Throughput 

 

Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya dari penggunaan jaringan 

yang bisa digunakan diukur secara spesifik atau diukur dengan satuan waktu 

tertentu. Pada kondisi jaringan tertentu, throughput digunakan untuk melakukan 

transfer file dengan ukuran tertentu. Pengertian bandwidth sendiri adalah suatu 

ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat 

lain dalam suatu waktu tertentu atau nilai kotor kapasitas maksimal dalam sebuah 

jaringan. Faktor - Faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput (Khayat, 

2012) : 

1. Piranti jaringan. 

2. Tipe data yang ditransfer. 

3. Topologi jaringan. 

4. Banyaknya pengguna jaringan. 

5. Spesifikasi komputer client/user. 

6. Spesifikasi komputer server. 

7. Induksi listrik dan cuaca.   
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Pada subbab 4.1.1 dan subbab 4.1.2 menjelaskan langkah pengujian 

autentikasi ketika user dari UNY dan UGM ingin login ke Wi-Fi UII. Saat 

pengujian penulis meneliti proses terjadinya autentikasi dengan melihat performa 

paket data yang diterima oleh radius server lokal dan pengiriman paket ke Radius 

Top Level untuk memproses autentikasi dari user yang berbeda realm-nya. 

Performa paket saat terjadinya proses autentikasi akan ditunjukkan pada subbab 

4.2.1 – 4.2.3. 

 

 User UNY 

Sebagai contoh dari user aldi@uny.ac.id ketika ingin login, performa paket 

data dari sebelum dan sesudah proses autentikasi ditunjukkan pada Gambar 4.16-  

Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.16 Throughput Sebelum User aldi@uny.ac.id Login 

mailto:aldi@uny.ac.id
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  Gambar 4.17 Throughput Saat Proses Autentikasi User aldi@uny.ac.id 

 

Gambar 4.18 User aldi@uny.ac.id berhasil terautentikasi 

 

Bukti bahwa user aldi@uny.ac.id berhasil terautentikasi terdapat pada menu 

logviewer dilihat dari section “radius”. Pada Gambar 4.18, Mac Address “0C-1D-

AF-76-AF-8B” adalah Mac Address dari smartphone yang digunakan penulis untuk 

melakukan pengujian. 

 User UGM 

Gambar 4.19 - Gambar 4.20 menunjukkan performa paket data sebelum dan 

sesudah proses autentikasi dari user shadrina@ugm.ac.id ketika ingin login ke Wi-

Fi UII. Namun dalam pengujian kali ini, penulis mencoba untuk memasukkan 

password yang salah ketika mengisi kolom credentials. Hasil autentikasi 
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ditunjukkan pada Gambar 4.21, yaitu autentikasi gagal yang disebabkan karena 

kesalahan pengisian password. 

 

Gambar 4.19 Throughput Sebelum User shadrina@ugm.ac.id Login 

 

 

Gambar 4.20 Throughput Saat Proses Autentikasi User shadrina@ugm.ac.id  

mailto:shadrina@ugm.ac.id
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Gambar 4.21 Login Incorrect User shadrina@ugm.ac.id 

User shadrina@ugm.ac.id tidak terautentikasi terlihat pada menu logviewer. 

User tersebut diberikan keterangan “Login incorrect” karena saat pengisian 

credentials, password user tidak ditemukan adanya kecocokan di database LDAP. 

Jika terjadi kesalahan seperti yang dijelaskan Gambar 4.2 pada point 7, maka user 

diminta kembali untuk memberikan credentials dan performa paket data yang 

diterima ditunjukkan pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.22 Throughput Sebelum User shadrina@ugm.ac.id Login 
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Gambar 4.23 Throughput Saat Proses Autentikasi User shadrina@ugm.ac.id 

 

Jika proses autentikasi telah berhasil karena user tidak salah lagi dalam 

mengisi kolom credentials, maka dapat dibuktikan pada Gambar 4.24. User 

diberikan hak akses dengan status pada menu logviewer adalah “Login OK”. 

 

 

Gambar 4.24 User shadrina@ugm.ac.id Berhasil Terautentikasi 
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 User Tidak Ditemukan 

Pada subbab ini akan menjelaskan saat melakukan kesalahan pada pengisian 

kolom username. Sebagai contoh, username yang diisi pada kolom credentials 

adalah “shadrina@uny.ac.id”. Seharusnya user shadrina berasal dari UGM, namun 

saat pengisian kolom username salah mengetik realm menjadi @uny.ac.id. Dalam 

hal ini proses autentikasi tetap berjalan seperti ditunjukkan pada Gambar 4.25 - 

Gambar 4.26, yaitu througphut sebelum dan sesudah proses autentikasi terjadi.  

 

 

Gambar 4.25 Throughput Sebelum Login 

 

Dari Gambar 4.26 terlihat bahwa throughput tetap mengirim paket, dari 

radius UII kemudian ke Radius Top Level. Karena Radius Top Level mendeteksi 

bahwa user menggunakan realm @uny.ac.id, maka Radius Top Level yang akan 

meneruskan paket ke Radius UNY dan saat itulah terjadi proses pengecekan user 

di database apakah user shadrina benar terdaftar di Radius UNY atau tidak. 
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Gambar 4.26 Throughput Saat Proses Autentikasi  

 

 

Gambar 4.27 User Tidak Ditemukan Di Database LDAP 

 

 Pembuktian bahwa user Shadrina bukan dari UNY ditunjukkan pada 

Gambar 4.27. Terlihat dari menu logviewer terdapat pada status “Login 

Incorrect” yang menyatakan user tidak ditemukan di dalam database LDAP. 

Dalam hal ini proses autentikasi pun gagal, user tidak diberikan hak akses ke 

jaringan Wi-Fi UII. 

 

  


