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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1. Jaringan Nirkabel  

2.2.1. Pengertian Jaringan Nirkabel.  

 Jaringan nirkabel merupakan jaringan yang  tidak membutuhkan kabel dalam 

komunikasinya. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio dalam komunikasinya. 

Dalam pengiriman data, jaringan nirkabel terus-menerus melakukan broadcast sinyal dan 

menyebabkan sinyal tersebut dapat diterima oleh device yang mendukung jaringan 

nirkabel. Oleh karena itu, jaringan nirkabel lebih terbuka dan lebih mudah diserang 

dibandingkan jaringan kabel. 

2.2.2. Mode pada jaringan nirkabel 

Beberapa mode yang ada pada jaringan nirkabel yaitu 

a.  Model Ad-Hoc. 

 Model ini adalah jaringan yang sederhana karena pada mode ini para host tidak 

memerlukan Access Point (AP) dalam berkomunikasi. Para host hanya memerlukan 

wireless transmitter dan receiver untuk dapat berkomunikasi. Kelemahanya adalah 

komunikasi hanya terbatas pada jangkauan komputer. 

b.  Model Infrastruktur.  

 Model infrastruktur adalah model yang menggunakan AP dalam berkomunikasi. AP 

berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan nirkabel. Penambahan dan 

pengaturan dari access point dapat memperluas jangkauan dari jaringan nirkabel. 
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2.2.3. Standar jaringan nirkabel 

 Standarisasi Jaringan nirkabel didefinisikan oleh Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE). IEEE merupakan institusi yang melakukan diskusi, riset dan 

pengembangan terhadap perangkat jaringan yang kemudian menjadi standarisasi untuk 

digunakan sebagai perangkat jaringan. Standar 802.11 adalah standar pertama yang 

mengatur operasi LAN nirkabel. Standar ini berisi semua teknologi transmisi yang ada, 

termasuk Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Frequency Hopping Spread Spectrum 

(FHSS), dan inframerah. 

Tabel 2.1. Perbandingan Standar 802.11 

IEEE 

Standard Frekuensi (GHz) Kecepatan (Mbps) 

Jarak transmisi 

(meter) 

802.11a 5 54 25 

802.11b 2,4 11 35 

802.11g 2,4 54 35 

802.11n 2,4 450 90 

802.11ac 5 1300 35 

 

 

a.  IEEE 802.1X 

  IEEE 802.1X adalah standar yang mengatur jaringan berbasis port. Standar 

ini menghubungkan sebuah device dengan jaringan dengan proses autentikasi yang 

detail [6]. Selain berguna untuk proses autentikasi dan kontrol trafik, 802.1X juga 

efektif untuk berbagai macam kunci enkripsi, 802.1X menggunakan Extensible 

Authentication Protocol  (EAP) untuk media kabel dan nirkabel, dan mendukung 

berbagai macam metode autentikasi seperti token cards, sertifikat, dan public key 

(kunci publik) authentication. 802.1X dikembangkan untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhan seperti kontrol jaringan pada port. Selain itu 802.1X juga 

menggunakan AAA sebagai teknologi untuk mengatur jaringan akses dari user.  
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Berikut ini merupakan elemen-elemen utama dari 802.1X. 

a.  Supplicant 

 Supplicant merupakan klien yang akan mengakses sebuah layanan yang 

ditawarkan oleh sistem autentikasi. Supplicant harus menjawab semua request dari 

autentikator sebagai informasi untuk membuktikan identitas supplicant. 

b.  Port 

 Sebuah port merupakan tempat dimana sebuah device terhubung ke sebuah 

jaringan, di dalam switch atau access point.  

c.  Autentikator. 

 Autentikator mengirimkan challenges kepada supplicant dengan metode 

autentikasi tertentu sebelum diizinkan untuk mengakses layanan yang tersedia 

melalui port. Autentikator berkomunikasi dengan supplicant dan mengirimkan 

informasi tersebeut kepada server autentiaksi. 

d.  Extensible Authentication Protocol (EAP) 

 802.1X menggunakan Extensible Authentication Protocol (EAP) sebagai 

alat autentikasi. EAP membawa pertukaran autentikasi antara supplicant dan server 

autentikasi.  

e.  EAP over LAN 

 Extensible Authentication Protocol Over LAN (EAPOL) membaca pesan 

EAP agar dapat dikendalikan langsung oleh LAN MAC service.  

f.  Remote Access Dial In User Service (RADIUS) 

 Remote Access Dial In User Service (RADIUS) server berfungsi untuk 

mengatur database user dan memverifikasi username dan password user. 

 Berikut ini merupakan skema dasar dari standar 802.1X. 
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Gambar 2.1. Skema Standar 802.1X [6] 

2.2. Protokol Keamanan AAA 

 AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authentication, dan Accounting. 

Konsep kerja AAA terdiri dari autentikasi, autorisasi dan akunting.  

 Authentication adalah tahapan awal untuk mendapat akses dalam sebuah jaringan. 

Autentikasi adalah proses untuk mengkonfirmasi apakah user berhak mendapatkan layanan 

atau tidak. Cara yang paling umum untuk membuktikan identitas dari user adalah dengan 

username dan password. Cara lain adalah dengan menggunakan sertifikat, PIN, token, dan 

lain-lain. 

 Authorization adalah pengalokasian layanan yang berhak diakses oleh klien pada 

jaringan. Authorization dilakukan ketika klien telah dinyatakan berhak untuk menggunakan 

jaringan. Accounting merupakan proses yang dilakukan oleh NAS dan AAA server yang 

mencatat semua aktivitas klien dalam jaringan, seperti kapan klien mulai menggunakan 

jaringan, kapan klien mengakhiri koneksinya dengan jaringan, berapa lama klien 

menggunakan jaringan, berapa banyak data yang diakses klien dari jaringan, dan lain 

sebagainya. Informasi yang diperoleh dari proses accounting disimpan pada AAA server, 

dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti billing, auditing, atau manajemen 

jaringan.  
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2.2.1. Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) 

 RADIUS merupakan singkatan dari Remote Access Dial in User Service. 

Merupakan protokol keamanan komputer yang digunakan untuk membuat manajemen 

akses secara terkontrol pada sebuah jaringan yang besar [7]. RADIUS biasa digunakan oleh 

perusahaan untuk mengatur akses ke internet bagi klien. 

 RADIUS melakukan autentikasi, autorisasi, dan akunting akun pengguna secara 

terpusat untuk mengakses sumber daya jaringan. Sehingga memastikan bahwa pengguna 

yang mengakses jaringan adalah pengguna yang sah. RADIUS berstandar IEEE 802.1X. 

Sering disebut autentikasi berbasis port. RADIUS merupakan protokol klien-server yang 

berada pada layer aplikasi pada OSI layer dengan protokol transport berbasis User 

Datagram Protocol (UDP). 

 

a.  Format paket RADIUS 

 RADIUS menggunakan paket UDP untuk melewati transmisi antara klien dan 

server. Berikut merupakan struktur dari paket data RADIUS. 

 

 

Gambar 2.2. Format Paket RADIUS [7] 

  

 

 

 

 

Attributes … 

 
Authenticator 

Code Length Identifier 
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Tabel 2.2. Daftar kode pada RADIUS 

Code Assignment 

1 Access-Request 

2 Access- Accept 

3 Access-Reject 

4 Accounting-Request 

5 Accounting-Response 

11 Access-Challenge 

12 Status-Server (experimental) 

13 Status-client (experimental) 

255 Reserved 

 

 

 Code: Memiliki panjang satu oktet dan digunakan untuk membedakan tipe pesan 

RADIUS yang dikirimkan. 

 Identifier: Berfungsi untuk mencocokan Request dan Response 

 Length: Merupakan panjang dari paket yang dikirim termasuk, Code, Identifier, 

Length, dan Authenticator dan Attribute. 

 Authenticator: Menunjukan Request dan Response. 

 Attributes: Berisikan informasi yang dibawa pesan RADIUS. Setiap pesan dapat 

membawa satu atau lebih atribut. Contoh atribut RADIUS adalah username, 

password, CHAP-password, alamat IP AP, dan pesan balasan. 
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b.  Cara kerja RADIUS 

  Cara kerja dari RADIUS server dijelaskan sebagai berikut berupa pertukaran pesan 

antara klien dan server [RFC2865]: 

 Access Request: Dikurimkan oleh NAS untuk meminta autentikasi dan autorisasi 

untuk jaringan yang akan diakses.  

 Access Accept: Dikirimkan oleh RADIUS Server sebagai balasan dari pesan Access 

Request ketika semua kondisi telah dipenuhi. Pesan ini menginformasikan bahwa 

klien dapat koneksi sudah terhubung. 

 Access Reject: Pesan ini dikirimkan oleh RADIUS Server sebagai balasan dari 

Access Request jika kondisi tidak dapat dipenuhi. RADIUS Server mengirim pesan 

ini jika identitas dari klien tidak cocok. 

 Access Challenge: dikirimkan oleh RADIUS Server sebagai balasan dari pesan 

Access Request jika semua kondisi telah dipenuhi dan RADIUS Server ingin untuk 

melakukan Challenge dan harus dipenuhi oleh user. 
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RADIUS Client 

Network Access 

Server (NAS)

RADIUS Server

RADIUS Access Request

(NAS-ID, NAS-port, username, password)

RADIUS Access Challenge

(Pesan yang ditampilkan pada klien)

RADIUS Access Request (Baru)

(NAS-ID baru, NAS-port, username, password yang sudah di enkripsi)

RADIUS Access Success/Failure

(Mengirimkan pesan success atau mengirim Access-Challenge lainya)

 

 

 

Gambar 2.3. Cara Kerja RADIUS 

 

c.  Freeradius 

 Freeradius merupakan implementasi dari server RADIUS. Freeradius 

merupakan perangkat lunak yang bayak digunakan karena beberapa alasan yaitu 

karena bersifat gratis, open source, performa yang stabil, oleh karena itu banyak 

digunakan sebagai server autentikasi.  

 



14 
 

 

Beberapa fitur yang ditawarkan oleh freeradius yaitu: 

1. Performa dan skalabilitas. 

2. Mendukung semua medode EAP termasuk PEAP yang sering digunakan pada 

jaringan nirkabel. 

3. Mendukung hampir semua jenis database yang umum digunakan. 

 Freeradius juga memiliki kekurangan yaitu masih berupa command line. 

 

2.3. Extensible Authentication Protocol (EAP) 

 EAP [RFC3748] merupakan framework autentikasi yang banyak digunakan pada 

jaringan nirkabel. Meskipun EAP bisa digunakan dalam jaringan kabel tetapi EAP 

merupakan metode yang banyak digunakan dalam jaringan nirkabel. Proses autentikasi 

EAP diawali dengan klien mengirimkan connection request kepada AP. Kemudian AP 

akan mengirimkan paket EAP-Request Identity kepada klien seperti pada proses 2. Dan 

klien akan merespon dengan paket EAP-Response/Identity kepada autentikator yang 

kemudian dilanjutkan ke server autentikasi melalui pesan RADIUS Access Request. 

Kemudian server autentikasi akan mengirim balik challenge kepada autentikator dan 

diteruskan kepada klien. Kemudian klien akan merespon challenge ke autentikator dan 

akan diteruskan ke server autentikasi. Jika klien memiliki identitas yang tepat maka server 

autentikasi akan merespon dengan success message, yang akan di berikan kepada klien. 

Autentikator kemudian mengijinkan klien untuk mengakses LAN. 
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Klien Autentikator (Access 

Point)

RADIUS Server

EAP Response Identity

EAP Request Identity

Connection Request

RADIUS Access Request

RADIUS Access ChallengeEAP Request/Authentication

EAP Response/Authentication RADIUS Access Request

RADIUS Access Success/FailureEAP Success/Failure

 

   

 

Gambar 2.4. Aliran Pesan EAP 
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 EAP merupakan framework autentiksi yang tidak terbatas pada satu mekanisme 

autentikasi saja. Ada beberapa mekanisme autentikasi atau yang biasa disebut EAP Method 

(metode EAP) yang banyak digunakan.  

1.  EAP-TLS 

 EAP-Trasport Layer Security (TLS) [RFC2716] merupakan standar IETF yang 

banyak didukung oleh vendor peralatan nirkabel. EAP-TLS merupakan standar metode 

EAP pertama yang digunakan pada jaringan nirkabel. EAP-TLS membutuhkan sertifikat 

digital dari sisi klien dan sisi server. Sertifikat dari kedua pihak ini merupakan kelebihan 

sekaligus kelemahan dari EAP-TLS. Kekurangannya adalah membutuhkan sumber daya 

administrasi tambahan. Di lain pihak, kelebihannya pada sisi keamanan yang kuat dimana 

pihak ketiga tidak bisa melakukan penyerangan tanpa adanya sertifikat digital. 

2.  EAP-MD5 

 EAP-MD5 [RFC3748], merupakan standar IETF tetapi menawarkan tingkat 

keamanan yang rendah. Fungsi hash MD5 mudah diserang dengan metode dictionary 

attack, tidak ada mutual autentifikasi, dan penurunan kunci; sehingga membuatnya tidak 

cocok untuk dipakai dengan WPA/WPA2 enterprise. 

3.  EAP-TTLS 

 EAP-Tunneled Transport Layer Security (TTLS) adalah versi tunneling dari EAP-

TLS. EAP-TTLS cukup menggunakan sertifikat digital dari sisi server saja dalam proses 

autentikasinya. Sementara sisi klien bebas memilih autentikasi yang dikehendaki. EAP-

TTLS menjalankan 2 tahap autentikasi. Langkah pertama adalah membuat secured tunnel. 

Langkah kedua adalah dengan menggunakan tunnel yang dibuat sebelumnya untuk proses 

autentikasi. 

4.  EAP-MSCHAPv2 

 EAP-MSCHAPv2 merupakan pengembangan dari protokol autentikasi Challenge 

Handshake Authentication Protocol (CHAP) yang dikembangkan oleh Microsoft. EAP-

MSCHAPv2 membutuhkan username dan password dalam mekanisme autentikasinya. 

Secara umum EAP-MSCHAPv2 merupakan enkapsulasi dari EAP dan biasanya digunakan 

pada tunnel PEAP. 
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5.  Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) 

 Protected EAP (PEAP) merupakan protokol keamanan yang merupakan versi 

tunneling dari EAP-TLS. Hampir sama dengan EAP-TTLS yang hanya membutuhkan 

sertifikat digital dari sisi server saja dan menggunakan 2 tahap autentikasi yaitu permbuatan 

tunnel dan menggunakan tunnel tersebut untuk proses autentikasi 

2.3.1 Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) 

 PEAP merupakan salah satu dari metode EAP yang menggunakan 2 tahap 

autentikasi. Prinsip dari PEAP hampir sama dengan EAP-TLS yaitu keduanya 

menggunakan protokol TLS untuk mengamankan semua pertukaran pesan pada 

komunikasi. Namun PEAP menggantikan autentikasi menggunakan sertifikat pada klien 

dengan kombinasi username dan password. Salah satu kelebihan PEAP dari EAP-TLS 

adalah klien dapat mengakses menggunakan device tanpa harus terinstall sertifikat klien 

terlebih dahulu. Dengan membuat tunnel TLS dan memuat percakapan pesan EAP di 

dalamnya. PEAP menyediakan enkripsi autentikasi, integritas dan proteksi terhadap 

percakapan pesan EAP. 

Keuntungan menggunakan PEAP: 

1. Proteksi identitas. 

Dengan mengenkripsi pertukaran identitas dan pertukaran identitas asli pada tunnel 

TLS. PEAP menyediakan keamanan atau proteksi pada identitas user. 

2. Perlindugan terhadap dictionary attack. 

Dengan tunnel TLS untuk melindungi pertukaran pesan EAP, PEAP melindungi 

metode EAP yang menjadi sasaran dari serangan kamus offline. 

3. Perlindungan negosiasi. 

Pertukara pesan EAP dengan metode PEAP dibalas per paket. Pertukaran pesan pesan 

dengan metode PEAP di lindungi.  

4. Perlindungan saat koneksi terputus. 

PEAP melindungi pertukaran pesan EAP ketika koneksi terputus. Karena PEAP 

mengirim pesan succses/failure di dalam tunnel TLS. 
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Proses pertukaran pesan PEAP. 

Proses autentikasi PEAP terjadi pada 2 tahapan yaitu: 

Tahap pertama adalah pembuatan tunnel TLS 

1. Klien mengirimkan EAP Start message kepada AP. 

2. AP membalas dengan pesan EAP request identity. 

3. Klien mengirimkan username sebagai balasan.  

4. AP melanjutkan username tersebut kepada RADIUS server dengan pesan RADIUS 

Access Request. 

5. RADIUS server membalas dengan sertifikat digital. 

6. Klien melakukan validasi sertifikat tersebut. 

TLS dari sisi server selesai -  tunnel TLS dibuat. 

Tahap kedua adalah pertukaran pesan di dalam tunnel TLS 

7. Klien dan server bernegosiasi dan membuat tunnel yang terenkripsi. 

8. Pertukaran pesan dalam tunnel menggunakan EAP-MSCHAPv2. 

9. RADIUS server mengirimkan pesan RADIUS Accept. 
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Klien
Autentikator 

(Access Point) RADIUS Server

EAP-Response Client Hello

EAP Response Server Hello

Sertifikat Server/Key Exchange Request

Server Hello Done

Client Key Exchange

Change Cipher Spec

Encrypted Handshake Message

Change Cipher Spec

Encrypted Handshake Message

PEAP Tahap 2

EAP Request Identity

PEAP Tahap 1

EAP Response Identity 

EAP Request MSCHAP-v2

EAP Succes/ Failure

EAP Response EAP-PEAP

EAP Request Identity

 

 

Gambar 2.5. PEAP Tahap 1 dan 2 
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2.4.  Kriptografi Asimetris 

 Kriptografi asimetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda 

untuk proses enkripsi dan deskripsi. Dimana kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum 

dan dinamakan sebagai kunci publik (public key), sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk 

digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi (private key). Oleh karena itu, 

kriptografi ini dikenal pula dengan nama kriptografi kunci publik (public key 

cryptography). Adapun contoh algoritma yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA 

(Rivest Shamir Adleman). Pada kriptografi asimetris, dimana setiap pihak akan memiliki 

sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi, dimana kunci publik didistribusikan 

kepada umum, sedangkan kunci pribadi disimpan untuk diri sendiri. Artinya,  bila A ingin 

mengirimkan pesan kepada B, A dapat menyandikan pesannya dengan menggunakan kunci 

publik B, dan bila B ingin membaca surat tersebut, ia perlu mendekripsikan surat itu 

dengan kunci privatnya. Dengan demikian kedua belah pihak dapat menjamin asal surat 

serta keaslian surat tersebut. 

 Algoritma RSA merupakan Algoritma yang menggunakan kriptografi asimetris 

yaitu dengan menggunakan kunci publik dan kunci privat. Algoritma RSA adalah sebuah 

algoritma yang bekerja per-blok data dimana plaintext dan ciphertext adalah bilangan bulat 

antara 0 dan n-1 untuk sebuah n tertentu. Algoritma ini bekerja dengan menghitung 

eksponen dari plaintext dalam operasi modulo. Sebelum plaintext dikirimkan, plaintext 

tersebut harus dienkripsi dengan cara dipangkatkan dengan sebuah bilangan sehingga 

menjadi sebuah ciphertext kemudian ciphertext tersebut harus dipangkatkan dengan sebuah 

bilangan untuk memperoleh plaintext. Secara garis besar proses enkripsi oleh algoritma 

RSA dibagi ke dalam dua proses yaitu, membangkitkan kunci publik dan kunci privat dan 

melakukan enkripsi dengan kedua kunci tersebut [13]. Algoritma untuk membangkitkan 

kunci publik dan kunci privat adalah sebagai berikut: 

1. Pilih secara acak 2 buah bilangan prima, p dan q. 

2. Hitung nilai n=p.q. Dimana p dan q sebaiknya tidak merupakan bilangan yang sama. 

3. Hitung nilai φ(pq) = (p - 1)(q - 1) 

4. Hitung nilai d dan e dengan rumus ed mod φ (pq) = 1. 

5. Buat kunci publik (e,n) yang kemudian disebarkan yang relatif prima dengan φ(pq). 
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6. Buat kunci privat (d,n) yang kemudian disimpan dengan menggunakan rumus ed mod 

φ(n) = 1 

 Setelah kunci publik dan kunci privat sudah dibuat maka bisa dilakukan proses 

enkripsi dan dekripsi dengan rumus: 

 C = Me mod n 

 M = Cd mod n  

 

C = M
e
 mod n M = C

d
 mod nPlaintext Ciphertext Plaintext

 

Gambar 2.6. Algoritma RSA 

 

2.5. Secure Socket Layer (SSL) 

 SSL adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah jembatan antara 

klien dan server. SSL mengizinkan Public Key Infrastructure (PKI) untuk berjalan pada 

suatu jaringan. Public Key Infrastructure (PKI) merupakan serangkaian aturan, kebijakan, 

dan prosedur untuk membuat, mengatur, mendistribusikan, dan membatalkan sertifikat 

digital dan mengatur enkripsi kunci publik. Tujuan dari PKI ini adalah untuk mengamankan 

pengiriman informasi secara elektronik [14]. 

Ada 4 lapisan dari protokol SSL. Yaitu 

1. Handshake Protokol 

2. Record Layer Protokol pada SSL 

3. Change Cipher Spec Layer 

4. Alert Protokol SSL 
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 Ada 2 protokol yang paling penting di dalam SSL adalah Record Layer Protocol 

dan Handshake Protocol. Protocol SSL Record Layer digunakan untuk membungkus data 

yang dikirimkan di terima setelah protokol handshake digunakan untuk membangun 

parameter keamanan saat terjadi pertukaran data. Tahapan SSL handshake ditunjukan pada 

Gambar 2.6. 

1. Klien mengirim pesan Client Hello 

2 Server melakukan verifikasi dengan pesan server hello 

3 Server mengirim sertifikat 

4 Opsional : Server meminta sertifikat klien 

5 Opsional : klien memberikan sertifikat klien 

6 Klien mengirimkan pesan Client Key Exchange 

7 Klien mengirmkan pesan Certificate verify 

8 Pertukaran pesan Change Cipher Spec 

 

 

 

Gambar 2.7. Protokol SSL Handshake [14]. 
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1. Client-Hello Message 

Isi pesan client hello message 

a. Ssl Version Number: klien mengirim list dari versi SSL yang didukung. Prioritas 

diberikan ke versi terbaru yang didukung. 

b. Random Data Number: Terdiri dari 32 Byte. 4 Byte angka dari waktu dan 

tanggal dari klien dan angka acak. 

c. Session Id: untuk mengidentifikasi setiap sesi dalam pertukaran pesan. 

d. Cipher Suits: algoritma RSA yang digunakan untuk pertukaran kunci yang akan 

digunakan untuk kriptografi kunci publik.  

e. Compression  Algorithm: berisi algoritma kompresi jika digunakan. 

 

2. Server Hello Message 

1.  Server Hello 

 Isi Pesan server hello: 

a. Version Number: server memilih versi dari SSL yang didukung oleh server 

maupun klien. 

b. Random Data :server juga mengeluarkan nilai acak menggunaka 4 Byte waktu 

dan tanggal ditambah angka acak 28 Byte. 

c. Session Id: ada 3 kemungkinan yang terjadi pada session Id tergantung pada 

pesan client-hello. Jika klien memerlukan untuk melanjutkan sesi sebelumnya 

maka keduanya akan menggunakan Id yang sama. Jika klien menghendaki sesi 

baru maka server membuat sesi baru. Terkadang ada juga sesi null jia server 

tidak melanjutkan sesi. 

d. Cipher Suits: hampir sama dengan version number dari server, server akan 

memilih cipher suits yang didukung kedua belah pihak. 
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2.  Sertifikat Digital.  

 Sertifikat digital adalah dokumen yang ditandatangani secara digital yang 

berisi kunci publik dan informasi penting mengenai jati diri pemilik kunci publik, 

seperti misalnya nama, alamat, pekerjaan, jabatan, perusahaan dan bahkan hash dari 

suatu informasi rahasia yang ditandatangani oleh suatu pihak terpercaya. Sertifikat 

digital tersebut ditandatangani oleh sebuah pihak yang dipercaya yaitu Certificate 

Authority (CA). Sertifikat digital atau yang biasa disebut sertifikat kunci publik 

merupakan bagian dari Public Key Infrastructure (PKI). Jenis sertifikat yang umum 

digunakan adalah X.509 [13]. 

 Tujuan utama dalam pembuatan sertifikat digital adalah untuk memastikan 

bahwa kunci publik adalah milik dari dari seseorang atau entitas yang ingin kita 

koneksikan. 

 

Version 

Serial Number 

Signature Algorithm 

Issure Name 

Period of Validity 

Subject Name 

Subject Public Key 

Extension 

Signature 

 

Gambar 2.8. Format Sertifikat X.509 

3. Server Key Exchange: tahap ini ditangani oleh server, jika tidak ada kunci 

publik yang dibagikan bersama dengan sertifikat. 

4. Client Certificate Request: jarang digunakan karena hanya digunakan ketika 

klien melakukan autentikasi dengan sertifikat klien. 
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5. Server Hello Done: pesan ini dikirim oleh server ketika server ingin 

memberitahu klien bahwa server telah selesai mengirim pesan hello dan 

menunggu respon dari klien. 

Respon dari klien pada pesan Server Hello Message: 

Client Certificate: klien mengirim sertifikat klien kepada server. Tahap ini 

dijalankan hanya jika server meminta sertifikat klien. 

Client Key Exchange: pesan dikirim ketika klien selesai menghitung secret 

dengan bantuan angka acak dari server dan klien. Pesan ini dikirm dengan 

mengenkripsi dengan kunci publik yang dibagikan melalui hello message. Pesan 

ini hanya bisa didekripsi dengan private key server.  

Change Cipher Spec: Pesan ini dikirim oleh klien kepada server untuk 

mengindikasikan bahwa server harus mengirimkan pesan berikutnya dalam 

format yang sudah terenkripsi. Paket ini merupakan paket terakhir yang bisa 

dibaca. 

 

Gambar 2.9. Sertifikat Digital pada Sistem Operasi Windows dengan format 

.der 
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Gambar 2.10. Sertifikat Digital pada Sistem Operasi Linux Ubuntu dengan 

Format .pem 
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Gambar 2.11. Sertifikat Digital yang di-capture Menggunakan Perangkat Lunak 

Wireshark 


