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Ringkasan 

Perkembangan teknologi jaringan nirkabel memungkinkan kita melakukan komunikasi 

tanpa harus dibatasi oleh panjangnya kabel. Namun teknologi nirkabel rentan dari sisi 

keamanan karena pesan dikirimkan secara broadcast. Oleh karena itu dibutuhkan metode 

pengaman komunikasi pada jaringan nirkabel. Protected Extensible Authentication Protocol 

(PEAP)merupakan salah satu metode keamanan jaringan komputer pada layer link OSI 

sebagai ekstensi dari EAP dengan mengintegrasikan fitur Transport Layer Security (TLS). 

Makalah ini membahas implementasi PEAP menggunakan Remote Access Dial In User Service 

(RADIUS), mulai dari perancangan arsitektur jaringan komputer nirkabel berbasis klien-

server, konfigurasi perangkat jaringan komputer dan sistem,sampai dengan pengujian hasil 

capture paket data PEAP dan analisis paket jaringan komputer. Hasil pengujian menunjukan 

pentingnya menambahkan fitur keamanan pada komunikasi data nirkabel. 
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1.  Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah sampai pada era 

broadband. Berbeda dengan era sebelumnya dimana akses Internet bukan saja lambat, 

kapasitasnya juga relatif kecil, sehingga berbagai konten yang berkembang juga masih 

terbatas. Namun kinidiperkirakan akan lebih banyak berkembang aplikasi-aplikasi baru 

yang membutuhkan bandwidth yang besar. 

Banyak orang lebih memilih teknologi mobile (bergerak) agar dapat mempermudah 

aktifitas mereka. Maka teknologi nirkabel diciptakan untuk area jaringan yang langsung 

bersentuhan dengan orang-per-orang, yaitu jaringan nirkabel. Teknologi ini sangat 

mendukung tingkat produktivitas di tengah mobilitas yang tinggi. Teknologi tersebut 

lebih dikenal sebagai Wireless Local Area Network (WLAN) atau Wireless-Fidelity (Wi-Fi). 

Peningkatan tersebut telah membawa kepada tuntutan kebutuhan suatu sistem 

keamanan jaringan komputer yang baik. Salah satu metode keamanan untuk 

menanggulangi masalah ini adalah dengan menggunakan sistem autentikasi. Sistem ini 

akan melakukan proses pengesahan identitas pengguna yang biasanya diawali dengan 

pengiriman kode unik yang dapat berupa username dan password untuk memastikan 

pengguna yang sah. 




