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Point to Point Tunneling Protocol (PPTP), 

Layer Two Tunneling Protocol (L2TP), dan 

Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) 
 

 

 

PENGANTAR 

Virtual Private Network (VPN) atau Jaringan Pribadi Maya sesungguhnya sama dengan 

Jaringan Pribadi (Private Network/PN) pada umumnya, di mana satu jaringan komputer suatu 

lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer 

dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada 

media penghubung antar jaringan. Kalau pada PN, media penghubungnya masih merupakan 

milik perusahaan/grup itu sendiri, dalam VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik 

seperti Internet.  

Dalam VPN, karena media penghubung antar jaringannya adalah jaringan publik, 

diperlukan pengamanan dan pembatasan-pembatasan. Pengamanan diperlukan untuk 

menjaga agar tidak sebarang orang dari jaringan publik dapat masuk ke jaringan pribadi. 

Yang dikecualikan untuk dapat masuk ke jaringan pribadi hanyalah orang-orang yang 

terdaftar atau terautentifikasi terlebih dahulu. Pembatasan diperlukan untuk menjaga agar 

tidak semua orang atau user dari jaringan pribadi dapat mengakses jaringan publik (internet). 

Salah satu cara untuk membangun VPN adalah dengan metode Tunneling. Sesuai 

dengan arti tunnel (yang bisa diartikan dengan „lorong‟), cara membentuk suatu VPN dengan 

cara ini adalah dengan membuat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan 

antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan.yang ingin 

membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antarjaringan pribadi akan melalui 

tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk 

masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak atau mencuri data yang melintasi 

tunnel ini. Di dalam tunneling terdapat proses enkapsulasi, transmisi dan dekapsulasi paket 

yang dikomunikasikan. 
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Metode tunneling dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut: 

  

Gambar 1: Metode tunnelling 

 

Teknologi tunneling dikelompokkan secara garis besar berdasarkan protokol tunneling 

layer 2 (Data Link Layer) dan layer 3 (Network Layer) model OSI layer. Yang termasuk ke 

dalam tunneling layer 2 adalah L2F, PPTP, dan L2TP. Sedangkan yang termasuk layer 3 

adalah IPSec, VTP, dan ATMP.  

Pada makalah ini hanya akan dibahas mengenai PPTP dan L2TP. Di samping itu juga 

dibahas mengenai salah satu protokol keamanan komputer lainnya, yaitu RADIUS. 

 

1. Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) 

a. Pengenalan 

PPTP merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer 

data dari remote client (client yang berada jauh dari server) ke server pribadi 

perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP (Snader, 2005).  Protokol 

ini dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco.  

Teknologi jaringan PPTP merupakan pengembangan dari remote access Point-

to-Point protocol yang dikeluarkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF). 

PPTP merupakan protokol jaringan yang merubah paket PPP menjadi IP datagram 

agar dapat ditransmisikan melalui intenet. PPTP juga dapat digunakan pada jaringan 

private LAN-to-LAN. 

PPTP terdapat sejak dalam sistem operasi Windows NT server dan Windows 

NT Workstation versi 4.0. Komputer yang berjalan dengan sistem operasi tersebut 

dapat menggunakan protokol PPTP dengan aman untuk terhubung dengan private 
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network sebagai client dengan remote access melalui internet. PPTP juga dapat 

digunakan oleh komputer yang terhubung dengan LAN untuk membuat VPN melalui 

LAN. 

Fasilitas utama dari penggunaan PPTP adalah dapat digunakannya public-

switched telephone network (PSTN) untuk membangun VPN. Pembangunan PPTP 

yang mudah dan berbiaya murah untuk digunakan secara luas menjadi solusi untuk 

remote user dan mobile user, karena PPTP memberikan keamanan dan enkripsi 

komunikasi melalui PSTN ataupun internet. 

b. Karakteristik 

Setelah PPTP tunnel terbentuk, data dari user ditransmisikan antara PPTP clinet 

dan PPTP server. Data yang ditransmisikan dalam bentuk IP datagram yang berisi 

PPP paket. IP datagram dibuat dengan menggunakan versi protokol Generic Routing 

Encapsulation (GRE) internet yang telah dimodifikasi. Struktur paket data yang 

dikirimkan melalui PPTP dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2: Paket data PPTP 

c. Cara Kerja 

Cara kerja PPTP dimulai dari sebuah remote atau PPTP client mobile yang 

membutuhkan akses ke sebuah LAN private dari sebuah perusahaan. Pengaksesan 

dilakukan dengan menggunakan ISP lokal. Client (yang menggunakan Windows NT 

Server versi 4.0 atau Windows NT Workstation versi 4.0) menggunakan Dial-Up 

networking dan protokol remote access PPP untuk terhubung ke sebuah ISP. 

Client terhubung ke Network Access Server (NAS) pada fasilitas ISP. NAS di 

sini bisa berupa prosesor front-end, server dial-in atau server Point-of-Presence 

(POP). Begitu terhubung, client bisa mengirim dan menerima paket data melalui 

PPP payload (IP datagram) 

Ter-enkripsi 

PPP frame 
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internet. NAS menggunakan protocol TCP/IP untuk semua trafik yang melalui 

internet. 

Setelah client membuat koneksi PPP ke ISP, panggilan Dial-Up Networking 

yang kedua dibuat melalui koneksi PPP yang sudah ada. Data dikirimkan 

menggunakan koneksi yang kedua ini dalam bentuk IP datagram yang berisi paket 

PPP yang telah ter-enkapsulasi. 

Panggilan yang kedua tersebut selanjutnya menciptakan koneksi VPN ke server 

PPTP pada LAN private perusahaan. Koneksi inilah (melalui panggilan kedua) yang 

di-istilahkan sebagai tunnel (lorong). Berikut ini gambar yang menjelaskan proses 

tersebut: 

 

Gambar 3: Tunnel PPTP 

Tunneling pada gambar 3 adalah sebuah proses pengiriman paket data ke sebuah 

komputer pada jaringan privat dengan me-routing paket data tersebut melalui 

beberapa jaringan yang lain, misalnya Internet. Router-router jaringan yang lain tidak 

bisa mengakses komputer yang berada pada jaringan privat. Oleh karena itu, 

tunneling memungkinkan jaringan routing untuk mentransmisikan paket data ke 

komputer penghubung, seperti PPTP server, yang terhubung ke jaringan routing dan 

jaringan privat. PPTP client dan PPTP server menggunakan tunneling untuk 

merutekan paket data secara aman ke komputer yang berada pada jaringan privat 

melalui router-router yang hanya mengetahui alamat server penghubung jaringan 

privat. 

d. Contoh Implementasi 

PPTP merupakan protocol VPN pertama yang didukung oleh Microsoft Dial-Up 

Networking. Semua versi rilis Microsoft Windows sejak Windows 95 OSR2 telah 

dilengkapi dengan aplikasi PPTP client, sedangkan PPTP server berada pada Routing 
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dan Remote Access Service untuk Microsoft Windows. Microsoft Windows Mobile 

2003 dan versi yang lebih tinggi juga telah didukung oleh protocol PPTP. 

PPTP yang mendukung server-side Linux disediakan oleh PoPToP daemon. 

Mac OS X (termasuk versi yang dibenamkan ke iPhone) juga sudah dilengkapi 

dengan PPTP client. Begitu juga berbagai gadget dengan sistem operasi Android telah 

mendukung pemakaian PPTP dengan baik. 

 

2. Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) 

a. Pengenalan 

L2TP adalah protokol tunneling yang memadukan dua buah protokol tunneling, 

yaitu L2F (Layer 2 Forwarding) milik Cisco dan PPTP milik Microsoft (Gupta, 

2003). Pada awalnya, semua produk Cisco menggunakan L2F untuk mengurus 

tunneling-nya, sedangkan operating system Microsoft yang terdahulu hanya 

menggunakan PPTP untuk melayani penggunanya yang ingin bermain dengan tunnel. 

Namun saat ini, Microsoft Windows NT/2000 telah dapat menggunakan PPTP atau 

L2TP dalam teknologi VPN-nya. Seperti PPTP, L2TP juga mendukung protokol-

protokol non-IP. Protokol L2TP lebih banyak digunakan pada VPN non-internet 

(frame relay, ATM, dsb) 

L2TP biasanya digunakan dalam membuat Virtual Private Dial Network 

(VPDN) yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. 

L2TP memungkinkan penggunanya untuk tetap dapat terkoneksi dengan jaringan 

lokal milik mereka dengan policy keamanan yang sama dan dari manapun mereka 

berada, melalui koneksi VPN atau VPDN. Koneksi ini sering kali dianggap sebagai 

sarana memperpanjang jaringan lokal milik penggunanya, namun melalui media 

publik. 

Namun, teknologi tunneling ini tidak memiliki mekanisme untuk menyediakan 

fasilitas enkripsi karena memang benar-benar murni hanya membentuk jaringan 

tunnel. Fasilitas enkripsi disediakan oleh protokol enkripsi yang lewat di dalam 

tunnel. Selain itu, apa yang lalu-lalang di dalam tunnel ini dapat ditangkap dan 

dimonitor dengan menggunakan protocol analizer. 

Versi terbaru dari protocol L2TP dirilis pada tahun 2005 dengan nama standar 

L2TPv3 (RFC 3931). L2TPv3 menyediakan tambahan fitur keamanan dan 

pengembangan teknik enkapsulasi. 
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Perangkat dasar L2TP :  

1. Remote Client  

Suatu end system atau router pada jaringan remote access (misalnya dial-up 

client).  

2. L2TP Access Concentrator (LAC)  

o Sistem yang berada disalah satu ujung tunnel L2TP dan merupakan peer ke 

LNS 

o Berada pada sisi remote client/ ISP 

o Sebagai pemrakarsa incoming call dan penerima outgoing call 

3. L2TP Network Server (LNS)  

o Sistem yang berada disalah satu ujung tunnel L2TP dan merupakan peer ke 

LAC 

o Berada pada sisi jaringan korporat 

o Sebagai pemrakarsa outgoing call dan penerima incoming call  

4. Network Access Server (NAS)  

NAS dapat berlaku seperti LAC atau LNS atau kedua-duanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Bagan L2TP 
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Terdapat dua model tunnel L2TP yang dikenal, yaitu compulsory dan voluntary. 

Perbedaan utama keduanya terletak pada endpoint tunnel-nya. Pada compulsory 

tunnel, ujung tunnel berada pada ISP. Sedangkan pada voluntary, ujung tunnel berada 

pada client remote. 

1. Model Compulsory L2TP 

 

Gambar 5: Compulsory tunnel 

a. Remote client memulai koneksi PPP ke LAC melalui PSTN. Pada gambar di 

atas LAC berada di ISP. 

b. ISP menerima koneksi tersebut dan link PPP ditetapkan.ISP melakukan partial 

authentication (pengesahan parsial)untuk mempelajari user name. 

c. Database map user untuk layanan-layanan dan endpoint tunnel LNS, 

dipelihara oleh ISP. 

d. LAC kemudian menginisiasi tunnel L2TP ke LNS. 

e. Jika LNS menerima koneksi, LAC kemudian mengencapsulasi PPP dengan 

L2TP, dan meneruskannya melalui tunnel yang tepat. 

f. LNS menerima frame-frame tersebut, kemudian melepaskan L2TP, dan 

memprosesnya sebagai  frame incoming PPP biasa. 

g. LNS kemudian menggunakan pengesahan PPP untuk memvalidasi user dan 

kemudian menetapkan alamat IP. 

 

http://ysechagoes.com/424/pengertian-teknologi-tunneling
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2. Model Voluntary L2TP 

 

Gambar 6: Voluntary tunnel 

1. Remote client mempunyai koneksi pre-established ke ISP. Remote Client 

befungsi juga sebagai LAC. Dalam hal ini, host berisi software client LAC 

mempunyai suatu koneksi ke jaringan publik (internet) melalui ISP. 

2. Client L2TP (LAC) menginisiasi tunnel L2TP ke LNS. 

3.  Jika LNS menerima koneksi, LAC kemudian meng-enkapsulasi PPP dengan 

L2TP, dan meneruskannya melalui tunnel. 

4. LNS menerima frame-frame tersebut, kemudian melepaskan L2TP, dan 

memprosesnya sebagai frame incoming PPP biasa. 

5. LNS kemudian menggunakan pengesahan PPP untuk memvalidasi user dan 

kemudian menetapkan alamat IP. 

b. Karakteristik 

Beberapa karakteristik dari L2TP: 

 L2TP bersifat media independen karena dapat bekerja di atas media apapun 

 L2TP sering disebut sebagai protokol dial-up virtual, karena L2TP memperluas 

suatu session PPP (Point-to-Point Protocol) dial-up melalui jaringan internet 

publik 
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 Seluruh paket data L2TP, termasuk penambahan payload dan L2TP Header, 

dikirim dalam bentuk UDP datagram 

 L2TP membungkus frame PPP untuk dikirim lewat Jaringan IP, X.25, Frame 

Relay atau ATM 

 Biasanya dikombinasikan dengan IPSec (sebagai fasilitas enkripsinya) yang 

dikenal sebagai L2TP/IPSec (RFC 3193 & 2661) 

 Dua titik Tunnel L2TP disebut LAC (L2TP Access Concentrator) dan LNS (L2TP 

Network Server) 

 Pada saat tunnel sudah terbuat, trafik di jaringan baru melakukan koneksi 

 LAC / LNS melakukan session pada saat koneksi terjadi, trafik antar session ini 

dibatasi oleh L2TP 

Struktur paket data yang dikirim melalui L2TP dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 7: Paket data L2TP 

 

 

Gambar 8: Paket data L2TP/IPSec 
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c. Cara Kerja 

Komponen-komponen pada tunnel, yaitu :  

1. Control channel, fungsinya antara lain:  

o Setup (membangun) dan teardown (merombak) tunnel  

o Create (menciptakan) dan teardown (merombak) payload (muatan) calls 

dalam tunnel 

2. Sessions (data channel) untuk delivery data :  

o Layanan delivery payload  

o Paket PPP yang di-encapsulasi dikirim pada sessions  

Gambar 9: Cara Kerja L2TP 

Ada 2 langkah untuk membentuk tunnel untuk session PPP pada L2TP :  

1. Pembentukan koneksi kontrol untuk suatu tunnel.  

Sebelum incoming atau outgoing call dimulai, tunnel dan koneski kontrol harus 

terbentuk.  

2. Pembentukan session yang dipicu oleh permintaan incoming atau outgoing call.  

Suatu session L2TP harus terbentuk sebelum frame PPP dilewatkan pada tunnel 

L2TP. Multiple session dapat dibentuk pada satu tunnel, dan beberapa tunnel 

dapat dibentuk diantara LAC dan LNS yang sama.  

d. Contoh Implementasi 

 Cisco: Cisco L2TP documentation 

 Open source and Linux: OpenL2TP,  Linux L2TP/IPsec server  

 Microsoft: built-in client included with Windows 2000 and higher; Microsoft 

L2TP/IPsec VPN Client for Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0 

 Apple: built-in client included with Mac OS X 10.3 and higher. 

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t1/feature/guide/l2tpT.html
http://sourceforge.net/projects/openl2tp/
http://www.zeroshell.net/eng/vpndetails/
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/support/vpnclientag.mspx
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/support/vpnclientag.mspx
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3. Remote Access Dial-In User Service (RADIUS) 

a. Pengenalan 

Remote Access (pada sebagian literatur Authentication) Dial-In User Service, 

yang sering disingkat menjadi RADIUS, adalah sebuah protokol keamanan komputer 

yang digunakan untuk melakukan autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun 

pengguna secara terpusat untuk mengakses jaringan. RADIUS didefinisikan ddalam 

RFC 2865 dan RFC 2866, yang pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi 

terhadap akses jaringan jarak jauh (remote) dengan menggunakan koneksi dial-up.  

RADIUS kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap 

akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up, seperti 

halnya Virtual Private Networking (VPN), access point nirkabel, switch Ethernet, dan 

perangkat lainnya. 

RADIUS mula-mula dikembangkan oleh perusahan Livingston. Pada  awal  

pengembangannya,  RADIUS  menggunakan  port  1645,  yang  ternyata bentrok  

dengan  layanan  “datametrics”.  Sekarang,  port  yang  dipakai  RADIUS adalah port 

1812. 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 

b. Karakteristik 

Beberapa karakteristik dari RADIUS adalah sebagai berikut: 

 Berbasis UDP Protocol 

 Bisa ditempatkan dimana saja di internet dan dapat membuat autentikasi (PPP 

PAP, CHAP, MS-CHAP, EAP) antara Network Access Server (NAS) dan server 

itu sendiri 

 RADIUS menggunakan Remote Access Server (RAS) Secure ID untuk membuat 

autentikasi yang kuat dalam pengontrolan akses 

http://www.blogger.com/w/index.php?title=Keamanan_komputer&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Autentikasi&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Otorisasi&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/wiki/Jaringan_komputer
http://tools.ietf.org/html/rfc2865
http://tools.ietf.org/html/rfc2866
http://www.blogger.com/wiki/Dial-up
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Virtual_Private_Networking&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Access_point&action=edit&redlink=1
http://www.blogger.com/wiki/Jaringan_nirkabel
http://www.blogger.com/wiki/Switch_jaringan
http://www.blogger.com/wiki/Ethernet
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Struktur paket data RADIUS bisa digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Paket data RADIUS 

1.  Code  

Code memiliki panjang satu oktet dan digunakan untuk membedakan tipe pesan  

RADIUS  yang  dikirimkan  pada  paket.  Kode-kode  tersebut  (dalam desimal) 

antara lain: 

1. Access-Request  

2. Access-Accept 

3. Access-Reject 

4. Accounting-Request 

5.Accounting-Response 

11.Access-Challenge  

12. Status-Server 

13. Status-Client 

255. Reserved 

2.  Identifier  

Memiliki panjang satu oktet dan bertujuan untuk mencocokkan permintaan. 

3.  Length  

Memiliki panjang dua oktet, memberikan informasi mengenai panjang paket. 

4.  Authenticator  

Memiliki  panjang  16  oktet,  digunakan  untuk  membuktikan  balasan  dari RADIUS 

server, selain itu digunakan juga untuk algoritma password. 

5.  Attributes  

Berisikan   informasi   yang   dibawa   pesan   RADIUS. Setiap   pesan   dapat 

membawa  satu  atau  lebih  atribut.  Contoh  atribut  RADIUS:  nama  pengguna, 

password, CHAP-password, alamat IP access point (AP), pesan balasan. 
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c. Cara Kerja 

RADIUS menggunakan konsep AAA (Authentication, Authorization, 

Accounting). Konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 11: Aliran data pada RADIUS 

 Access Reject  

User ditolak aksesnya ke semua sumberdaya dalam jaringan. Penyebabnya bisa 

termasuk kegagalah untuk menyediakan indentifikasi yang tepat atau nama akun yang 

salah/tidak aktif 

 Access Challenge 

Permintaan informasi tambahan dari user, seperti password alteernatif, PIN, token 

atau kartu. 

 Access Accept 

User diberikan akses masuk. Begitu User ter-autentifikasi, server RADIUS akan 

sering mengecek agar User hanya menggunakan sumberdaya sesuai dengan yang 

diminta. Misalnya User hanya boleh mengakses fasilitas hotspot, dan tidak untuk 

Authentication  

dan  

Authorization 

Accounting 
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menggunakan printer. Informasi tentang User dalam database bisa disimpan secara 

lokal dalam server RADIUS atau disimpan dalam tempat penyimpanan eksternal 

seperti LDAP atau Active Directory 

1. Proses Authentication 

Proses autentikasi diperlukan ketika Anda mempunyai kebutuhan untuk 

membatasi siapa saja yang diperbolehkan masuk ke dalam jaringan remote access 

milik Anda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengguna yang ingin mengakses 

sebuah jaringan secara remote harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pengguna yang 

ingin masuk ke dalam jaringan pribadi tersebut perlu diketahui terlebih dahulu 

sebelum bebas mengakses jaringan tersebut. Pengenalan ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengguna tersebut berhak atau tidak untuk mengakses jaringan. 

Analoginya sederhananya adalah seperti rumah Anda. Apabila ada orang yang 

ingin berkunjung ke rumah Anda, kali pertama yang akan dilakukan oleh pemilik 

rumahnya adalah mengidentifikasi siapa yang ingin datang dan masuk ke dalamnya. 

Jika Anda tidak mengenal orang tersebut, bisa saja Anda tolak permintaannya untuk 

masuk ke rumah Anda. Namun jika sudah dikenal, maka Anda mungkin akan 

langsung mempersilakannya masuk. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh 

perangkat remote access terhadap pengguna yang ingin bergabung ke dalam jaringan 

di belakangnya. 

Pada umumnya, perangkat remote access telah dilengkapi dengan sebuah daftar 

yang berisikan siapa-siapa saja yang berhak masuk ke jaringan di belakangnya. 

Metode yang paling umum digunakan untuk mengenali pengakses jaringan adalah 

dialog Login dan Password. Metode ini juga didukung oleh banyak komponen 

lainnya, seperti metode challenge dan response, messaging support, dan enkripsi, 

tergantung pada protokol sekuriti apa yang Anda gunakan. 

2. Proses Authorization 

Proses authorization merupakan langkah selanjutnya setelah proses autentikasi 

berhasil. Ketika pengguna yang ingin mengakses jaringan Anda telah dikenali dan 

termasuk dalam daftar yang diperbolehkan membuka akses, langkah berikutnya Anda 

harus memberikan batasan hak-hak apa saja yang akan diterima oleh pengguna 

tersebut. 
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Analogi dari proses ini dapat dimisalkan seperti peraturan-peraturan yang 

tertempel di dinding-dinding rumah Anda. Isi dari peraturan tersebut biasanya akan 

membatasi para pengunjung agar mereka tidak dapat dengan bebas berkeliling rumah 

Anda. Tentu ada bagian yang privasi di rumah Anda, bukan? Misalnya setiap 

pengunjung rumah Anda tidak diperbolehkan masuk ke ruang kerja Anda. Atau setiap 

pengunjung harus membuka alas kakinya ketika memasuki ruangan ibadah di rumah 

Anda. Atau setiap pengunjung hanya diperbolehkan masuk sampai teras rumah. 

Semua itu merupakan peraturan yang dapat dengan bebas Anda buat di rumah 

Anda. Begitu juga dengan apa yang terjadi pada proses pengamanan jaringan remote 

access Anda. Perlu sekali adanya batasan untuk para pengguna jaringan remote 

karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang ingin masuk ke dalam jaringan Anda 

tersebut, meskipun telah teridentifikasi dengan benar. Bisa saja orang lain yang tidak 

berhak menggunakan username dan password yang bukan miliknya untuk 

mendapatkan akses ke jaringan Anda. 

Bagaimana untuk membatasi masing-masing pengguna tersebut? Banyak sekali 

metode untuk melakukan pembatasan ini, namun yang paling umum digunakan 

adalah dengan menggunakan seperangkat atribut khusus yang dirangkai-rangkai untuk 

menghasilkan policy tentang hak-hak apa saja yang dapat dilakukan si pengguna. 

Atribut-atribut ini kemudian dibandingkan dengan apa yang dicatat di dalam 

database. 

Setelah dibandingkan dengan informasi yang ada di database, hasilnya akan 

dikembalikan lagi kepada fasilitas AAA yang berjalan pada perangkat tersebut. 

Berdasarkan hasil ini, perangkat remote access akan memberikan apa yang menjadi 

hak dari si pengguna tersebut. Apa saja yang bisa dilakukannya dan apa saja yang 

dilarang sudah berlaku dalam tahap ini. 

Database yang berfungsi untuk menampung semua informasi ini dapat dibuat 

secara lokal di dalam perangkat remote access atau router maupun dalam perangkat 

khusus yang biasanya disebut dengan istilah server sekuriti. Di dalam server sekuriti 

ini biasanya tidak hanya informasi profil penggunanya saja yang ditampung, protokol 

sekuriti juga harus berjalan di sini untuk dapat melayani permintaan informasi profil 

dari perangkat-perangkat yang berperan sebagai kliennya. Pada perangkat inilah 

nantinya attribute-value (AV) dari pengguna yang ingin bergabung diterima dan 
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diproses untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi sebuah peraturan oleh fasilitas 

AAA tersebut. 

Metode authorization biasanya dilakukan dalam banyak cara. Bisa dilakukan 

dengan cara one-time authorization yang memberikan seluruh hak dari si pengguna 

hanya dengan satu kali proses authorization. Atau bisa juga dilakukan per service 

authorization yang membuat pengguna harus diotorisasi berkali-kali ketika ingin 

menggunakan layanan tertentu. Authorization juga bisa dibuat per pengguna 

berdasarkan daftar yang ada di server sekuriti, atau kalau protokolnya mendukung 

otorisasi bisa diberlakukan per group pengguna. Selain itu, jika keamanan server 

memungkinkan, Anda dapat memberlakukan aturan-aturan otorisasi berdasarkan 

sistem pengalamatan IP, IPX, dan banyak lagi. 

3. Proses Accounting 

Proses accounting dalam layanan koneksi remote access amat sangat penting, 

apalagi jika Anda membuat jaringan ini untuk kepentingan komersial. Dalam proses 

accounting ini, perangkat remote access atau server sekuriti akan mengumpulkan 

informasi seputar berapa lama si pengguna sudah terkoneksi, billing time (waktu start 

dan waktu stop) yang telah dilaluinya selama pemakaian, sampai berapa besar data 

yang sudah dilewatkan dalam transaksi komunikasi tersebut. Data dan informasi ini 

akan berguna sekali untuk pengguna maupun administratornya. Biasanya informasi 

ini akan digunakan dalam melakukan proses auditing, membuat laporan pemakaian, 

penganalisisan karakteristik jaringan, pembuatan billing tagihan, dan banyak lagi. 

Fasilitas accounting pada jaringan remote access umumnya juga memungkinkan 

Anda untuk melakukan monitoring terhadap layanan apa saja yang digunakan oleh 

pengguna. Dengan demikian, fasilitas accounting dapat mengetahui seberapa besar 

resource jaringan yang Anda gunakan. Ketika fasilitas AAA diaktifkan pada sebuah 

perangkat jaringan remote access, perangkat tersebut akan melaporkan setiap 

transaksi tersebut ke keamanan server. Tergantung pada protokol sekuriti apa yang 

Anda gunakan, maka cara melaporkannya pun berbeda-beda. 
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Setiap record accounting akan mempengaruhi nilai-nilai atribut dari proses 

AAA yang lain seperti authentication dan authorization. Semua informasi yang saling 

terkait ini kemudian disimpan di dalam database server sekuriti atau jika memang 

diperlukan, kumpulan informasi ini dapat disimpan di server khusus tersendiri. 

Biasanya server khusus billing diperlukan jika penggunanya sudah berjumlah sangat 

banyak. 

Berikut ini adalah contoh cara kerja RADIUS: 

1. Sebuah Wireless Node (WN) / Supplicant dengan alamat IP 192.168.10.30 dan IP 

yang telah terdaftar dalam pemfilteran MAC ADDRESS meminta akses ke 

wireless network atau Access Point (AP), 

2. Access Point (AP) akan menanyakan identitas Supplicant. Tidak ada trafik data 

selain Client yang diperbolehkan sebelum Supplicant terautentikasi. Dalam hal 

ini, Access point bukanlah sebuah autentikator, tetapi access point berisi 

autentikator. 

3. Setelah nama-pengguna dan password dikirim, proses autentikasi dimulai. 

Autentikator mengenkapsulasi kembali pesan ke dalam format RADIUS, dan 

mengirimnya ke RADIUS server. Selama proses autentikasi, autentikator hanya 

menyampaikan paket antara Supplicant dan RADIUS server. Setelah proses 

autentikasi selesai, RADIUS server mengirimkan pesan sukses (atau gagal, 

apabila proses autentikasinya gagal.) Apabila proses autentikasi sukses, 

Supplicant diperbolehkan untuk mengakses wireless LAN dan/atau internet. 

4. Jika nama Supplicant tidak terautentifikasi, maka radius server akan mengirim 

pesan gagal. Dan proses authentifikasi tidak berjalan atau gagal. 

d. Contoh Implementasi 

RADIUS umumnya digunakan oleh ISP (Internet Service Provider) atau 

penyedia layanan internet untuk melakukan Authentication (pembuktian keaslian 

pengguna), Authorize (mengatur pemberian hak/otoritas) dan Accounting (mencatat 

penggunaan layanan yang digunakan). 

RADIUS  menjalankan  sistem  administrasi  pengguna  yang  terpusat. Sistem  

ini akan  mempermudah  tugas  administrator.  Dapat  kita  bayangkan  berapa  

banyak jumlah  pelanggan  yang  dimiliki  oleh  sebuah  ISP,  dan  ditambah  lagi  
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dengan penambahan  pelanggan  baru  dan  penghapusan  pelanggan  yang  sudah  

tidak berlangganan  lagi.   

Apabila  tidak  ada  suatu  sistem  administrasi  yang  terpusat, maka  akan 

merepotkan administrator dan tidak menutup kemungkinan ISP akan merugi   atau  

pendapatannya  berkurang.   

Dengan  sistem  ini  pengguna  dapat menggunakan hotspot di tempat yang 

berbeda-beda dengan melakukan autentikasi ke sebuah RADIUS server. 
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