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BAB III 

STUDI PUSTAKA 

4.1.  MikroTik RB1100AH X2 

 
Gambar 3.1 Router Mikrotik RB1100AH X2 (ref http://routerboard.com/RB1100AHx2) 

 

Gambar 3.2 Router Board Mikrotik RB1100AH X2 (ref http://routerboard.com/RB1100AHx2) 

RB1100AHx2 adalah sebuah rackmount Gigabit Ethernet router dari MikroTik. 

Router ini berbasis CPU dual core, memiliki 13 port gigabit Ethernet, dapat dibagi menjadi 

dua kelompok Ethernet dengan masing-masing 5 Port. Dilengkapi dengan RAM 1,5GB 

SODIMM dan support slot kartu microSD, beeper dan port serial..  
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Spesifikasi RB1100AHX2 
Product Code RB1100AHX2 
Architecture PPC 
CPU Freescale P2020 1066MHz Dual Core 
Current Monitor No 
Main Storage/NAND 64MB 
RAM 1.5GB 
SFP Ports 0 
LAN Ports 13 
Gigabit Yes 
Switch Chip 2 
MiniPCI 0 
Integrated Wireless No 
MiniPCIe 0 
SIM Card Slots No 
USB No 
Memory Cards 1 
Memory Card Type MicroSD 
Power Jack 110/220V 
802.3af Support No 
POE Input 10-24VDC 
POE Output No 
Serial Port DB9/RS232 
Voltage Monitor Yes 
Temperature Sensor Yes 
Dimentions 1U case: 45x75x440mm 
Operating System RouterOS 
Temperature Range -20C .. +45C 
RouterOS License Level 6 

 

Mikrotik RouterOS hadir dalam berbagai level. Tiap level memiliki kemampuannya 

masing-masing, mulai dari level 3, hingga level 6. Secara singkat, level 3 digunakan untuk 
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router berinterface ethernet, level 4 untuk wireless client atau serial interface, level 5 untuk 

wireless AP, dan level 6 tidak mempunyai limitasi apapun, untuk aplikasi hotspot, bisa 

digunakan level 4 (200 user), level 5 (500 user) dan level 6 (unlimited user).  

Detail perbedaan masing-masing level dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Level number 1 (DEMO) 3 (ISP) 4 (WISP) 5 
(WISPAP) 

6 
(Controller) 

Wireless Client and 
Bridge - yes yes yes yes 

Wireless AP - yes yes yes yes 
Synchronous 
interfaces - - yes yes yes 

EoIP tunnels 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 
PPPoE tunnels 1 200 200 500 unlimited 
PPTP tunnels 1 200 200 unlimited unlimited 
L2TP tunnels 1 200 200 unlimited unlimited 
VLAN interfaces 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 
P2P firewall rules 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 
NAT rules 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 
HotSpot active users 1 1 200 500 unlimited 
RADIUS client - Yes yes yes yes 
Queues 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 
Web proxy - Yes yes yes yes 
RIP, OSPF, BGP 
protocols - Yes yes yes yes 

Upgrade configuration erased on 
upgrade Yes yes yes yes 

 

http://wiki.mikrotik.com/index.php?title=Manual:License&redirect=no 

Pada router MikroTik terdapat fitur Wireless Bridge dan Wireless Client, pada mode 

wireless bridge, router digunakan sebagai Access point atau pemancar akan tetapi hanya 

bisa melayani  satu client atau disebut juga dengan PTP (Point To Point), mode ini juga bisa 

digunakan untuk network yang sifatnya Routing ataupun Bridging. Untuk menggunakan 
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mode ini perangkat Routerboard  minimal memiliki lisensi level 3. Sedangkan wireless 

client, router digunakan sebagai access point tetapi digunakan untuk menangkap internet 

wireless yang dipancarkan oleh Wireless Internet Access Point lainnya. 

4.2.  RADIUS Server 
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) adalah protokol jaringan 

terpusat yang menyediakan layanan Autentifikasi, Otorisasi, dan Akuntansi (AAA) 

manajemen bagi pengguna yang terhubung dan menggunakan layanan jaringan. RADIUS 

dikembangkan oleh Livingston Enterprises, Inc pada tahun 1991 sebagai autentifikasi akses 

server dan protokol akuntansi dan kemudian dibawa ke dalam Internet Engineering Task 

Force (IETF).  RADIUS didefinisikan di dalam RFC 2865 dan RFC 2866, yang pada 

awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh 

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. Pada saat client mengirimkan 

permintaan ke Network Access 

Server (NAS) untuk 

mendapatkan akses ke sumber 

daya jaringan tertentu 

menggunakan kredensial akses. 

https://en.wikipedia.org/wiki/RADIUS 

Kredensial dilewatkan ke perangkat NAS melalui protokol Point-to-Point Protocol 

(PPP) lalu NAS mengirimkan pesan ke server RADIUS.  Permintaan ini meliputi 

kredensial akses, biasanya dalam bentuk username dan password atau sertifikat keamanan 
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yang kirimkan oleh pengguna. Selain itu, permintaan mungkin berisi informasi lain yang 

NAS berisi tentang pengguna, seperti alamat tujuan jaringan atau nomor telepon. Server 

RADIUS memeriksa apakah informasi tersebut benar dengan menggunakan skema 

otentikasi seperti PAP, CHAP atau EAP. Jika sesuai maka akan diverifikasi bersama dengan 

informasi lain yang berkaitan dengan alamat pengguna jaringan atau nomor telepon, status 

account, dan hak akses layanan jaringan tertentu. Server RADIUS memeriksa informasi 

pengguna terhadap database file yang berada di server. Server RADIUS juga dapat mengacu 

pada sumber-sumber eksternal seperti SQL, Kerberos, LDAP, atau Active Directory server 

untuk memverifikasi kredensial pengguna.  

 

4.3   LDAP 

LDAP ( Light Weight Directory Access Protocol ) LDAP adalah sebuah protokol yang 

mengatur mekanisme pengaksesan layanan direktori (Directory Service) yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan banyak informasi seperti informasi tentang people, 

organizations, roles, services dan banyak entitas lainnya. LDAP menggunakan model client-

server, dimana client mengirimkan identifier data kepada server menggunakan protokol 

TCP/IP dan server mencoba mencarinya pada DIT (Directory Information Tree) yang 

tersimpan di server. Bila di temukan maka hasilnya akan dikirimkan ke client tersebut 

namun bila tidak maka hasilnya berupa pointer ke server lain yang menyimpan data yang di 

cari. LDAP tersebut memiliki bentuk struktur yang berhirarki, bukannya berformat kolom 

dan baris, seperti halnya database normal, sehingga memudahkan untuk memasukkan 

sejumlah besar detail yang mirip dalam bentuk yang terorganisir. Awalnya, server LDAP 
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merupakan sesuatu yang terdapat diantara LDAP client dan sebuah server DAP (X 500), jadi 

untuk mengurangi resource yang dibutuhkan menjalankan client. 

Di dalam LDAP terdapat 2 service utama yaitu : slapd dan slurp. Slapd merupakan 

LDAP daemon yang melayani request atau permintaan dari client, query dan berkomunikasi 

dengan backend database. Sedangkan slurp merupakan replication daemon yang berfungsi 

melayani replikasi data agar terus terjadi sinkronisasi data antara client dan server. 

Di dalam mempelajari LDAP, terdapat istilah direktori dan untuk apa dia digunakan. 

Direktori adalah suatu database tempat penyimpanan data yang dapat digunakan untuk 

memberikan informasi – informasi yang berkaitan dengan object nya. 

Untuk membangun sebuah server LDAP, ada 3 hal yang perlu diketahui. Yaitu : 

Schema, Object Class dan Attribute.  

1. Schema adalah seperangkat aturan yang mendeskripsikan jenis data apa saja yang 

akan disimpan, schema akan membantu untuk menjaga konsistensi dan kualitas 

data sehingga dapat mengurangi terjadinya duplikasi data.  

2. Object Class adalah sekumpulan masukan yang menginformasikan jenis group dan 

membutuhkan atribut yang biasanya terdiri atas attribute names, attribute type, dan 

attribute syntax yang semuanya terkumpul dalam suatu data yang valid pada setiap 

kelasnya.  

3. Attribute adalah masukan yang sifatnya unik seperti uid, cn, sn, dan lain 

sebagainya. Attribute sendiri  dapat menggunakan single value maupun multiple 

value. 
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