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Abstract
Developments in science and technology is increasing rapidly and giving the huge impact to people lives.
Citizens need for internet so that it will encourage the Amongrogo’s people to build a local network of
RT/RW Net Hotspot areas using ADSL modem as a gateway router by Speedy Internet package. However,
the use of these wireless networks can’t be separated by security aspect, for example when another people
(from another area) often used that hotspots which is give the had effect, in this case the reducing or
running out of the bandwidth. So that the internet connection become slowly and the download speed will
decrease soon, therefore these network need the best bandwidth management. By using QoS features on
Zeroshell, it will control the traffic bandwidth in the right purpose efficiently, as well as Captive Portal
authentication system at Speedy ADSL network hotspot areas are integrated with information systems
Zeroshell using Radius features. Radius serves as an access control check and authenticate the user who
wants to connect to the internet, while Zeroshell as a server to give ip address, security and licensing in
conducting Speedy ADSL network connection hotspot area. By integriting of authentication and
authorization system using Captive Portal Zeroshell, it will provide wireless LAN security levels better. As
well as detailed reporting mechanism on user connections made, facilitate network administrators in
monitoring the use of internet services and bandwidth usage on the network ADSL Speedy Hotspot area.
Keywords: Authentication; Bandwidth; Radius; Captive Portal; Zeroshell

1. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin pesat dewasa ini ternyata
memberikan dampak yang sangat besar bagi
kehidupan masyarakat terutama dalam proses
penyampaian
informasi,
dimana
proses
penyampaian informasi tersebut dapat diperoleh
melalui jaringan internet dan tentunya tidak terlepas
dari adanya sistem komputerisasi. Seiring dengan
kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan,
kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh
informasi, kemajuan teknologi informasi harus terus
di upayakan dan ditingkatkan kualitas dan
kuantitasnya. Penggunaan perangkat Wi-Fi
merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi
di bidang transmisi.
Menurut (Sembiring, 2012:23) kebutuhan akan
Wi-Fi terlihat jelas, karena sudah banyak di pakai
oleh perusahaan, perkantoran, rumah sakit, kedai
makanan bahkan di rumah-rumah warga. Hal itu itu
juga berlaku di Desa Amongrogo Kec. Limpung
Kab. Batang, semakin meningkatnya kebutuhan

warga akan internet mendorong warga sekitar
membangun jaringan RT/RW Net di Desa
Amongrogo untuk memenuhi kebutuhan akan
informasi dan hiburan. Sebuah jaringan lokal yang
menggunakam modem ADSL Telkom Speedy
sebagai gateway router dengan Paket internet
Speedy Sosialita kecepatan 384 Kbps dan di
hubungkan ke sebuah switch lalu diteruskan ke PC
warga lainnya dengan menggunakan kabel LAN dan
wifi pada laptop maupun smartphone milik warga
sekitar.
Namun demikian, penggunaan jaringan
wireless ini tidak dapat lepas dari kendala
keamanan/sekuritas. Dimana diketahui bahwa
jaringan wireless maupun jaringan kabel memiliki
banyak kelemahan. Hal itu juga berlaku pada
jaringan RT/RW net di Desa Amongrogo Kec.
Limpung Kab. Batang. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan penulis kepada sejumlah
pengguna hotspot area di daerah tersebut,
bahwasannya ada keluhan karena seringnya orang
dari daerah lain yang datang dan menggunakan
hotspot area di daerah tersebut dengan bebas. Hal ini
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mengakibatkan bandwidth habis dan kecepatan
download menurun drastis.
Hal ini dibuktikan melalui observasi / riset
kecil, dimana selama 5 hari penulis melakukan
ujicoba dengan cara mendata jumlah client yang
aktif pada jaringan hotspot area RT/RW net di Desa
Amongrogo Kec. Limpung Kab. Batang, dengan
menggunakan sebuah tool untuk scanning device
yaitu Advance IP Scanner dan mengukur kecepatan
(bandwidth)
menggunakan
speed
test
(http://telkomspeedy.com/speedtest)
hasil
lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai
berikut:
Tabel 1.1. Data hasil uji kecepatan internet.
Bandwidth
Jumlah
Uji
Download
Upload
Client
Coba
Speed
Speed
Hari
ke 1
Hari
ke 2
Hari
ke 3
Hari
ke 4
Hari
ke 5

16 client
8 client
14 client
6 client
10 client

56 Kbps
(9,3 KB/s)
273 Kbps
(45,5KB/s)
114 Kbps
(19 KB/s)
387 Kbps
(64,5 KB/s)
216 Kbps
(36 KB/s)

34 Kbps
(5,6 KB/s)
75 Kbps
(12,5 KB/s)
47 Kbps
(7,8 KB/s)
82 Kbps
(13,6 KB/s)
63 Kbps
(10,5 KB/s)

Sumber: (http://telkomspeedy.com/speedtest)
Dari data tabel diatas dapat kita garis bawahi
sebagai tolok ukur adalah uji coba hari ke 1 dan hari
ke 4, dimana pada uji coba hari ke 1 ketika client
yang mengakses mencapai 16 orang, hasil testnya
yaitu: Download Speed: 56 kbps (9,3 KB/second
transfer rate) dan Upload Speed: 34 kbps (5,6
KB/second transfer rate). Hal ini berbanding lurus
dengan ujicoba hari ke 4, ternyata hasilnya
kecepatan download meningkat cukup signifikan
ketika client yang mengakses cuma 6 orang yaitu:
Download Speed: 387 kbps (64,5 KB/second
transfer rate) dan Upload Speed: 82 kbps (13,6
KB/second transfer rate).
Permasalahan seperti diatas diakibatkan belum
adanya manajemen bandwidth. Oleh karena itu,
sebuah jaringan memerlukan manajemen bandwidth
yang baik, sehingga dapat mengatur lalu-lintas data
tepat sasaran dalam waktu cepat dan efisien, tanpa
mere-konfigurasi jaringan dari awal. (Ardiansyah,
Haimi. et all. 2010:1). Management bandwidth
menggunakan sebuah sistem autentikasi captive
portal diharapkan dapat meningkatkan keamanan
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jaringan yang berfungsi untuk mengamankan sebuah
jaringan dari pengguna yang tidak berhak, baik
dalam jaringan wireless (jaringan tanpa kabel)
ataupun jaringan kabel (LAN).
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan diatas, maka penulis menyusun skripsi
dengan judul ”Rancang Bangun Captive Portal
pada jaringan ADSL Speedy Hotspot area
menggunakan Zeroshell Server (Studi Kasus di Desa
Amongrogo Kec. Limpung Kab. Batang)”
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Pengertian Captive Portal
Captive portal merupakan suatu teknik
autentikasi dan pengamanan data yang lewat dari
network internal ke network eksternal. Menurut
(Wahana Komputer, 2010:19), Captive portal
sebenarnya merupakan mesin router atau gateway
yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya
trafik, sampai user melakukan registrasi terlebih
dahulu kedalam sistem. Biasanya captive portal ini
digunakan pada infrastruktur wireless seperti
hotspot area, tapi tidak menutup kemungkinan
diterapkan pada jaringan kabel.
Cara kerjanya adalah user dengan wireless
client diizinkan untuk terhubung wireless untuk
mendapatkan IP address (DHCP), lalu block semua
trafik kecuali yang menuju ke captive portal
(registrasi/autentikasi berbasis web) yang terletak
pada jaringan kabel redirect atau belokkan semua
trafik web ke captive portal setelah user melakukan
registrasi atau login, izinkan akses ke jaringan
(internet). Pada saat seorang penggun berusaha
untuk melakukan browsing ke internet, captive
portal akan memaksa pengguna yang belum
terauthentikasi untuk menuju ke authentication web
dan akan diberi prompt login termasuk informasi
tentang hotspot yang sedang dia gunakan. Seperti
Gambar 2.1. berikut:

Sumber: (Hermawan, D.K. et all. 2012:2)
Gambar 2.1. Captive portal
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Infrastruktur Captive portal awalnya di design
untuk keperluan komunitas yang memungkinkan
semua orang dapat terhubung (open network).
Captive portal sebenarnya merupakan mesin router
atau gateway yang memproteksi atau tidak
mengizinkan adanya trafik hingga user melakukan
registrasi/autentikasi. Berikut cara kerja captive
portal :
1. User dengan wireless klien diizinkan untuk
terhubung wireless untuk mendapatkan alamat
IP secara DHCP.
2. Blok semua trafik kecuali yang menuju ke
captive portal (registrasi/autentikasi yang
berbasis perl script).
3. Mengarahkan semua trafik web ke captive
portal.
4. Setelah user melakukan registrasi atau login,
captive portal akan meneruskan ke jaringan
untuk surfing.
Cara kerjanya seperti yang ditunjukkan Gambar 2.2.
berikut:

Sumber: (Suheri, Lilik. 2008:6)
Gambar 2.2. Mekanisme kerja captive portal
2.2. Pengertian Radius
Radius adalah singkatan dari Remote
Authentication Dial-in User Service yang berfungsi
untuk menyediakan mekanisme keamanan dan
manajemen user pada jaringan komputer. Radius
diterapkan dalam jaringan dengan model clientserver. (Supriono, A dan Riadi, I, 2013:4).
Server radius menyediakan mekanisme
keamanan dengan menangani autentikasi dan
otorisasi koneksi yang dilakukan user. Pada saat
komputer client akan menghubungkan diri dengan
jaringan maka server radius akan meminta identitas
user (username dan password) untuk kemudian
dicocokkan dengan data yang ada dalam database
server radius untuk kemudian ditentukan apakah
user diijinkan untuk menggunakan layanan dalam
jaringan komputer. Jika proses autentikasi dan
otorisasi berhasil maka proses pelaporan dilakukan,
yakni dengan mencatat semua aktifitas koneksi user,
menghitung durasi waktu dan jumlah transfer data

dilakukan oleh user. Proses pelaporan yang
dilakukan server radius bisa dalam bentuk waktu
(detik, menit, jam, dll) maupun dalam bentuk besar
transfer data (Byte, KByte, Mbyte).
Radius merupakan protokol security yang
bekerja
menggunakan
sistem
client-server
terdistribusi yang banyak digunakan bersama
protokol AAA (Authentication, Authorization,
Accounting) mengatur mekanisme bagaimana tata
cara berkomunikasi, baik antara client ke domaindomain jaringan maupun antar client dengan domain
yang berbeda dengan tetap menjaga keamanan
pertukaran data. Model AAA mempunyai fungsi
yang berfokus pada tiga aspek dalam mengontrol
akses sebuah user (Warsito, 2004:5), yaitu:
a) Autentikasi (Authentication); yaitu proses
pengesahan identitas pengguna (end user)
untuk mengakses jaringan. Proses ini diawali
dengan pengiriman kode unik misalnya,
username, password, pin, sidik jari oleh
pengguna kepada server. Di sisi server, sistem
akan menerima kode unik tersebut, selanjutnya
membandingkan dengan kode unik yang
disimpan dalam database server. Jika hasilnya
sama, maka server akan mengirimkan hak
akses kepada pengguna. Namun jika hasilnya
tidak sama, maka server akan mengirimkan
pesan kegagalandan menolak hak akses
pengguna.
b) Autorisasi (Authorization); merupakan proses
pengecekan wewenang pengguna, mana saja
hak-hak akses yang diperbolehkan dan mana
yang tidak.
c) Pencatatan (Accounting); merupakan proses
pengumpulan data informasi seputar berapa
lama user melakukan koneksi dan billing time
yang telah dilalui selama pemakaian. Proses
dari pertama kali seorang user mengakses
sebuah sistem, apa saja yang dilakukan user di
sistem tersebut dan sampai pada proses
terputusnya hubungan komunikasi antara user
tersebut dengan sistem, dicatat dan
didokumentasikan di sebuah database MySQL
server. Seperti Gambar 2.3. berikut:
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perangkat
embedded).
Sumber:
http://www.Zeroshell.org/hw/ [16 April 2014]

Sumber: (Warsito, 2004:7) Gambar 2.3. Arsitektur
jaringan AAA
2.3. Pengenalan Zeroshell
Zeroshell merupakan distribusi Linux kecil
untuk server dan embedded system yang bertujuan
untuk menyediakan layanan jaringan atau
networking management. Seperti namanya,
konfigurasi hanya bergantung pada antarmuka grafis
berbasis web. Tidak perlu menggunakan shell untuk
mengelola dan mengkonfigurasinya.
Zeroshell tersedia dalam bentuk live CD,
compact flash, image dan juga mesin virtual
vmware, yang berarti bahwa tidak perlu untuk
menginstalnya pada hard disk karena dapat
beroperasi secara langsung dari CDROM yang
didistribusikan, jelas database yang berisi semua
data dan pengaturan dapat disimpan pada ATA,
SATA, SCSI dan disk USB. Setiap perbaikan bug
keamanan dapat didownload dari sistem update
otomatis melalui internet dan diinstal dalam
database.
Zeroshell dapat dikonfigurasi dan dikelola
dengan menggunakan browser web, tidak perlu
menggunakan shell untuk mengelola dan
mengkonfigurasinya, selain itu instalasi dapat
dilakukan pada komputer standar PC (Personal
Computer). PC yang akan dijadikan Zeroshell server
tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk
penggunaan standar, misalnya hanya sebagai
gateway. Spesifikasi minimumnya adalah Pentium
233MHz, 96MB RAM, pembaca ATA CDROM atau
ATA Compact Flash (CF) dan juga adaptor jika
memilih untuk boot dari jenis media (misalnya pada
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3. Metode Penelitian
3.1. Obyek Penelitian
Objek penelitian yang dipilih oleh penulis
adalah pada jaringan ADSL Speedy Hotspot area di
Desa Amongrogo RT. 02 RW. 02 Kecamatan
Limpung Kabupaten Batang.
3.2. Metode Perancangan
Pada tahap perancangan analisis kebutuhan
merupakan proses identifikasi dan meneliti
permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga
sistem yang akan dibangun nanti sesuai dengan
kriteria kebutuhan yang telah ditetapkan untuk
sistem keamanan dan pengaturan jaringan internet.
Adapun metode perancangan yang digunakan
penulis adalah metode perancangan jaringan
PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement,
Operate, Optimize).
1. Tahap Persiapan (Prepare)
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah
menganalisa kebutuhan dan mengidentifikasi
masalah pada topologi jaringan yang sudah ada
selama ini dan mengumpulkan data atau informasi
yang diperlukan dalam pembuatan rancang bangun
captive portal berdasarkan hasil observasi dan
wawancara dengan beberapa narasumber yang ada
di lingkungan sekitar tempat penelitian.
Adapun hasil identifiksi masalah pada jaringan
ADSL Hotspot Area di Desa Amongrogo adalah
sebagai berikut:
1. Belum adanya keamanan jaringan pada hotspot
area mengakibatkan banyaknya client dari luar
yang tidak berhak dapat mengakses internet.
2. Karena bandwidth yang tersedia minim maka
dibutuhkan management bandwidth yang baik
dan tepat sasaran untuk membagi bandwidth
antar client secara adil sehingga memberikan
kenyamanan dan kestabilan dalam aktivitas
browsing maupun download.
Dari hasil identifikasi masalah diatas maka
tahap selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan apa
saja yang akan digunakan dalam pembuatan captive
portal pada hotsop area tersebut, diantaranya adalah:
1. Melakukan analisa terhadap kebutuhan
perangkat keras (hardware) pada jaringan
ADSL speedy hotspot area di Desa Amongrogo
yang digunakan dalam perancangan arsitektur
jaringan, seperti komputer server, switch hub,
wireless router, kabel UTP dan lain
sebagainya.
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2.

Melakukan analisa kebutuhan konfigurasi
Wireless LAN dan melakukan desain terhadap
arsitektur jaringan yang sudah di terapkan
sebelumnya pada hotspota area di Desa
Amongrogo.
Kedua tahapan tersebut akan dikategorikan ke
dalam tahap perencanaan dalam pembuatan captive
portal. Kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan
kebutuhan akan hardware maupun software yang
akan digunakan. Berikut adalah spesifikasi
kebutuhan perangkat keras dan lunak yang akan
digunakan dalam penelitian ini:
1. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan:
a. Satu buah Komputer rakitan yang akan
dijadikan server, dengan spesifikasi:
Processor Intel Pentium 4 kecepatan 2,0
GHz, RAM 756MB, hardisk 40 GB.
b. 2 LAN Card PCI
c. Satu buah ADSL 2+ Modem Router (TPLink)
d. Satu buah Wireless N 150 Router 4 port
ethernet (D-Link)
e. Kabel UTP, crossover dan straight.
2. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan:
a. Zeroshell OS Router Version 3.0.0 (2GB
image for IDE, SATA, SCSI, USB disks
and ALIX)
b. Sistem Operasi Linux, Mac-OS, Windows
7 atau Windows XP sebagai sistem operasi
pada client.
c. Aplikasi web browser.
2. Tahap Perencanaan (Plan)
Berdasarkan hasil identifikasi masalah utama
yang ditemui adalah tidak adanya sistem keamanan
autentikasi pada jaringan Wi-Fi tersebut sehingga
dapat menyebabkan pengguna dari luar dapat
dengan mudah terkoneksi dan memakai bandwidth
data internet pada jaringan Wi-Fi tersebut. Maka
kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah
perencanaan pembuatan rancang bangun captive
portal pada jaringan ADSL Speedy Hotspot area di
Desa Amongrogo, untuk meningkatkan keamanan
dan kenyamanan pengguna hotspot dengan cara
mencegah atau memblokir koneksi yang tidak di
inginkan menggunakan captive portal dan
mengarahkan client ke protokol tertentu atau web
login autentikasi.
Serta melakukan perencanaan pembagian
bandwidth pada paket speedy sosialita adalah up to
384 Kbps (Downstream) dan 96 Kbps (Upstream),
sedangkan jumlah client yang tersambung ada 4

client. Jadi bandwidth minimal yang diterima client
adalah 96 Kbps (96 Kbps x 4 = 384 Kbps).
3.

Tahap Desain (Design)
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah
membuat rancangan desain topologi jaringan yang
akan digunakan untuk pembuatan captive portal,
baik dari segi pembangunan jaringannya maupun
kesiapan hardware – hardware yang dibutuhkan
seperti: modem, router wireless, kabel UTP, PC
Server dan juga komputer client. Berikut topologi
jaringan yang akan dirancang pada jaringan ADSL
Speedy Hotspot area di Desa Amongogo, Kecamatan
Limpung - Kabupaten Batang sebelum dan sesudah
menggunakan Zeroshell Server. Seperti Gambar 3.1.
dan Gambar 3.2. berikut:
a) Topologi jaringan ADSL Speedy Hotspot area
sebelum menggunakan Zeroshell Server.

Gambar 3.1. Topologi Jaringan ADSL Speedy Wi-Fi
area sebelum menggunakan Zeroshell Server
b)

Topologi jaringan ADSL Speedy Hotspot area
sesudah menggunakan Zeroshell Server.

Gambar 3.2. Topologi Jaringan ADSL Speedy Wi-Fi
area sesudah menggunakan Zeroshell Server
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4. Hasil Dan Pembahasan
4.1. Tahap Implementasi (Implement)
Kegiatan pada tahap implementasi adalah
melakukan proses konfigurasi jaringan, konfigurasi
modem ADSL, instalasi aplikasi Zeroshell OS
Router di PC server, konfigurasi Zeroshell terdiri
dari: pembuatan captive portal, pembuatan
username password, web login autentikasi dan
melakukan konfigurasi sistem keamanan pada
jaringan yang sudah dibuat dengan menggunakan
aplikasi zeroshell, kemudian yang terakhir adalah
konfigurasi wireless router.
1. Konfigurasi Jaringan
Sesuai dengan perancangan, zeroshell PC
server dipasang pada jaringan berkabel yang sudah
ada. Yaitu pada jaringan lokal hotspot area di Desa
Amongrogo. Zeroshell PC server membutuhkan
minimal 2 LAN Card, LAN Card pertama (ETH01)
digunakan untuk koneksi dari modem ADSL menuju
PC server zeroshell, sedangkan LAN Card kedua
(ETH00) menghubungkan PC server zeroshell ke
jaringan luar yaitu menuju ke wireless router yang
akan terhubung ke berbagai client, baik melalui port
ethernet (LAN) maupun melalui wireless. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.
berikut:

Gambar 4.1. Pemasangan zeroshell PC server pada
jaringan lokal hotspot area di Desa Amongrogo
2. Konfigurasi Modem ADSL
Modem ADSL yang digunakan sebagai sumber
internet adalah ADSL 2+ Modem Router (TP-Link).
Dimana koneksi internet berasal dari jaringan
telepon rumah oleh ISP (PT. Telkom) menggunakan
jalur akses enkapsulasi
PPPoA/PPPoE, yang
merupakan paket internet Speedy.
Konfigurasi WAN harus disesuaikan dengan
setingan yang telah diberikan oleh ISP Telkom, yaitu
memilih tipe koneksi PPPoA/PPPoE dengan
mengisikan username: (dari ISP) dan password:
(dari ISP) yang telah diberikan ke penulis.
Kemudian untuk konfigurasi LAN adalah
menggunakan IP Address: 192.168.1.1 dan IP
12

Subnet Mask: 255.255.255.0. DHCP Server pilih
enable dengan Starting IP Addres: 192.168.1.
3. Instalasi Zeroshell Server
Sistem yang digunakan dalam pembuatan
server adalah windows seven home premium 32 bit.
Walaupun zeroshell merupakan distro linux akan
tetapi bisa diterapkan di windows, karena akan
diinstal di hardisk yang berbeda. Instalasi zeroshell
menggunakan paket instalasi Zeroshell OS Router
Version 3.0.0 (2GB image for IDE, SATA, SCSI,
USB disks and ALIX) instalasi menggunakan
perintah command promt windows.
4. Konfigurasi Zeroshell
Sebelum memulai konfigurasi, semua interface
yang dibutuhkan harus disiapakan terlebih dahulu
seperti kabel UTP, LAN card, modem ADSL serta
wireless router langsung dikoneksikan saja, supaya
ketika booting zeroshell langsung mengenali dan
mengaktifkan driver-drivernya. Berikut langkahlangkahnya:
a.
Booting dan Login Zeroshell
Pertama kita hidupkan PC server, setelah
proses booting selesai, disebelah kanan atas akan
terlihat IP web Zeroshell beserta User & Passwordnya. Biasanya tertulis https://192.168.0.75 User :
admin pass : zeroshell. Setelah server sudah siap,
selanjutnya adalah setting manual pada Internet
Connection LAN (karena fitur DHCP Server belum
diaktifkan pada zeroshell). Langsung saja lakukan
koneksi menggunakan kabel LAN dari PC/Laptop
Client ke PC Zeroshell Server, lalu buka web
browser, kosongkan semua proxy yang aktif. Lalu
bukalah http://192.168.0.75 untuk mengakses
zeroshell secara GUI dari PC/Laptop Client. Seperti
Gambar 4.2. berikut:

Gambar 4.2. Tampilan menu login Zeroshel
Setelah muncul kolom Username &
Password seperti diatas langsung login dengan user:
admin password: zeroshell maka akan masuk ke
menu komplit zeroshell, selanjutnya tinggal
melakukan settingan terhadap koneksi internet.
b. Setting IP Jaringan
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Setelah berhasil login maka akan nampak
bebagai menu pada tampilan web gui. Langkah
pertama adalah pilih tab NETWORK lalu setting IP
nya dan dahulukan ETH01 lalu ETH00 karena
setelah merubah IP pada ETH00 browser akan
disconnect karena kita menghubungi zeroshell
melalui ETH00. Klik ETH01 add IP lalu masukan IP
192.168.1.13/24.
Sedangkan
pada ETH00 192.168.0.13/24. Setelah kita edit IP
pada ETH00 maka koneksi ke zeroshell secara
otomatis akan terputus (tampilan web seperti hang),
maka kita akan arahkan web browser ke alamat yang
baru kita setting yaitu 192.168.0.13.
Langkah selanjutnya setting IP Default
Gateway, klik menu GATEWAY dan isikan IP
gateway yang sesuai dengan gateway modem ADSL
yaitu 192.168.1.1 seperti Gambar 4.3. berikut:

Gambar 4.3. Tampilan menu Gateway pada
Zeroshell
Selanjutnya setting Network Address
Translation (NAT) dimana IP dari ETH00 akan
ditranslation ke ETH01, seperti Gambar 4.4. berikut:

Gambar 4.4. Tampilan menu NAT pada Zeroshell
Lalu lakukan setting DHCP Server supaya
ketika ada lebih dari 1 PC/Laptop Client yang akan
melakukan koneksi dengan switch tidak perlu
melakukan setting IP secara manual. Klik DHCP
pada panel sebelah kiri. Dan klik New lalu pilih
interface yang networknya akan diberikan IP
DHCP. Dalam penelitian ini hanya interface pada
ETH00 yang akan disetting menjadi DHCP Server
karena pada ETH00 yang akan menghubungkan ke
client. Setelah DHCP Server aktif, settingan IP yang

dilakukan secara manual pada ETH00 sudah dapat
dikembalikan ke mode automatic. Setelah itu untuk
melakukan pengetesan terhadap koneksi yg sudah
aktif, bisa masuk ke menu UTILITIES. Lakukan
ping ke IP Defaut Gateway: 192.168.1.1. Jika semua
koneksi sudah aktif dan berjalan lancar langkah
terakhir adalah lakukan “Save” terhadap semua
settingan dan create Profile lewat menu SETUP,
supaya jika nanti server restart tidak repot lagi
melakukan settingan dari awal, cukup restore profile
yg sudah di buat.
c. Konfigurasi Radius Dan Captive Portal
Setelah membuat DHCP server dan
konfigurasi jaringan berhasil berjalan dengan baik,
selanjutnya adalah mengkonfigurasikan Server
Radius untuk mengaktifkan fungsi AAA
(Authentication,
Authorization,
Accounting),
caranya beri centang pada kolom enable di menu
RADIUS lalu save. Selanjutnya aktifkan Captive
Portal, dengan cara beri centang pada GW yang
artinya Gateway, dalam hal ini cuma interface
ETH00 yang daktifkan karena ETH00 yang
merupakan jaringan keluar menuju client yang
diidentifikasi dan diotentifikasi. Setelah captive
portal aktif zeroshell akan memaksa client untuk
login pada form captive portal yang sudah di
aktifkan tersebut. Tampilan antar muka Captive
portal bisa di customize sesuai kebutuhan pada
tab Authentication.
Pada captive portal telah disediakan template yang
bisa kita edit dan sesuaikan dengan kebutuhan yang
diinginkan. Dimana penulis telah melakukan sedikit
perubahan pada tampilan web login tersebut, dengan
bantuan aplikasi Adobe Dreamweaver CS5. Dan
hasilnya adalah seperti Gambar 4.5. berikut:

Gambar 4.5. Tampilan menu Web Login pada
Zeroshell
d.
Membuat User Name Dan Password
Selama ini di jaringan hotspot area di Desa
Amongrogo terdapat banyak pengguna dari luar
yang tidak memiliki hak menggunakan fasilitas
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hotspot tersebut, maka dari itu dengan adanya
captive portal akan memecahkan masalah tersebut
dimana penulis akan membuat username dan
password untuk client-client yang berhak saja.
Berikut rinciannya seperti pada Tabel 4.1. berikut:
Tabel 4.1. Daftar user captive portal pada Zeroshell
No

Username

Password

Device

1
2
3
4

husin
hery
bima
inggita

amg01
amg02
amg03
amg04

PC
PC
Laptop
Smartphone

Konfigurasi Wireless Router
Tahap selanjutnya adalah finishing yaitu
konfigurasi pada Wireless Router. Diasumsikan
disini kalau Wireless Router sudah penulis
persiapkan dan siap pakai, langsung saja masuk ke
Wireless N 150 Router DIR-600 (D-Link) untuk
setting DHCP akan diungsikan sebagai DHCP
forwarder karena penulis sudah membuat server
DHCP pada interface zeroshell tadi. Berikutnya
pada setting interface LAN menggunakan IP:
192.168.100.1 (DHCP Server) dengan WLAN
konfigurasi tipe AP (Access Point), SSID:
Amongrogo Hotspot Area, DNS Server:
192.168.0.13.disesuaikan dengan DNS ETH00,
keterangan lebih jelas tampak pada Gambar 4.6.
berikut:

1.

Pengujian Captive Portal Menggunakan
Kabel LAN dan Wireless
Pada pengujian ini menitik beratkan apakah
sistem hotspot menggunakan captive portal telah
bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian
ini dilakukan dengan user yang sudah terdaftar dan
melakukan login pada jaringan ADSL Speedy
hotspot area, baik menggunakan jaringan kabel LAN
(PC) maupun menggunakan jaringan wireless
(Laptop) Amongrogo Hotspot area. Hasilnya adalah
seperti pada Gambar 4.7. berikut:

5.

Gambar 4.6. Konfigurasi LAN Wireless Router
4.2. Tahap Operasional (Operate)
Tahap opersional merupakan kegiatan
pengujian terhadap hasil implementasi setelah
perancangan captive portal pada jaringan ADSL
Speedy Hotspot area selesai dibuat.
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Gambar 4.7. Tampilan web login captive portal

Gambar 4.8. Tampilan pop up Network Acces
Pada Gambar 4.8. menunjukan bahwa
username: bima telah berhasil terautentikasi dan
sudah terhubung dengan jaringan internet tersebut.
Kedua gambar diatas menunjukan cara kerja
zeroshell captive portal
yaitu menangkap
permintaan halaman web client dan kemudian di
redirect ke halaman web login captive portal untuk
login autentikasi. Data user dan password akan
ditransfer ke server radius untuk proses autentikasi
dan otorisasi hak akses sebelum dapat mengakses
internet. Setelah client login dengan mengisikan
username dan password yang benar atau telah
terautentikasi di database maka zeroshell captive
portal juga akan menampilkan halaman disconnect
yang berfungsi untuk memutuskan koneksi hotspot.
Pada akses sistem yang sudah terdaftar dan sedang
menggunakan hotspot captive portal selanjutnya
akan dimonitoring dihalaman web adminitrator.
Setelah masuk ke web administrator maka
selanjutnya akan mengontrol atau memonitoring

RANCANG BANGUN CAPTIVE PORTAL PADA JARINGAN ADSL SPEEDY HOTSPOT AREA
MENGGUNAKAN ZEROSHELL SERVER
users yang sedang aktif atau memakai hotspot
captive portal.
2. Pengujian Captive Portal Menggunakan
Smartphone
Pengujian yang kedua adalah dengan
menggunakan Smartphone, penulis mencoba
mengakses menggunakan tiga buah Smartphone
yang berbeda yaitu Nokia Asha 305, Smartfreen
Andromax U dan Nokia Lumia 630 untuk jelasnya
hasil tertera pada Tabel 4.2. dibawah ini:
Tabel 4.2. Hasil uji koneksi captive portal
pada Smartphone
Smartphone
Browser
Hasil
Captive Portal
Browser
Nokia Asha
tidak bisa
bawaan
305
diterapkan
Captive Portal
bisa diterapkan
Chrome
dan berhasil
Smartfreen
autentikasi.
Andromax U
Captive Portal
Opera
tidak bisa
Mini
diterapkan
Captive Portal
bisa diterapkan
Nokia Lumia
Internet
dan berhasil
630
Explorer
autentikasi.
3. Pengujian Manajemen Bandwidth
Penulis memanfaatkan fitur QoS yang terdapat
pada Zeroshell, dimana bandwidth total yang
dimiliki oleh paket speedy sosialita adalah up to 384
Kbps (Downstream) dan 96 Kbps (Upstream),
sedangkan jumlah client yang tersambung ada 4
client. Jadi bandwidth minimal yang diterima client
adalah 96 Kbps (96 Kbps x 4 = 384 Kbps). Maka
akan diaktifkan fitur QoS untuk pengaturan
bandwidth masing-masing user, yaitu: Max
Bandwidth per user adalah 384 Kbps dan Min
Bandwidth adalah 96 Kbps. Seperti keterangan
Gambar 4.9. berikut:

Gambar 4.9. Tampilan pengaturan bandwidth QoS

Akan tetapi hasil pengujian pada fitur QoS ini
kurang berhasil, dikarenakan paket internet speedy
yang digunakan bukanlah paket dedicated
(bandwidth tetap) melainkan paket shared
(bandwidth tidak tetap), sehingga naik turunnya
bandwidth yang diterima mempengaruhi hasil
pengujian bandwidth minimum pada masing-masing
client, dimana yang seharusnya masing-masing
client mendapatkan jaminan bandwidth minimum 96
Kbps namun pada hasil uji coba didapatkan hasil
yang tidak sesuai. Lebih jelasnya lihat hasil uji
perbandingan bandwidth yang tertera pada Tabel
4.3. dan Tabel 4.4. berikut ini:
Tabel 4.3. Hasil uji kecepatan bandwidth sebelum
menggunakan fitur QoS

Sumber: (http://telkomspeedy.com/speedtest)
Tabel 4.4. Hasil uji kecepatan bandwidth sesudah
menggunakan fitur QoS

Sumber: (http://telkomspeedy.com/speedtest)
Pada Tabel 4.4. diatas menunjukan jika client
No. 2 dan 3 sudah tepat sesuai dengan bandwidth
minimum yang sudah ditentukan yaitu 96
Kbps/client, namun untuk client No. 1 dan 4 tidak
sesuai hal ini disebabkan karena paket speedy yang
digunakan adalah tipe shared dimana bandwidth
total yang diterima naik turun atau tidak tetap.
Namun secara keseluruhan download stream pada
masing-masing client hampir sama atau mendekati
bandwidth minimum yang sudah ditentukan yaitu 96
Kbps/client, serta dapat dilihat bahwasannya
perbedaan download stream yang diterima tidak
berbeda jauh antara client satu dengan lainnya.
Sedangkan pada tabel 4.3. download stream yang
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diterima antar client perbedaannya cukup jauh atau
tidak seimbang, hal ini yang mengakibatkan salah
satu client terkadang kehabisan bandwidth. Maka
dari itu penulis mencoba menggunakan fitur QoS
pada Zeroshell untuk mengatasi masalah tersebut.
4. Pengujian Tingkat Kestabilan Zeroshell
Server
Penulis menguji daya tahan dan kestabilan
Zeroshell Server dengan cara menghidupkan PC
Server selama 24 jam nonstop dan hasilnya adalah
stabil atau normal namun ketika melebihi 1x24 jam,
dikarenakan terlalu panas (overheat) kadang PC
Server menjadi hang/error. Hal ini disebabkan oleh
spesifikasi hardware PC itu sendiri yang kurang
memadai (powerfull) untuk dijadikan sebuah PC
Server. Karena yang bermasalah pada PC nya
(Hardware) bukan Zeroshell (Software).
4.3. Tahap Optimalisasi (Optimize)
Kegiatan yang dilakukan pada tahap
optimalisasi yaitu melakukan evaluasi dan
maintenace untuk mendapatkan performa yang
optimal, pada tahap ini memungkinkan untuk
memodifikasi desain jaringan, jika terlalu banyak
masalah jaringan yang timbul, kemudian juga untuk
memperbaiki masalah kinerja, atau untuk
menyelesaikan masalah pada aplikasi (software).
5. Kesimpulan Dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
dan
pembahasan
perancangan Captive Portal pada jaringan ADSL
Speedy Hotspot area menggunakan Zeroshell Server
(Studi Kasus di Desa Amongrogo Kec. Limpung
Kab. Batang), maka kesimpulan yang dapat diambil
adalah:
1. Sistem autentikasi dan otorisasi dengan
menggunakan Captive Portal Zeroshell
memberikan level keamanan jaringan wireless
LAN yang lebih baik. Karena hanya client
tertentu saja yang mempunyai username /
password dan yang terdaftar di sistem yang
dapat menggunakan koneksi internet.
2. Penggunaan fitur QoS untuk mengatur
pembagian bandwidth pada penelitian ini
dirasakan kurang maksimal atau tidak tepat, hal
ini disebabkan oleh paket internet speedy yang
digunakan adalah tipe shared yang artinya
bandwidth total yang diterima tidak tetap atau
berubah-ubah, sehingga pembagian bandwidth
antar client menjadi tidak sama rata.
3. Zeroshell mempunyai bug pada saat uji
koneksi
penerapan
captive
portal
menggunakan beberapa smartphone. Hal ini
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dikarenakan ketidakcocokan antara mekanisme
sistem autentikasi zeroshell dengan OS ataupun
browser yang digunakan pada smartphone.
4. Sistem yang dibangun zeroshell dapat bertahan
stabil selama 1-2 hari saja setelah itu server
harus di reboot. Hal ini disebabkan oleh
spesifikasi PC yang digunakan belum cukup
kuat untuk dijadikan PC Server.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan
kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam
penelitian sebagai berikut:
1. Antar muka web login captive portal dapat
dikembangkan lebih baik lagi dan disesuaikan
dengan sistem yang diterapkan di tempat
tersebut ataupun dapat digunakan untuk
kebutuhan komersial seperti warnet ataupun
hotspot berbayar.
2. Implementasi dan pengujian dapat ditambah
dengan menguji penggunaan fitur accounting
pada zeroshell.
3. Perlu adanya upgrade spesifikasi hardware
yang bagus dan memadai yang akan digunakan
khusus untuk dijadikan PC server, agar kinerja
zeroshell dapat lebih optimal dan maksimal.
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