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BAB II 

STUDI LITERATUR 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Pengembangan sistem Single Sign-On (SSO) dan juga RADIUS Server sebagai 

sistem pengelolaan autentikasi terpusat sudah beberapa kali dikembangkan. Hal ini 

tentu sangat berguna untuk mendukung penelitian ini sebagai bahan referensi. 

Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal ataupun website resmi dapat 

dijadikan referensi dalam melakukan analisis penelitian ini. Beberapa referensi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah terkait dengan pengembangan SSO, 

Server CAS, Server RADIUS dan FreeRADIUS.  

Penelitian pengembangan sistem Single Sign-On pernah dilakukan oleh 

Muhammad Yanuar Ary Saputro pada tahun 2012 penelitian ini berjudul 

Implementasi Sistem Single Sign-On/Single Sign-Out Berbasis Central 

Authentication Service Protocol pada Jaringan Lightweight Directory Access 

Protocol Universitas Diponegoro. Sistem dirancang menggunakan 3 Buah Server 

yaitu web server, CAS Server dan LDAP Server. Web server yang digunakan pada 

penelitian ini bertindak sebagai pusat data dan informasi dari aplikasi-aplikasi yang 

akan diintegrasikan. Sementara itu CAS Server bertindak sebagai SSO yang akan 

menyediakan cookie sebagai tiket untuk pengguna dapat mengakses setiap aplikasi 

yang digunakan apabila telah berhasil melakukan autentikasi. Sementara itu, LDAP 

digunakan sebagai authentication Server yang akan melakukan pengecekan data 

kredensial pengguna dan juga mengelola penyimpanan data kredensial pengguna 

secara terpusat. Pada penelitian ini aplikasi web yang akan diintegrasikan 

merupakan aplikasi web berbasis CMS. Setiap aplikasi tersebut nantinya akan 

menggunakan sistem login tunggal. Untuk dapat mengakses setiap aplikasi aplikasi 

tersebut digunakan cookie yang disebut sebagai CASTGC. CASTGC didapatkan 

apabila pengguna telah berhasil melakukan login pada Server CAS. CASTGC yang 

digunakan pengguna untuk mengakses layanan web nantinya akan dilakukan 

pengecekan oleh layanan web tersebut dengan mengirimkan cookie tersebut ke 
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CAS Server. Apabila cookie tersebut valid maka CAS Server akan mengembalikan 

Service Ticket (ST) dan informasi data pengguna seperti username dan role id ke 

aplikasi web tersebut dan akan dijadikan sebagai cookie lokal antara web aplikasi 

dengan pengguna. 

Yesi Novaria dan Ilham Zuhri dari Universitas Binadarma mengembangkan sebuah 

prototype sistem Single Sign-On untuk Universitas Binadarma. Pada penelitian ini, 

dikembangkan sebuah prototype sistem Single Sign-On untuk memudahkan 

layanan aplikasi yang tersedia di Universitas Binadarma. Dalam pengembangannya 

LDAP protokol digunakan sebagai mekanisme pengaksesan layanan direktori dan 

otentikator. Protokol ini digunakan pada sistem SSO untuk pengelolaan pengguna 

semua layanan/aplikasi yang ada di universitas. Pada penelitian ini digunakan 5 

buah Server. Adapun Server yang digunakan yaitu LDAP Server, CAS Server untuk 

layanan SSO dan 3 buah Server layanan web yaitu Server e-learning berbasis 

moodle, mail Server berbasis ZCS (Zimbra Collaboration Suite) dan Server blog 

berbasis wordpress yang nantinya akan diintegrasikan ke server SSO agar dapat 

diakses dengan satu kali login. Aplikasi LDAP yang digunakan adalah OpenLDAP. 

Sementara itu software CAS yang digunakan adalah jasig-CAS yang dikembangkan 

oleh sebuah organisasi nirlaba di Amerika Serikat. Penelitian ini menjelaskan 

tahap-tahap dalam pengembangan sistem SSO menggunakan CAS serta cara 

mengintegrasikan CAS dengan klien CAS (layanan web). Prototype sistem SSO 

yang dibuat berhasil membuat ketiga aplikasi dapat diakses dengan satu kali login.   

Pengembangan protokol SAML (Security Assertion Markup Language) sebagai 

SSO pernah dikembangkan oleh Tiara Juniarti, Yesi Novaria dan Ari Muzakir. 

Penelitian ini menggunakan 2 buah aplikasi web yang akan dihubungkan oleh SSO 

yaitu web moodle dan wordpress. SAML digunakan sebagai protokol SSO pada 

penelitian ini dalam hal pertukaran data kredensial. Sedangkan RADIUS bertindak 

sebagai Server autentikasi. Hasil dari penelitian ini sistem berhasil menggunakan 

aplikasi web moodle dan wordpress dengan RADIUS sebagai otentikator dan juga 

aplikasi tersebut telah berhasil diakses dengan sistem SSO menggunakan SAML. 

Pertukaran informasi autentikasi antara SSO Server, layanan web dan pengguna 

nantinya akan dikirimkan dalam paket data berupa XML terenkripsi. 
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Aulia Rahman dan Haviluddin melakukan pengembangan Bandwidth Management 

Authentication di Universitas Mulawarman dengan memanfaatkan protokol 

RADIUS yang telah terintegrasi pada mikrotik. Sistem ini akan melakukan 

perhitungan bandwidth pada LAN dan WLAN di Universitas Mulawarman untuk 

mengontrol dan mengalokasikan bandwidth ke pengguna. Pada implementasinya 

pengguna yang tidak terdaftar pada jaringan kampus, tidak akan dapat 

menggunakan internet kampus. Pada penelitian juga menjelaskan tentang kelebihan 

dari FreeRADIUS dalam melakukan pencatatan aktivitas pengguna di dalam 

jaringan jaringan yang dapat digunakan dalam kegiatan billing, auditing, serta 

network management. Pada penelitian ini, Respon time Server RADIUS dan akses 

pengguna pada captive portal diuji coba menggunakan testing software yaitu 

NTRadPing Test Utility, RADIUS Server serta web browser dilakukan pengecekan 

manual. 

Penelitian tentang penggunaan Central Authentication Service (CAS) sebagai SSO 

yang dilakukan oleh Pascal Aubry, Vincent Mathiew dan Julien Marchal dijabarkan 

secara rinci. Penelitian ini merupakan penelitian tentang penggunaan CAS pada 

French ESUP-Portail Consortium, yang membuktikan solusi yang komplit dan 

open source bagi universitas untuk mengintegrasikan akses ke layanan dan 

informasi kepada staff dan juga para mahasiswa. Penelitian ini juga menjelaskan 

bagaimana mengintegrasikan CAS dengan authentication Server. Authentication 

Server yang digunakan pada penelitian ini adalah protokol LDAP. Pascal Aubry 

dkk. menjelaskan beberapa kelebihan dari protokol CAS, adapun diantaranya yaitu 

security atau keamanan, fitur proxy, fleksibilitas, reliability, dan kelengkapan client 

libraries.  

Design and Implementation of RADIUS : A Network Security Protocol merupakan 

sebuah jurnal analisis terhadap protokol RADIUS. Pada penelitian ini menjelaskan 

bagaimana Server RADIUS bekerja mulai dari bagaimana protokol keamanan, 

proses autentikasi dan autoriasi serta proses autentikasi bekerja. Fokus utama dari 

jurnal ini adalah menjabarkan kelemahan dan ancaman yang ada pada protokol 

RADIUS serta teknik untuk meminimalisir ancaman-ancaman tersebut. Penelitian 

ini menjelaskan bagaimana Server RADIUS menjamin keamanan protokolnya. 

Keamanan pertama adalah, komunikasi antara klien RADIUS dan Server RADIUS 
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dikonfigurasikan menggunakan Shared-secret yang tidak pernah dikirimkan di luar 

dari jaringan. Kedua, pada saat melakukan autentikasi komunikasi antara RADIUS 

Server dan NAS (Network Access Server) menggunakan enkripsi. Ketiga, user 

password dienkripsi dengan metode stream-cipher dimana password akan dibagi 

menjadi 16 oktet segmen. Selalu ada kelebihan dan kekurangan dari suatu sistem 

atau protokol. Pada RADIUS salah satunya adalah RADIUS hanya melakukan 

enkripsi atribut password pada saat access-request packet dari klien ke Server, 

sehingga informasi seperti nama pengguna, dan layanan yang diminta dapat 

direkam oleh pihak ketiga. 

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan pada paragraf-paragraf 

sebelumnya pengembangan SSO untuk mengurangi aktivitas autentikasi pengguna 

yang berulang sangat efektif dan dapat diterapkan. Selain itu penggunaan protokol 

CAS dan FreeRADIUS dapat diterapkan masing-masing sebagai SSO Server dan 

Server Autentikasi. Pengembangan SSO yang terintegrasi dengan FreeRADIUS 

bertujuan untuk menciptakan sistem autentikasi yang aman, efisien dan open 

source. Sistem SSO ini terdiri dari 3 Server utama yaitu web server, CAS Server 

dan FreeRADIUS Server. Web server akan menjadi Server yang menyediakan 

seluruh layanan aplikasi web organisasi. Server CAS akan digunakan sebagai SSO 

Server yang akan memanajemen akses ke setiap layanan web. Server CAS 

bertanggung jawab untuk membuat user hanya perlu melakukan satu kali login 

untuk dapat mengakses seluruh layanan web perusahaan. Sementara itu Server 

FreeRADIUS digunakan sebagai otentikator yang akan melakukan autentikasi dan 

autoriasi serta pencocokan data kredensial yang dimasukkan oleh pengguna dengan 

datastore atau penyimpanan data kredensial pengguna.  

Penelitian ini akan menekankan pada integrasi Server CAS dengan Server 

FreeRADIUS. Penelitian ini akan memberikan opsi pembuatan sistem Single Sign-

On yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini keamanan tidak 

hanya terletak pada kelebihan yang dimiliki Server CAS namun juga memiliki 

tambahan aspek keamanan dari fitur yang dimiliki oleh FreeRADIUS. Selain itu 

penelitian ini juga memberikan opsi terhadap pengembang sistem Single Sign-On 

yang hemat biaya dikarenakan menggunakan perangkat lunak yang gratis dan open 
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source. Berikut merupakan Tabel 1 yang menjelaskan penelitian terkait sistem yang 

akan dibangun. 

Tabel 1. Penelitian Terkait. 

No 

Nama 

Peneliti Judul Peneliti Tahun Deskripsi 

1 M. Yanuar 

Ary Saputro, 

Kodrat Iman 

Satoto dan 

Adian Fathur 

Rochim 

Implementasi 

sistem Single 

Sign-On/Single 

Sign-Out 

Berbasis Central 

Authentication 

Service Protocol 

Pada Jaringan 

Lightweight 

Directory Access 

Protocol 

Universitas 

Diponegoro 

2012 Pada penelitian ini sistem 

dirancang menggunakan 3 

buah Server yaitu web server, 

CAS Server dan LDAP 

Server. Pada penelitian ini 

aplikasi web yang 

digabungkan adalah aplikasi 

web berbasis CMS. Setiap 

aplikasi tersebut nantinya 

akan menggunakan sistem 

login tunggal. CAS Server 

bertindak sebagai SSO Server 

sementara untuk 

authentication Server mereka 

menggunakan protokol 

LDAP. Pada penelitian ini 

user dapat masuk ke setiap 

aplikasi menggunakan cookie 

yang disebut CASTGC yang 

merupakan fitur dari Server 

CAS. 

2 Yesi Novaria, 

Ilham zuhri 

Pengembangan 

Teknologi SSO 

Dengan CAS-

LDAP Pada 

2013 Pada penelitian ini, 

dikembangkan sebuah 

prototype sistem Single Sign-

On untuk memudahkan 

layanan aplikasi yang tersedia 
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No 

Nama 

Peneliti Judul Peneliti Tahun Deskripsi 

Universitas 

Binadarma 

di Universitas Binadarma. 

Dalam pengembangannya 

LDAP protokol digunakan 

sebagai mekanisme 

pengaksesan layanan 

direktori. Protokol ini 

digunakan SSO untuk 

pengelolaan pengguna semua 

layanan/aplikasi yang ada di 

universitas. Aplikasi LDAP 

yang digunakan adalah 

OpenLDAP. Sementara itu 

CAS Server digunakan 

sebagai SSO Server. Aplikasi 

yang digunakan adalah Jasig-

CAS. 

3 Tiara 

Juniarti, 

Yesi Novaria, 

Ari Muzakir 

Pengembangan 

SSO dengan 

SAML Berbasis 

RADIUS 

2015 Pada penelitian ini terdapat 2 

buah aplikasi web yang akan 

dihubungkan oleh SSO yaitu 

web moodle dan wordpress. 

SAML digunakan sebagai 

protokol SSO pada penelitian 

ini. Sedangkan RADIUS 

bertindak sebagai Server 

autentikasi. Hasil dari 

penelitian ini sistem berhasil 

menggunakan aplikasi web 

moodle dan wordpress 

dengan RADIUS sebagai 

otentikator dan juga aplikasi 
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No 

Nama 

Peneliti Judul Peneliti Tahun Deskripsi 

tersebut telah berhasil diakses 

dengan sistem SSO 

menggunakan SAML. 

4 Aulia 

Rahman dan 

Haviluddin 

Implementation 

of Bandwidth 

Management 

Authentication 

2016 Pada penelitian menjelaskan 

tentang kelebihan dari 

FreeRADIUS dalam 

melakukan pencatatan 

aktivitas user di dalam 

jaringan jaringan yang dapat 

digunakan dalam kegiatan 

billing, auditing, serta 

network management. 

Penelitian ini juga 

menjelaskan penggunaan 

captive portal untuk masuk ke 

internet sebagai traffic filter 

dari jaringan internal ke 

eksternal.  

5 Pascal 

Aubry, 

Vincent 

Mathiew, 

Julien 

Marchal 

ESUP-Portail: 

Open Source SSO 

With CAS 

 Jurnal ini merupakan 

penelitian tentang 

penggunaan CAS pada 

French ESUP-Portail 

consortium, yang 

membuktikan solusi yang 

komplit dan open source bagi 

universitas untuk 

mengintegrasikan akses ke 

layanan dan informasi kepada 

staf dan juga para mahasiswa. 

Penelitian ini menjabarkan 
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No 

Nama 

Peneliti Judul Peneliti Tahun Deskripsi 

tentang konsep SSO dan 

bagaimana CAS bekerja 

sebagai protokol Single Sign-

On secara detail. Penelitian 

ini juga menjelaskan 

bagaimana mengintegrasikan 

CAS dengan authentication 

Server. Penelitian ini 

menggunakan protokol 

LDAP sebagai otentikator. 

6 Md. 

Hasmathur 

Rehman, Dr. 

A. 

Govardhan, 

T. Venkat 

Rao 

Design and 

Implementation 

of RADIUS : An 

Network Security 

Protocol 

2010 Jurnal ini merupakan sebuah 

analisis terhadap protokol 

RADIUS. Pada penelitian ini 

menjelaskan bagaimana 

Server RADIUS bekerja 

mulai dari bagaimana 

protokol keamanan, proses 

autentikasi dan autoriasi serta 

proses autentikasi bekerja. 

Fokus utama dari jurnal ini 

adalah menjabarkan 

kelemahan dan ancaman yang 

ada pada protokol RADIUS 

serta teknik  

7 Irvan Suryadi Integrasi Central 

Authentication 

Service dengan 

FreeRADIUS 

sebagai Single 

Sign-On 

2020 untuk meminimalisir 

ancaman-ancaman 

tersebut.Penelitian ini akan 

memberikan opsi pembuatan 

sistem single Sign-On yang 

lebih baik dari penelitian 
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No 

Nama 

Peneliti Judul Peneliti Tahun Deskripsi 

sebelumnya. Pada penelitian 

ini keamanan tidak hanya 

terletak pada kelebihan yang 

dimiliki Server CAS namun 

juga memiliki tambahan 

aspek keamanan dari fitur 

yang dimiliki oleh 

FreeRADIUS. Selain itu 

penelitian ini juga 

memberikan opsi terhadap 

pengembang sistem single 

Sign-On yang hemat biaya 

dikarenakan menggunakan 

perangkat lunak yang gratis 

dan open source.. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Single Sign-On (SSO) 

Single Sign-On (SSO) merupakan suatu proses autentikasi yang membuat pengguna 

hanya perlu melakukan sekali login dengan satu password untuk dapat mengakses 

berbagai layanan pada jaringan [8], hal ini memungkinkan pengguna tidak perlu 

melakukan autentikasi pada setiap layanan yang ada. SSO memungkinkan 

pengguna dan administrator berurusan dengan satu set kredensial. Dengan 

penggunaan SSO, administrasi seperti infrastruktur autentikasi, administrator, dan 

dukungan helpdesk hanya perlu melacak perubahan pada satu entri untuk setiap 

pengguna dalam database kredensial. Oleh karena itu semua data autentikasi 

terpusat dan dapat diakses serta dimanipulasi menggunakan alat dan prosedur yang 

sama [9]. 
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Salah satu celah dari SSO yaitu jika ada pihak ketiga yang memperoleh kredensial 

SSO, maka mereka dapat melewati sistem keamanannya dan mendapatkan akses ke 

setiap sumber daya yang berbeda di bawah kredensial tersebut. Ini karena Single 

Sign-On memberikan akses ke semua sumber daya begitu pengguna pada awalnya 

diautentikasi. Oleh karena itu, risiko ini dapat dikurangi ketika memilih kredensial 

SSO yang tidak berbasis pengetahuan seperti kata sandi tetapi dikombinasikan 

dengan metode autentikasi yang kuat seperti berbasis biometrik (sidik jari) atau 

berbasis kepemilikan (One Time Password atau smart card). Penggunaan solusi 

autentikasi multifaktor untuk SSO akan semakin meningkatkan fokus pada 

perlindungan kredensial pengguna. 

 

2.2.2.1 Web dan Enterprise SSO 

Web SSO merupakan merupakan suatu solusi Single Sign-On yang dibuat untuk 

pengguna yang menggunakan aplikasi yang harus dapat dijalankan dengan 

penjelajah web menggunakan antarmuka web dan protokol HTTP [9]. Saat 

pengguna ingin menggabungkan aplikasi ke infrastruktur Web SSO, aplikasi yang 

dibuat merupakan aplikasi berbasis web. Dalam banyak kasus, ini sangat berguna 

pada arsitektur web multi-tiered front-end. 

Enterprise SSO memberikan pengalaman yang lebih luas dari web SSO. Enterprise 

SSO memberikan solusi yang tidak hanya pada aplikasi berbasis web tetapi juga 

pada aplikasi yang berbasis antarmuka terminal emulator, aplikasi berbasis 

terminal service yang melayani sedikit pengguna dan semua jenis aplikasi yang 

tidak berbasis web [9]. Namun diakibatkan oleh keberagaman yang lebih jauh 

daripada aplikasi berbasis web, Enterprise SSO sulit untuk dibuat dan dikelola.  

 

2.2.2.2 Proses Login 

Menurut Liang rata-rata Single Sign-On memiliki proses yang sama, proses tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 1[10] .  
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Gambar 1. Proses pada Single Sign-On 

 

Adapun penjelasan langkah-langkah prosesnya pada Gambar 1, adalah sebagai 

berikut:  

1. Pengguna melakukan login pada web browser untuk mengakses aplikasi, 

Klien SSO pada sistem akan cegat dan mengarahkan URL(Uniform 

Resource Locator) ke halaman utama dari Unified Portal System.  

2. Pengguna memasukkan informasi kredensial berupa username dan 

password, kemudian Unified Portal System mengirimkan ke Server 
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autentikasi untuk diproses. Jika hasil dari autentikasi bernilai benar Unified 

Portal System, sistem merekam setiap aktivitas pengguna dan memanggil 

antarmuka layanan web untuk memberikan catatan informasi dari 

autentikasi. 

3. Unified Portal System mengembalikan daftar halaman aplikasi kepada 

pengguna. Pengguna dapat memilih salah satu sistem aplikasi (misalnya. 

Sistem A). SSO Client-side sistem aplikasi membaca catatan informasi dan 

memanggil antarmuka query-note dari Layanan Web. Jika konsisten dan 

dalam batas waktu, aplikasi akan mendapatkan informasi pengguna dalam 

sistem aplikasi A dan login sistem aplikasi A. Pada saat yang sama, sistem 

akan memanggil antarmuka catatan-pembaruan dari Sertifikasi Layanan 

Web untuk memperbarui login time dari pengguna. Kemudian memanggil 

antarmuka web service untuk mendapatkan informasi izin pengguna dengan 

sistem aplikasi yang sesuai. 

4. Jika pengguna mengakhiri akses pada sistem aplikasi A, keluar dan memilih 

sistem aplikasi B, skenario sistem akan sama dengan langkah-langkah (3). 

5. Jika pengguna telah selesai mengakses aplikasi yang diperlukan dan perlu 

melakukan operasi logout, sistem akan memanggil antarmuka penghapusan 

log aktivitas user untuk menghapus informasi aktivitas yang sesuai. 

 

2.2.2 Central Authentication Service (CAS) 

Central Authentication Service atau CAS merupakan suatu produk sistem SSO 

open source yang umum digunakan. CAS dikembangkan oleh universitas YALE 

dan diterapkan pada sistem SSO di universitas tersebut. CAS dibuat dari JAVA 

servlets dan dapat berjalan pada beberapa servlet engine yang menawarkan layanan 

autentikasi berbasis web [6].  

 

2.2.2.1 Arsitektur CAS 

Secara umum arsitektur dari CAS terbagi atas dua bagian, yaitu Server CAS dan 

web browser[6] . Berikut merupakan penjelasan dari kedua bagian tersebut : 
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1. Server CAS 

Server CAS merupakan suatu mesin yang berguna sebagai pusat autentikasi. 

Mesin ini merupakan satu-satunya aktor yang mengetahui kata sandi 

pengguna. Server CAS memiliki peran ganda yaitu dalam melakukan 

autentikasi user dan juga mengirimkan dan mengesahkan identitas 

pengguna yang telah berhasil diautentikasi ke klien CAS.  

2. Web Browser  

Web browser harus memenuhi persyaratan berikut untuk memanfaatkan 

semua fitur yang ada pada CAS yang nyaman : 

 Memiliki mesin enkripsi  untuk dapat menggunakan HTTPS. 

 Dapat bertindak sebagai pengalih HTTP (mengakses URL yang 

diberikan oleh location header saat menerima 30x respon) dan 

mengenali JAVAscript dasar; 

 Menyimpan cookie sebagai penyimpanan informasi. Secara khusus pada 

bagian keamanan cookie pribadi hanya dikirimkan ke mesin yang 

mengirimkan cookie tersebut. 

 

2.2.2.2 CAS clients 

Aubry menjelaskan aplikasi web yang dilengkapi dengan pustaka klien CAS, atau 

Server web menggunakan mod_cas, disebut klien CAS. CAS memberikan sumber 

daya hanya untuk klien yang sebelumnya telah diautentikasi oleh Server CAS. 

Adapun klien-klien pada CAS adalah[6] : 

 Perpustakaan, sesuai dengan bahasa pemrograman web yang paling banyak 

digunakan (Perl, JAVA, JSP, PHP, ASP); 

 Modul Apache, yang digunakan khususnya untuk melindungi dokumen 

statis; 

 Modul PAM (Pluggable Authentication Module) digunakan untuk 

meningkatkan level dari sistem autentikasi. 
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2.2.2.3 Fungsi Dasar CAS 

Berikut merupakan beberapa fungsi dasar dari Server CAS berdasarkan penelitian 

Aubry dkk. [6] : 

1. Autentikasi Pengguna 

Pengguna yang sebelumnya tidak diautentikasi (atau pengguna yang autentikasinya 

telah kadaluarsa) saat mengakses Server CAS disajikan formulir autentikasi untuk 

memasukkan net ID atau password, proses pertama autentikasi dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan akses pertama ke Server CAS. 

Jika net id dan kata sandi benar, Server mengirimkan cookie yang disebut TGC 

(Ticket Granting Cookie) ke browser, proses ini dapat dilihat pada Gambar 3[6]. 

 

Gambar 3. Autentikasi web browser terhadap Server CAS. 

TGC merupakan paspor yang diberikan oleh Server CAS ke pengguna. Masa pakai 

atau valid dari paspor ini biasanya hanya beberapa jam. Tiket ini diberikan ke web 

browser dari Server CAS agar tidak perlu melakukan autentikasi berulang. Cookie 

yang dikirimkan merupakan cookie pribadi (cookie tidak pernah dikirimkan ke web 

server kecuali ke Server CAS) dan dilindungi (Request ke Server CAS diamankan). 

Semua tiket yang dikirimkan oleh Server CAS dikirimkan secara samar (misalnya 
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: tiket tersebut tidak mengandung informasi tentang pengguna sama sekali) karena 

tiket tersebut hanya mengidentifikasi sesi dari web browser dan Server CAS. 

2. Mengakses layanan web yang dilindungi saat dikonfirmasi 

Saat mengakses layanan web yang dilindungi atau web service yang merupakan 

CAS client, web browser akan dialihkan ke Server CAS untuk pengecekan. 

Browser yang telah diautentikasi akan dilakukan pengecekan TGC ke Server CAS, 

proses ini dapat dilihat pada Gambar 4[6]. 

 
Gambar 4. Pengalihan web browser yang tidak terautentikasi ke Server 

CAS. 

 

Gambar 5 menunjukkan proses penunjukan TGC, Server CAS akan memberikan 

Service Ticket (ST) ke web browser. Service Ticket merupakan tiket samar (tidak 

ada informasi pengguna), dan hanya dapat digunakan oleh layanan yang 

membutuhkannya. Pada saat yang sama, Server CAS mengarahkan browser ke 

layanan panggilan (Tiket Layanan adalah parameter CGI)[6]: 

 
Gambar 5. Proses Pengalihan web browser setelah diautentikasi. 

ST kemudian divalidasi oleh klien CAS terhadap Server CAS dan layanan yang 

diinginkan dapat dikirimkan ke browser, proses ini dapat dilihat pada Gambar 6[6] 

: 
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Gambar 6. Proses validasi Service Ticket. 

Semua komunikasi yang ada pada Gambar 7 transparan bagi pengguna, pengguna 

mengakses semua layanan tanpa melakukan autentikasi dan tanpa berinteraksi sama 

sekali. 

 

Gambar 7. Proses pengalihan dari tampilan pengguna.  

 

Service Ticket (ST) adalah paspor browser untuk validasi ke klien CAS. ST adalah 

one-time Tiket (tidak dapat disajikan dua kali ke Server CAS), hanya berlaku untuk 

klien CAS yang dikirim dan hanya untuk periode waktu yang sangat singkat 

(biasanya beberapa detik).  

3. Web browser mengakses sumber daya yang dilindungi saat belum 

diautentikasi 

Web browser yang belum diautentikasi akan dialihkan ke Server CAS pada saat 

mengakses layanan web. Pada saat proses pengalihan Server CAS akan 

mengirimkan formulir autentikasi ke pengguna. Ketika pengguna mengisi formulir 

dan diautentikasi dengan benar, maka Server CAS akan : 

 Mengirimkan TGC ke browser, agar tidak perlu melakukan autentikasi 

ulang nanti.  
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 Mengarahkan browser ke layanan panggilan (klien CAS), dengan Service 

Ticket. 

Dapat disimpulkan tidak diperlukan adanya autentikasi terlebih dahulu untuk 

mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan, autentikasi secara otomatis 

diperlukan saat pertama kali pengguna mengakses layanan yang dilindungi. 

 

2.2.3 Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) 

RADIUS adalah protokol jaringan atau sistem yang mendefinisikan aturan dan 

konvensi untuk komunikasi antar perangkat jaringan untuk autentikasi dan 

akuntansi pengguna jarak jauh. Biasanya digunakan oleh Internet Service Provider 

(ISP), penyedia jaringan seluler, dan jaringan perusahaan dan pendidikan. Protokol 

RADIUS melayani tiga fungsi utama :   

 Autentikasi pengguna atau perangkat sebelum mengizinkan mereka 

mengakses jaringan. 

 Autoriasi pengguna atau perangkat sebelum mengizinkan mereka 

mengakses jaringan. 

 Menghitung  dan melacak penggunaan layanan tersebut. 

RADIUS dikembangkan pada tahun 1991 oleh Livingstone Enterprise yang 

didasarkan kebutuhan dari suatu perusahaan penyedia internet nirlaba yang 

bernama Merit Network. Perusahaan ini membutuhkan cara kreatif untuk 

mengelola akses dial-in ke berbagai Points-Of-Presence (POPs) di seluruh 

jaringannya. Berdasarkan kebutuhan tersebut lahirlah RADIUS. Dalam masa 

pengembangan RADIUS sistem akses jaringan didistribusikan di area yang luas dan 

dijalankan oleh beberapa organisasi independen. Untuk menjamin pencegahan 

terhadap masalah keamanan dan scalability pada administrator pusat, sistem tidak 

akan mendistribusikan nama pengguna dan kata sandi. Namun, mereka ingin Server 

akses jarak jauh untuk menghubungi Server pusat untuk mengizinkan akses ke 

sistem atau layanan yang diminta. Untuk merespon kontak dari Server akses jarak 

jauh, Server pusat akan mengembalikan pesan “berhasil” atau “gagal” dan mesin 

jarak jauh bertanggung jawab dalam memberikan respon untuk setiap end user. 
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Oleh sebab itu, tujuan dari RADIUS adalah untuk membuat autentikasi pengguna 

secara terpusat pada suatu lokasi, dimana pengguna dari banyak lokasi dapat 

meminta akses jaringan dimanapun dan kapanpun. Kelebihan dari sistem RADIUS 

membuat banyak vendor perangkat jaringan menggunakannya dan saat ini 

RADIUS dianggap sebagai standar industri dan juga ditempatkan menjadi standar 

Internet Engineering Task Force (IETF)[11]. 

2.2.4.1 Komponen Sistem RADIUS 

RADIUS merupakan protokol jaringan yang mendefinisikan aturan dan konvensi 

untuk komunikasi perangkat jaringan. Seperti banyak protokol, RADIUS 

menggunakan model client-Server. Klien RADIUS (juga disebut Network Access 

Server atau NAS) mengirimkan permintaan ke Server RADIUS, kemudian Server 

RADIUS melakukan proses terhadap permintaan dan mengirim kembali respons. 

Produk-produk umum NAS contohnya adalah wireless access point seperti linksys 

WRT54G dan peralatan dial-up yang umum tersedia pada produsen besar jaringan. 

Produk Server RADIUS yang umum contohnya seperti Cisco ACS, Microsoft IAS, 

Juniper steel belted RADIUS, Open Systems Radiator dan FreeRADIUS. 

Sementara itu protokol RADIUS berbagi menggunakan umum komunikasi client-

Server seperti banyak protokol lain misalnya HTTP dan SMTP, namun secara 

spesifik RADIUS menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Untuk lebih 

jelas tentang komponen pada sistem RADIUS maka dapat dilihat pada Tabel 2 [11] 

: 

Tabel 2.Komponen RADIUS. 

Nama Komponen Fungsi Komponen Contoh 

User/Device Melakukan permintaan 

akses ke jaringan 

Laptop, Modem ADSL, 

VOIP Phone 

Network Access Server 

(NAS) 

Menyediakan akses ke 

jaringan untuk 

user/device 

Switch, Wireless Access 

Point, DSLAM, VPN 

terminator 
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Nama Komponen Fungsi Komponen Contoh 

Authentication Server Menerima permintaan 

autentikasi dari NAS. 

Mengembalikan hasil 

autentikasi ke NAS. 

Secara opsional meminta 

informasi user dan 

konfigurasi dari database 

atau direktori. Dapat 

mengembalikan 

parameter konfigurasi ke 

NAS. Menerina 

informasi accounting 

dari NAS. 

FreeRADIUS, Radiator, 

IAS, NPS, ACS 

Data Store Basis data atau direktori 

opsional dengan 

informasi autentikasi dan 

izin user. Server 

RADIUS dapat 

berkomunikasi dengan 

penyimpanan data 

menggunakan DB API 

atau LDAP. 

SQL Database, Kaberos 

Service Server, LDAP  

Directory 

 

2.4.1.1 Network Access Server 

Network Access Server (NAS) bertindak sebagai gerbang antara pengguna dan 

jaringan yang lebih luas. Ketika pengguna mencoba untuk mendapatkan akses ke 

jaringan NAS melewati informasi autentikasi (misalnya, nama pengguna dan kata 

sandi) antara pengguna dan Server RADIUS. Proses ini disebut sesi autentikasi. 

Diakhir sesi autentikasi, Server akan memerintahkan NAS untuk menolak 
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pengguna dan menolak akses jaringan atau menerima pengguna dan menyediakan 

akses jaringan. Setelah pengguna mengakses jaringan, pembatasan keamanan 

(ditentukan oleh Server RADIUS) diberlakukan oleh NAS yang bertindak sebagai 

router gateway dan firewall untuk pengguna tersebut. 

Server RADIUS akan menerima ringkasan aktivitas pengguna dari NAS. 

Ringkasan ini mencakup data seperti informasi sesi, total waktu pada jaringan, total 

lalulintas ke dan dari pengguna. Lalu lintas pengguna tidak melewati RADIUS 

Server, RADIUS hanya memiliki akses ke informasi pengguna melalui ringkasan 

NAS. Ada banyak jenis NAS, dalam lingkungan perusahaan switch jaringan dan 

wireless access point bertindak sebagai NAS untuk memastikan hanya pengguna 

yang berwenang yang dapat mengakses jaringan perusahaan. Perangkat atau 

aplikasi apapun yang memverifikasi autentikasi nama pengguna dan kata sandi 

dapat menjadi klien RADIUS. Server FTP, Server web dan layanan masuk Unix 

termasuk bagian dari klien RADIUS atau NAS. 

 

2.4.1.2 Server RADIUS 

Server RADIUS biasanya merupakan aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada 

Blade atau Server mandiri. Dalam beberapa kasus, fungsi Server identik : Server 

menunggu permintaan dari NAS, memproses atau meneruskan permintaan dan 

kemudian mengembalikan respons ke NAS. Respons dapat berisi kebijakan 

autoriasi atau pengakuan atas dara akuntansi yang diterima. Server RADIUS 

tunggal dapat menerima dan memproses banyak permintaan akses secara paralel 

dari berbagai jenis NAS di banyak lokasi yang berbeda. Server tunggal juga dapat 

berinteraksi dengan flat files, database SQL, direktori LDAP atau Server RADIUS 

lainnya. Untuk membuat keputusan mengenai permintaan akses, Server RADIUS 

harus terlebih dahulu menggunakan informasi dari banyak sumber. 

Setelah Server membuat keputusan, Server akan mengembalikan respon ke NAS. 

NAS dapat memberlakukan kebijakan dalam respon itu, atau mungkin 

mengabaikannya sama sekali. Server tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah 

NAS menerima respon dan apakah NAS mematuhi respon tersebut. Sangat sulit 
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untuk membuat kebijakan pada situs lokal, karena NAS biasanya mencatat sedikit 

informasi tentang apa yang telah diterima atau bagaimana respon Server diproses. 

Bagian ini akan membantu mengilustrasikan proses-proses dari server RADIUS: 

departemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertindak seperti Server RADIUS, 

dengan menetapkan kebijakan, dan penjaga keamanan bertindak seperti NAS dalam 

jaringan, dengan menjalankan kebijakan departemen SDM tersebut. Dalam contoh 

ini, kebijakan perusahaan adalah bahwa ketika seorang karyawan dipecat, HR 

memberitahukan keamanan dan menghapus akses gedung dari karyawan itu. 

Petugas keamanan kemudian bertanggung jawab untuk memastikan karyawan yang 

dipecat tidak lagi mengakses gedung perusahaan. Jika suatu hari seorang karyawan 

dipecat (mirip dengan pengguna yang ditolak aksesnya) dan departemen SDM 

memberi tahu penjaga keamanan bahwa karyawan tersebut tidak lagi bebas untuk 

datang dan pergi (mirip dengan keputusan Server RADIUS yang dikirim ke NAS), 

itu adalah kemudian naik ke satpam di meja depan perusahaan untuk melakukan 

tugas menolak masuk ke karyawan yang dipecat (mirip dengan akses sistem 

penegakan NAS dalam jaringan). Dalam jaringan, NAS memberlakukan akses 

sistem. Server RADIUS tidak lebih dari memberikan saran kepada NAS. 

Server RADIUS memproses permintaan NAS berdasarkan kriteria berikut: 

 Isi permintaan NAS 

 Informasi tersedia secara lokal ke Server RADIUS (file datar, SQL, LDAP) 

Beberapa batasan yang melekat dalam kriteria pemrosesan di atas berarti bahwa, 

Server tidak dapat bernegosiasi dengan NAS untuk meminta informasi lebih lanjut: 

Server hanya mengambil apa yang dikirim NAS dan mengembalikan baik 

menerima atau menolak suatu pengguna. Keterbatasan ini adalah konsep kunci 

lainnya. Server RADIUS tidak memiliki kendali atas konten request yang dikirim 

NAS[11]. 

2.2.4 Protokol AAA  

AAA merupakan kepanjangan dari “authentication, authorization  dan 

accounting”. Protokol AAA memiliki arsitektur yang mengautentikasikan dan 

memberikan izin kepada pengguna serta melakukan penghitungan untuk aktivitas 
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mereka. Arsitektur dari AAA sangat fleksibel karena memungkinkan untuk 

menggunakan sebagian AAA dalam sistem. Sebagai contoh apabila suatu 

perusahaan tidak membutuhkan penagihan penggunaan jaringan mereka pada 

pengguna, perusahaan dapat memutuskan untuk mengautentikasi dan mengizinkan 

pengguna dan mengabaikan aktivitas pengguna agar tidak repot dengan akuntansi. 

RADIUS adalah salah satu  protokol AAA yang sering digunakan.  

Tanpa AAA, administrator jaringan harus mengkonfigurasi jaringan secara statis. 

AAA memastikan fleksibilitas kebijakan jaringan dengan memberi administrator 

jaringan untuk memindahkan sistem. Tanpa AAA, mereka harus mendefinisikan 

opsi konektivitas dengan jelas. AAA memiliki peran dalam hampir semua cara kita 

mengakses jaringan : hotspot wireless yang menggunakan AAA untuk keamanan; 

jaringan yang dipartisi memerlukan AAA untuk menghubungkan akses; semua 

bentuk akses jarak jauh yang menggunakan AAA untuk memberikan izin pada 

pengguna jarak jauh[11].  

2.2.3.1 Definisi AAA 

Protokol AAA memiliki 3 fungsi yang dapat menyelesaikan berbagai solusi 

berdasarkan fungsi tersebut. Untuk dapat memahami setiap definisi pada AAA pada 

bagian ini akan menjelaskan masing-masing fungsi dan cara kerja dari protokol 

AAA[11]. 

1. Authentication 

Authentication merupakan proses validasi identitas pengguna dengan cara 

mencocokkan kredensial yang telah diberikan pengguna (seperti, nama dan kata 

sandi) dengan data yang telah dikonfigurasi pada Server AAA (seperti, nama dan 

kata sandi). Jika data yang dimasukkan benar maka pengguna yang berhasil 

diautentikasi akan mendapatkan akses ke dalam jaringan. Apabila data yang 

dimasukkan tidak cocok maka autentikasi gagal dan akses ke jaringan ditolak. 

Autentikasi juga dapat gagal jika kredensial yang dimasukkan pengguna salah. 

Misalnya, kebijakan situs dapat membatasi akses jaringan berdasarkan lokasi 

apabila pengguna mengakses situs dari lokasi yang jauh atau di luar regional 

tertentu akses akan ditolak. 
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2. Authorization 

Authorization atau autoriasi merupakan suatu proses untuk menentukan izin yang 

akan diberikan kepada pengguna. Misalnya, pengguna mungkin atau tidaknya 

diizinkan pada jenis akses jaringan tertentu atau memberikan perintah tertentu. 

NAS mengirimkan “permintaan” paket informasi tentang pengguna dan Server  

RADIUS baik memberikan atau menyangkal izin hanya berdasarkan informasi 

dalam “request” yang dikirimkan oleh NAS. Dalam setiap kasus, Server RADIUS 

mengelola kebijakan autoriasi dan NAS memberlakukan kebijakan tersebut. 

3. Accounting 

Accounting pada protokol AAA merupakan proses pencatatan sumber daya yang 

digunakan pengguna selama berada di dalam jaringan. Informasi yang dikumpulkan 

dapat berupa lama waktu, jumlah data yang dikirim atau diterima selama satu sesi. 

Selama dalam satu sesi jaringan, NAS secara berkala mengirimkan perhitungan 

aktivitas pengguna ke Server. Perhitungan ini adalah ringkasan, bukan salinan 

lengkap dari semua lalu lintas. Data yang digunakan untuk tujuan penagihan. ISP 

adalah konsumen besar data akuntansi, karena setiap pengguna ditagih berdasarkan 

waktu akses pada jaringan. Namun, perusahaan tidak terlalu membutuhkan fitur ini 

karena karyawan tidak ditagih untuk akses ke jaringan.  

2.4.1.3 Data Stores 

Data Stores atau Penyimpanan data (mis., basis data atau direktori) memberikan 

izin penyimpanan dan pengambilan data. Penyimpanan data memiliki kemampuan 

pengambilan keputusan yang terbatas. Sementara prosedur penyimpanan 

dimungkinkan di sebagian besar database, mereka jarang digunakan ketika 

penyimpanan data sederhana diperlukan. Perbedaan utama antara Server RADIUS 

dan penyimpanan data adalah cara mereka mendukung kebijakan dan autentikasi. 

Peran penyimpanan data dalam proses autentikasi adalah untuk menyediakan data 

ke Server RADIUS. Server kemudian menggunakan metode autentikasi untuk 

mengautentikasi pengguna. 

Ketika Server RADIUS mengautentikasi pengguna atau menyimpan data akuntansi 

untuk pengguna itu, RADIUS akan membaca atau menulis ke database atau 
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direktori. Informasi pengguna (yaitu, nama pengguna, kata sandi, jumlah kredit) 

dan data sesi (yaitu, total waktu sesi dan statistik untuk lalu lintas total dari dan ke 

pengguna) disimpan di database atau direktori ini. Dalam banyak hal, protokol 

RADIUS mirip dengan bahasa permintaan basis data jauh. Secara khusus, 

sementara database SQL atau LDAP menyimpan data pengguna, database itu tidak 

dapat ditanyakan langsung oleh NAS. Sebagai gantinya, NAS mengirim permintaan 

ke Server, yang pada gilirannya menanyakan database. Penyederhanaan normal 

database query language ini berarti mudah untuk menambahkan autentikasi dan 

akuntansi ke NAS alih-alih menerapkan klien SQL berfitur lengkap, yang akan 

sangat boros sumber daya dan mahal. Perbedaan antara RADIUS Server dan Data 

Stores dapat dilihat pada Tabel 3 [11]. 

Tabel 3. Perbedaan antara RADIUS Server dan  Data Stores. 

RADIUS Server Penyimpanan Data 

Menerapkan Kebijakan Jarang Menerapkan Kebijakan 

Mendukung protokol lengkap 

autentikasi, 

seperti: CHAP, MS-Chap, MS-

CHAPv2, 802.1X (EAP, EAP-TLS, 

PEAP, EAP-TTLS, EAP MD5, EAP-

GTC, LEAP), HTTP Digest 

authentication. 

Mengizinkan query sederhana, seperti : 

LDAP “bind as user” 

 

2.4.1.2 Proses Session Pada RADIUS 

Session pada RADIUS terdiri dari langkah-langkah berikut[11] : 

1. Menghubungkan pengguna remote ke perangkat RADIUS client 

(menggunakan Point-to-Point Protocol (PPP, 802.1X) atau Data link layer 

protocol lainnya) dan inisiasi login: 

 NAS memulai semua percakapan (Authentication Session) di RADIUS. 

 Semua informasi yang dikirimkan ke Server merupakan informasi yang 

berdasarkan kebijakan klien. 



 

30 
 

 RADIUS Server tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikirimkan 

oleh NAS. 

2. NAS berkomunikasi dengan RADIUS Server menggunakan mekanisme 

shared secret untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirimkan. 

 RADIUS menggunakan User Datagram Protocol (UDP) port 1812 

untuk autentikasi dan 1813 untuk accounting. 

3. NAS mengirimkan pesan ke RADIUS (Access-Request) ke Server. 

 Pesan mengandung informasi tentang user, termasuk nama user, 

kredensial autentikasi, dan permintaan layanan. 

 Pesan juga dapat berisi informasi tentang NAS, seperti nama host, MAC 

address, atau wireless SSID. 

 Pesan dikirim menggunakan Password Authentication Protocol (PAP), 

Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) atau Extensible 

Authentication Protocol (EAP). 

 Server harus menentukan apakah melakukan autentikasi atau izin 

pengguna hanya berdasarkan informasi yang terkandung dalam request 

NAS, karena Server tidak memiliki akses ke informasi tambahan dari 

pengguna.  

 Jika NAS mengirimkan paket dengan protokol autentikasi yang tidak 

didukung Server, Server akan menolak request tersebut. 

4. Server RADIUS melakukan proses permintaan dan verifikasi permintaan 

login terhadap database lokal atau layanan autentikasi yang berjalan di 

jaringan. 

 Layanan autentikasi dapat mencakup: LDAP Server untuk validasi 

domain; Active Directory Server pada jaringan windows; SQL Server 

atau jenis database lain untuk mendapatkan informasi dari database.  

5. Server RADIUS mengirimkan hasil validasi kembali ke NAS dalam salah 

satu bentuk berikut: Access Reject, Access Challenge, atau Access Accept. 

 Access Reject mengunci pengguna keluar dari jaringan jika pengguna 

tidak sah atau tidak berwenang dan menolak akses ke sumber daya yang 

diminta 
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 Access Challenge terjadi ketika Server membutuhkan informasi 

tambahan dari pengguna, karena ukuran paket RADIUS terbatas Access 

Challenge memungkinkan pertukaran data yang lebih besar. 

 Access Accept memberikan pengguna akses ke sumber daya dan berisi 

informasi kebijakan yang digunakan NAS untuk menyediakan layanan 

dan menjalankan perintah pengguna. Kondisi Access Accept tidak 

berlaku untuk semua sumber daya. Setiap sumber daya tambahan 

dibutuhkan pemeriksaan ulang. NAS juga melakukan verifikasi akses 

asli yang ditawarkan secara berkala. 

 Access Accept respon menghasilkan NAS yang menyediakan layanan 

berikut untuk klien jarak jauh: memasok alamat IP statis atau dinamis; 

menugaskan Time-to-Live untuk sesi; mengunduh dan menerapkan 

Access Control List (ACL) pengguna; mengatur parameter sesi L2TP, 

VLAN dan QoS yang diperlukan. 

6. Setelah session diterapkan pada klien RADIUS, proses akuntansi dimulai : 

 Accounting-Request (start) message, dikirimkan oleh NAS ke Server, 

menunjukkan dimulainya sesi. Catatan akun sesi kemudian dibuat. 

 Accounting-Request (start) message, menunjukkan akhir sesi, catatan 

akun kemudian ditutup. 

 Data yang disimpan dalam database selama sesi akuntansi digunakan 

untuk informasi laporan yang dapat ditagih. 

 Informasi akuntansi yang disimpan di dalam database terdiri dari : 

waktu sesi, jumlah paket data yang dikirimkan, identifikasi pengguna 

pada mesin, alamat jaringan dan poin dari lampiran informasi. 

 

2.2.5 FreeRADIUS 

FreeRADIUS adalah Server RADIUS open source yang paling populer dan paling 

banyak diterapkan di dunia. FreeRADIUS berfungsi sebagai dasar untuk beberapa 

penawaran komersial, dan memasok kebutuhan autentikasi, autoriasi dan akuntansi 

(AAA) dari banyak perusahaan Fortune 500 dan ISP Tier 1. FreeRADIUS juga 

banyak digunakan pada kalangan akademis (misalnya, eduroam, layanan akses 
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roaming di seluruh dunia yang dikembangkan untuk penelitian dan pendidikan 

internasional dan menggunakan perangkat lunak FreeRADIUS). FreeRADIUS 

dimulai pada agustus 1999 oleh Alan Dekok dan Miquel van Smoorenburg. Miquel 

sebelumnya merupakan penulis perangkat lunak Cistron RADIUS yang telah 

banyak diadopsi ketika Server Livingston sudah tidak beroperasi lagi. 

FreeRADIUS dikembangkan menggunakan desain modular, untuk mendorong 

keterlibatan komunitas yang lebih aktif[11]. 

2.2.5.1 Keuntungan FreeRADIUS 

Popularitas FreeRADIUS dapat dikaitkan dengan banyaknya manfaat tambahan 

yang ditawarkan yang lebih unggul dari berbagai Server RADIUS lainnya. 

FreeRADIUS memiliki desain protokol yang kaya fitur, modular dan fleksibel 

dalam penskalaan, berikut merupakan manfaat dan keuntungan FreeRADIUS untuk 

administrasi    jaringan : 

1. Fitur 

Lebih banyak tipe autentikasi yang didukung oleh FreeRADIUS dari open source  

Server lainnya. Misalnya FreeRADIUS merupakan satu-satunya Server RADIUS 

open source yang mendukung Extensible Authentication Protocol (EAP). 

FreeRADIUS juga merupakan satu-satunya Server RADIUS open source yang 

mendukung virtual Server. Penggunaan virtual Server berarti implementasi yang 

kompleks dapat disederhanakan dan biaya dukungan serta pemeliharaan yang 

berkelanjutan untuk administrasi jaringan sangat berkurang. Dengan demikian, 

kemampuan FreeRADIUS untuk mendukung virtual Server  menjadi keunggulan 

besar atas pesaingnya. 

2. Modularitas 

Desain protokol modular membuat FreeRADIUS mudah dimengerti. Antarmuka 

modul juga sederhana dalam menambah atau menghapus modul. Misalnya, jika 

fitur tidak diperlukan untuk konfigurasi tertentu, modul mudah dihapus. Setelah 

modul dilepas, tidak akan mempengaruhi kinerja Server, penggunaan memori atau 

keamanan. Fleksibilitas ini memungkinkan Server untuk berjalan pada platform 

mulai dari sistem tertanam hingga mesin multy-core dengan gigabytes RAM 
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3. Skalabilitas  

Server RADIUS tunggal dapat dengan mudah beralih dari menangani satu request 

setiap beberapa detik menjadi menangani ribuan request per detik, hanya dengan 

mengkonfigurasi ulang beberapa pengaturan default. Banyak organisasi besar yang 

memiliki lebih dari 10 juta pelanggan menggunakan FreeRADIUS untuk kebutuhan 

AAA. Seringkali hanya membutuhkan satu Server FreeRADIUS untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi besar tersebut. Sementara banyak dari perusahaan komersial 

menawarkan versi yang berbeda untuk menangani kebutuhan yang berbeda, 

FreeRADIUS hanya memerlukan versi terbaru dari FreeRADIUS yang diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja, lebih banyak bidang, lebih banyak klien dan fitur 

lainnya tanpa perlu membeli lisensi produk tambahan.  


