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Abstrak- Billing adalah bagian terpenting dalam pengelolaan penggunaan jasa akses internet sebagai sistem
pencatat dan pemonitor transaksi berbentuk perangkat lunak. Dalam dunia pendidikan ini sudah banyak
perguruan tinggi yang menggunakan sistem jaringan informasi berbasis internet dengan media hotspot untuk
kegiatan operasionalnya dalam sehari-hari. Dengan demikian perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan jasa
yang bermutu tinggi dengan biaya kompetitif sehingga diperlukan pengolahan sistem informasi secara
profesional. Untuk itu, perlu pengembangan sistem informasi agar dapat memperoleh kesempatan-kesempatan
yang tidak dapat dimiliki oleh penggunaan sistem manual, salah satu teknologi komputer yang dapat
menjembatani masalah tersebut adalah dengan merancang Billing System Local Hotspot dengan menggunakan
fitur User Manager. Adapun beberapa manfaat dari billing hotspot tersebut: 1) Billing hotspot dapat di
integrasikan dengan routerboard. 2) Biaya investasi murah karena cukup hanya instalasi di server saja. 3) Billing
hotspot dapat di integrasikan dengan database akademik (kampus/sekolah). Dengan cara didasarkan pada
Standard 802.11x dengan berbagai metode EAP Security.
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I.

PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan
mobilitas dan didukung dengan teknologi radio
frequensi, terciptalah teknologi WLAN (Wireless
Local Area network). Hotspot adalah istilah yang
digunakan untuk fasilitas Wireless LAN yang
tersedia pada area tertentu. Sementara itu, aplikasi
yang banyak digunakan melalui hotspot salah
satunya adalah internet. Jadi, dengan hotspot, user
bisa berbagi koneksi internet tanpa kabel, wireless
printing, dan lain-lain. Pada Perguruan Tinggi,
kebutuhan mengakses Internet semakin meningkat
seiring dengan kebutuhan untuk memperoleh
informasi. Kemudahan mengakses internet ditempat
terbuka atau area publik menjadi kelebihan
tersendiri bagi suatu instansi dalam bidang
pendidikan khususnya didunia IT, disisi lain sistem
billing akses internet konvensional pada umumnya
memerlukan proses instalasi pada klien dan
penyesuaian kembali dengan sistem operasi yang
digunakan klien serta penggunaan akses internetnya
harus selalu diawasi oleh seorang administrator,
sehingga
sangat
fleksibel
untuk
dapat
diimplementasikan di area Perguruan Tinggi
menggunakan local hotpsot. untuk itu diperlukan
sistem pengatur akses kontrol dalam penggunaan
Internet yang handal dan dapat mengakomodasi
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keperluan tersebut.Di antara perkembangan
teknologi masa kini terdapat teknologi untuk
mengoptimalkan fungsi darisuatu hotspot dalam
memanage dan mangatur hak akses user atau client
dengan suatu program yang sering kita kenal yaitu
billing sistem. sistem program biling merupakan
sistem pencatat dan pemonitor transaksi berbentuk
perangkat lunak, umumnya program ini dijual,
namun seiring dengan berkembangnya perangkat
lunak open source maka sistem program biling juga
ada yang gratis tersedia di Internet.
II. LANDASAN TEORI
1. Bagaimana system billing ini dapat mengatur
hak akses setiap user?
2. Bagaimana system biiling ini dapat mengatur
otorisasi pada masing-masing user ?
Perkembangan teknologi wireless tumbuh dan
berkembang dengan pesat, dimana setiap saat ,
selalu membutuhkan sarana telekomuinikasi. Hal
ini terbukti dengan semakin banyaknya pemakaian
telepon selular, selain itu berkembang pula
teknologi wireless yang digunakan untuk akses
internet.
Beberapa contoh teknologi wireless yakni :
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 Infrared (IR), radiasi elektromagnetik dari
panjang gelombang lebih panjang dari cahaya
tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi
gelombang radio.
 Wireless wide area network (bluetooth),
spesifikasi industri untuk jaringan kawasan
pribadi (personal area networks atau PAN)
tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan
dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar
informasi di antara peralatan-peralatan.
 Radio Frequensi (RF), menunjuk ke spektrum
elektromagnetik
di
mana
gelombang
elektromagnetik
dapat
dihasilkan
oleh
pemberian arus bolak-balik ke sebuah antena.
 Wireless personal area network, umumnya
memiliki jarak komunikasi maksimal 10m saja,
lebih pendek dibandingkan dengan Wireless
Local Area Network (WLAN).
 Wireless LAN (802.11), suatu jaringan nirkabel
yang menggunakan frekuensi radio untuk
komunikasi antara perangkat komputer dan
akhirnya titik akses yang merupakan dasar dari
transiver radio dua arah yang tipikalnya bekerja
di bandwith 2,4 GHz (802.11b, 802.11g) atau 5
GHz
(802.11a).
Kebanyakan
peralatan
mempunyai kualifikasi Wi-Fi, IEEE 802.11b
atau akomodasi IEEE 802.11g dan menawarkan
beberapa level keamanan seperti WEP dan atau
WPA.[7]

Gambar 1. Konfigurasi Userman.
Script yang digunakan pada terminal
mikrotik: [admin@MikroTik] > /tool user-manager
customer add login=admin password=passw0rd
permission=owner. Masih pada terminal ketikan
kembali [admin@MikroTik] > /tool user-manager
router add subscriber=admin ip-address=127.0.0.1
shared-secret=12345

III. PEMBAHASAN
Gambar 2. Konfigurasi Radius Server
Untuk menghasilkan konsep dan implementasi
sesuai judul penulisan diatas, maka perlu
diperhatikan dan perlu dilakukan survai, testing,
dan penerapan secara utuh. Diantaranya adalah.
Konfigurasi User Manager
Untuk mengaktifkan user manager dan membuat
user yang akan digunakan untuk masuk ke
usermanager melalui terminal mikrotik. Pada
konfigurasi routerboard didapatkan seperti gambar
script dibawah ini.
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Sesuai pembahasan diatas, gambar 2 ini
menerangkan bahwa untuk menghubungkan user
manager dengan radius server. Selanjutnya anda
pindah ke komputer admin atau operator, lalu
arahkan browser ke http://192.168.0.1/userman.
Lalu muncul form login, isi Login dan password di
sesuaikan dengan login dan password yang telah
dibuat pada saat konfigurasi usermanager diatas.
login: admin dan password: passw0rd.

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

Gambar 3. Login User manager

Gambar 6. Tampilan Login Hotspot untuk Akses
Internet
Silahkan ketik pada menu Login dan Password
sesuai data yang telah di input pada aplikasi User
Manager agar dapat mengakses internet. Jika tidak
sesuai dengan maka internet tidak dapat diakses.
Gambar 4. Tampilan menu user manage
Untuk menambahkan user hotspot, klik menu
Users, lalu klik Add.

Gambar 7. Login Success
Gambar 7, diatas menunjukan bahwa seorang user
atau client berhasil login sehingga dapat hak ases
internet.
Gambar 5. Tampilan Menambah User atau Client
Selanjutnya
koneksikan
kehotspot
dengan
membuka browser pada laptop atau pc dengan
mengunakan user yang sudah di buat pada
usermanager tadi. bila bisa langsung login tanpa
ada tulisan Radius not responding berarti anda
sudah berhasil membangun billing hotspot yang
terintegrasi dengan usermanager.
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IV. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:
1. Dengan User Manager pengaturan hak ases user
atau client dapat di manage dan monitoring dengan
mudah.
2.Hotspot merupakan suatu lokasi dimana user bisa
menikmati akses internet
3.menggunakan wireless atau sering juga disebut
WiFi (Wireless Fidelity).
4.Pembangunan Access Point Hotspot memberi
kemudahan mengakses internet tanpa harus
merentang kabel.
5.Pemilihan perangkat Wireless yang akan
digunakan dalam membangun sebuah Hotspot
harus disesuaikan dengan keadaan lokasi dan jarak
antara client dan server.
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1. Access Point Hotspot mempermudah klient untuk
terkoneksi dengan internet tanpa harus merentang
kabel.
2. Access Point Hotspot dapat membatasi jumlah
client yang tekoneksi dengan internet.
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