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Abstract - One of the major changes in the telecommunications 

sector is the use of wireless technology (wireless). Problems to be 

faced when implementing a wireless LAN is the issue of security. 

Many people are still questions about the security of wireless LANs. 

When implementing a wireless LAN, then the user must implement 

a system that does not implement adequate security, allowing 

unauthorized users (illegal) may enter into a hotspot network. 

Solutions or handling is done by using the RADIUS (Remote 

Authentication Dial-In User Service) server. RADIUS server has a 

AAA protocol (Authentication, Authorization, Accounting) 

mechanism that can regulate how the procedures for 

communication, both between the client to the domain and inter-

domain network client to a different domain while maintaining the 

security of data exchange. 

Research conducted at the University of Gadjah Mada library 

aims to develop a system of wireless network security, development 

methods that I use is Security Policy Development Life Cycle 

(SPDLC). By using the RADIUS server security system diharakan 

this system can run smoothly and fairly efficient and practical in 

dealing with problems hotspot network. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu perubahan utama di bidang telekomunikasi 

adalah penggunaan teknologi nikrabel (wireless). Teknologi 

wireless juga diterapkan pada Jaringan komputer, yang lebih 

dikenal dengan wireless LAN (WLAN). Kemudahan-

kemudahan yang ditawarkan wireless LAN menjadi daya Tarik 

tersendiri bagi para pengguna komputer dalam menggunakan 

teknologi ini untuk mengakses suatu Jaringan komputer atau 

internet. 

Masalah yang akan dihadapi apabila menerapkan wireless 

LAN adalah isu tentang keamanannya. Banyak pihak yang 

masih mempertanyakan tentang keamanan wireless LAN. 

Apabila mengimplementasikan wireless LAN, maka harus 

mengimplementasikan pengguna yang tidak menerapkan 

sistem keamanan yang memadai, sehingga memungkinkan 

pengguna yang tidak berhak (illegal) dapat masuk ke Jaringan 

hotspot.  

Dari hasil studi pustaka yang dilakukan, sistem keamanan 

wireless yang benar-benar mampu memberikan keamanan yang 

lebih secure adalah dengan menggunakan sistem keamanan 

Remote Autentifikasi Dial in User Service (RADIUS) server. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

mengajuhkan penelitian dengan judul “Analisa Keamanan 

Jaringan Wireless Menggunakan Server RADIUS Pada 

Mikrotik. ( studi kasus : Perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada )”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiankan 

sebelumnya, terdapat beberapa permaslahan yang akan 

diangkat, anatara lain: 

1. Bagaimana memastikan pengguna Jaringan wireless 

adalah user yang telah terdaftar secara resmi atau valid?  

2. Bagaimana cara mengetahui celah keamanan jaringan 

wireless pada perpustakaan Universitas Gadjah Mada ? 

3. Bagaimana cara untuk merekam segala aktifitas user, 

seperti saat user mulai menggunakan Jaringan, saat user 

mengakhiri koneksi dengan Jaringan, berapa lama user 

menggunakan Jaringan, berapa banyak data yang 

diakses dari Jaringan?  

4. Bagaimana cara menrancang sistem keamanan jaringan 

wireless yang aman di perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaiut: 

1. Menganalisa kelemahan keamanan jaringan wireless 

pada perpustakaan universitas gadjah mada. 

2. Memberi saran pada perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada terhadap masalah yang dihadapi untuk 

mengembangkan sistem keamanan jaringan wireless 

dengan menggunakan RADIUS server. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, metode yang 

digunakan dalam menganalisis sistem jaringan, metode yang 

digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dan 

penelitian di lapangan atau studi kasus. Adapun dua metode 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metodologi Observasi (field research) 

Pengumpulan data dan informasi dengan cara meninjau 

dan mengamati secara langsung dengan instansi yang 

bersangkutan. 
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2. Metodologi Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dan informasi dengan cara 

melakukan wawancara secara langsung dengan kepala 

bidang jaringan komputer Perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada. 

3. Metodologi Kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca 

buku-buku atau artikel referensi yang dapat dijadikan 

acuan pembahasan dalam masalah ini. 

4. Metodologi Studi Sejenis 

Metode pengumpulan data dengan mempelajari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 

karakteristik sama, baik dari segi teknologi maupun 

objek penelitian. 

 

1.4.2 Metode Pengembangan 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir 

ini adalah Security Policy Development Life Cycle (SPDLC) 

yang memiliki 6 tahapan, yaitu: 

Identifikasi : Pokok permasalahan yang berhubungan 

dengan keamanan. 

Analisis : resiko keamanan, ancaman, dan 

vulnerabilities. 

Perancangan : mengenai rancangan infrastruktur 

keamanan. 

Implementasi : penerapan teknologi keamanan. 

Audit : memeriksa penerapan teknologi 

keamanan. 

Evaluasi : mengevaluasi efektivitas dan kebijakan 

arsitektur. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini penulis mengambil permsalahan 

Analisa keamanan jaringan wireless menggunakan server 

RADIUS pada mikrotik. Refrensi yang digunakan penulis salah 

satunya dari skripsi dengan judul “Meningkatkan Keamanan 

Port  SSH dengan Metode Port Knocking Menggunakan 

Shorewall pada Sistem Operasi Linux”, ditulis oleh Edy 

Haryanto (2013). 

Christina Megawati (2012), melakukan anilisa dengan 

menggunakan aplikasi snort pada server dan wireshark pada 

komputer administrator dalam jaringan wireless. sistem ini 

berjalan dengan sistem management network dan monitoring 

yang baik sehingga dapat memantau, mengontrol dan 

mengevaluasi jaringan wireless. 

Imam Riadi (2011), melaukukan penelitian keamanan 

jaringan menggunakan pemfilteran aplikasi mirotik. dengan 

analisa proses untuk menentukan alut lalulintas yang melewati 

proses filteran menggunakan firewall, desain untuk 

mendapatkan cara yang paling efektif dan efisien 

mengimplementasikan router, implementasi serta pengujian 

yang dilakukan dengan metode street test. 

Penulis mengambil referensi tersebut karena metode dan 

pola port yang akan dilindungi sama menutup semua port dan 

                                                           
[1] Hassell, Jonathan. 2002. RADIUS. O'Reilly & Associates, Inc. United States 

of America 

mengijinkan otentikasi hanya dengan port knocking. Untuk 

melengkapi fitur keamanan pada skripsi “Analisa dan 

Perancangan Centralized Authenrication untuk Hotspot User 

Menggunakan Mikrotik Router OS di jaringan RT/RW NET 

HS.NADI NET Prambanan”, ditulis oleh Ananto Dwi Nugroho 

(2013). 

Penulis mengambil referensi ini dikarenakan penulis 

melihat dalam kesimpulan pembuatan sistem pengamanan yang 

dibahas belum mencakup administrator atau user pengelola 

sehinga perlu diberikan tambahan pengamanan untuk otentikasi 

user administrator. 

 

1.5 RADIUS 

RADIUS merupakan singkatan dari Remote Access Dial In 

User Service. pertama kali di kembangkan oleh livingston 

Enterprises. merupakan network protokol keamanan jaringan 

yang digunakan untuk manajemen akses RFC 2685 dan RFC 

2866, RADIUS biasa dugunakan oleh perusahaan untuk 

mengatur akses ke internet bagi client. 

RADIUS melakukan otentikasi, otorisasi, dan pendaftaran 

akun pengguna secara terpusat untuk mengakses jaringan 

adalah pengguna yang sah. RADIUS berstandar IEEE 802.1x. 

sering disebut "Port Based Authentication". RADIUS 

merupakan protokol client - server yang berada pada layer 

aplikasi pada OSI layer. dengan protokol transport berbasis 

UDP.[1] 

 

1.5.1 Proses AAA Pada RADIUS 

Protokol AAA (Authentication, Authorization, 

Accounting) mengatur mekanisme  bagaimana  tata  cara  

berkomunikasi,  baik  antara client ke domain-domain  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, yaitu:[2] 

1.  Autentikasi (Authentication) 

Yaitu proses memeriksa identitas dari seorang 

pengguna untuk memastikan apakah user tersebut 

benar telah terdaftar dalam jaringan wireless tersebut. 

2.  Autorisasi (Authorization) 

Berperan sebagai suatu kumpulan aturan 

yangmembatasi fasilitas apa yang boleh dan dapat 

diakses oleh seorang pengguna yang telah 

terautentikasi. 

3.  Akuntansi (Accounting) 

Suatu proses pencatatan dari awal saat seorang 

pengguna mengakses jaringan dalam suatu hotspot. 

 

1.6 Metode Analisis SPDLC 

Menurut Goldman dan Rawles (2004), SPDLC (Security 

Policy Development Life Cycle) digambarkan sebagai suatu 

siklus yang dimulai dari tahap evalulasi yang menvalidasi 

efektivitas dari tahap analisa awal. Umpan balik dari evaluasi 

ini bisa berdampak pada perubahan dalam arsitektur dan 

[2] Interlink Networks. 2004. Securing Hotspots with RADIUS. Interlink 

Networks,Inc. 
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teknologi yang digunakan saat ini. Umpan balik ini diberikan 

oleh sistem yang sedang berjalan, tetapi hanya akan bekerja 

dengan orang yang terlatih dan memiliki komitmen serta 

tanggung jawab atas berbagai proses yang digambarkan dalam 

SPDLC tersebut.[3] 

 
Gambar 1. The Security Development Life Cycle[4] 

 

Tiap tahapan pada metode pengembangan sistem SPDLC 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Identifikasi 

Tahap awal ini dilakukan untuk menemukan berbagai 

macam masalah keamanan yang dihadapi oleh sistem 

atau suatu jaringan pada saat ini. 

2. Analisa 

Dari data yang didapatkan pada tahap identifikasi, 

dilakukan proses analisa terhadap sistem keamanan yang 

digunakan pada saat ini. Apakah sistem keamanan 

tersebut sudah mampu mengatasi masalah keamanan 

yang ditemukan. 

3. Desain 

Tahap desain ini akan membuat suatu gambar rancangan 

topologi sistem keamanan yang akan dibangun, dan 

menjelaskan kebutuhan sistem dan teknologi yang 

diperlukan untuk memperbaiki sistem keamanan yang 

ada saat ini. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan penerapan dari hasil 

perancangan yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. 

5. Audit 

Pada tahap ini sistem yang diimplementasikan akan 

dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian secara 

sistematis untuk memastikan bahwa sistem keamanan 

yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan awal. 

6. Evaluasi 

                                                           
[3] Goldman, James E., Philips T. Rawles. 2004. Applied Data Communications 

: a Business-Oriented Approech. John Wiley & Sons. New York 

Tahap evaluasi ini akan memberikan penilaian secara 

menyeluruh terhadap sistem baru yang diterapkan. 

 

2. Pembahasan 

2.1 Identifikasi Masalah Wireless LAN 

Jaringan Wireless LAN tidak sama dengan Jaringan LAN 

berkabel (wired LAN). Dimana media transmisi dari Jaringan 

wireless adalah udara yang begitu bebas, sedangkan Jaringan 

wired LAN menggunakan kabel yang lebih terkontrol. 

Sehingga dari segi keamanan, Jaringan wireless begitu rentan 

menghadapi berbagai ancaman dan dapat menimbulkan 

berbagai persoalan.  

  

2.2.1 Memonitor Lalu Lintas Jaringan 

Penulis melakukan pemonitoran Jaringan menggunakan 

software inSSIDer 4. InSSIDer adalah software untuk 

melakukan scanning sinyal akses poin. Insider mendeteksi 

hardware yang digunakan yaitu Broadcom 802.11b/g WLAN-

Packet Scheduler Miniport. Setting channel yang digunakan 

adalah channel 2.4 GHz sinyal wireless yang berada di 

perpustakaan UGM adalah sinyal wireless yang bekerja pada 

frekuensi 2.4 GHz. 

Titik akses poin tersebut memiliki informasi MAC 

Address, SSID, Channel, Security, dan Speed. Hasil capture 

ditampilkan dalam bentuk table yang ditunjukkan pada tabel1. 

 
Tabel 1. Titik Akses Poin Di Perpustakaan UGM 

Tanggal Lokasi SSID Channel 
Sign

al 
Encryption 

1/24/ 

2015 

Perpustakaan 

UGM 

UGM 

Hotspot 
6 -77 Open 

UGM 
Hotspot 

6 -76 Open 

L6 LT2 11 -78 WPA 

UGM 

Hotspot 
1 -85 Open 

UGM 
Hotspot 

11 -73 Open 

UGM 

Hotspot 
1 -85 Open 

Unknown 6 -78 WPA 

UGM 

Hotspot 
11 -82 Open 

Unknown 3 -87 WPA 

Unknown 1 -81 WEP 

UGM 

Hotspot 
1 + 5 -85 Open 

UGM 

Hotspot 
11 -84 Open 

UGM 
Hotspot 

11 -85 Open 

UGM 

Hotspot 
11 -84 Open 

Unknown 3 -85 WPA 

[4] Goldman, James E., Philips T. Rawles. 2004. Applied Data Communications 

: a Business-Oriented Approech. John Wiley & Sons. New York 

Identifikasi

Analisa

Desain

Implementasi

Audit

Evaluasi
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Gambar 2 Menunjukkan titik akses poin yang 

menggunakan enkripsi pada perpustakaan UGM. 
 

Gambar 2. Persentase akses poin yang menggunakan engkripsi 

2.2 Design Wireless LAN 

2.3.1 Pengembangan Sistem Keamanan Wireless LAN 

Dari hasil analisa terhadap beberapa sistem keamanan pada 

jaringan wireless, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang 

menjadikan bahwa sebagai jenis keamanan tersebut tidak 

relevan lagi untuk diterapkan sebagai sebuah system keamanan 

bagi jaringan wireless. 

Untuk itu diterapkan sebuah perancangan sisitem yang 

lebih aman menggunakan sistem RADIUS server, sehingga 

terbentuk sebuah sistem keamanan dengan mekanisme 

autentikasi, autorisasi, dan accounting yang menjadikan sisitem 

keamanan ini lebih terjamin keamanannya.  

 

 

Gambar 3. Topologi Perancangan RADIUS Server 

2.3.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam dalam 

perancangan sistem RADIUS server. Perangkat keras yang 

digunakan peneliti sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat 

Keras 
Spesifikasi 

Router 

RB750 

CPU AR7241 400MHz 

64 MB Main Storage 

32 MB RAM 

5 Lan Ports 

Access Point 
TL-

WA701DL 

150 Mbps 

Antena 1 x 5 dBi 

Notebook 

Asus 
X200CA 

Intel Celeron CPU 1007U 1.5 GHz 

Memory 2048MB RAM 

Hard disk 500GB TOSHIBA MQ01AB050. 

Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter. 

 

2.3.3 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam perancangan 

RADIUS server terdiri dari: 

 
Tabel 3. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Versi 

Mikrotik Router OS 6.25 

Mikrotik Winbox Louder 3 

Windows 8.1 64 bit 

 

2.4 Membangun RADIUS Server 

2.4.1 Konfigurasi User Manager 

Sebelumnya penulis sudah membuat konfigurasi RADIUS 

server dan hotspot maka tahap selajutnya adalah melakukan 

konfigurasi user manager. User mangaer adalah suatu aplikasi 

manajemen sistem di dalam mikrotik yang juga berfungsi 

sebagai internal RADIUS server yang dapat digunakan untuk 

melakukan manajemen user hotspot. Dengan menggunakan 

user manager dapat juga digunakan untuk voucher untuk 

jaringan hotspot yang berbayar (komersial), namun karena 

tempat yang penulis tidak akan membahas sistem voucher  ini. 

Konfigurasi user manager ini harus dilakukan melalui terminal 

mikrotik, Langkah-langkahnya sebagai berikut:  
[admin@MikroTik] > tool user-manager customer add login=admin 

password=masterugm permissions=owner 

Maksud dari perintah di atas adalah untuk membuat user 

admin dengan password-nya masterugm, yang nantinya user 

admin ini akan digunakan untuk login atau masuk ke user 

manager mikrotik. 
admin@MikroTik] > tool user-manager router add subscriber=admin 

ip-address=127.0.0.1 sharedsecret=123456 

System 
Open
67%

Engkripsi
33%

Enkripsi Perpustakaan 
UGM
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Maksud dari perintah diatas adalah untuk menghubungkan 

user manager ke server RADIUS yang telah penulis buat 

sebelumnya. Pada perintah diatas terdapat shared-

secret=123456 yang merupakan password dari server 

RADIUS. Perlu diingat bahwa shared-secret yang diinputkan 

harus sama dengan secret pada saat melakukan setting 

RADIUS server. 

Selajutnya untuk mengecek apakah user manager yang 

dibuat sudah benar atau belum, maka kita buka browser 

kemudian arahkan browser ke alamat url 

http://192.168.1.57/userman. Alamat 192.168.1.57 tidak lain 

adalah alamat dari mikrotik RB750. Lalu akan muncul form 

login seperti pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Form Login User Manager 

 
2.5 Monitoring Sistem RADIUS Server 

Untuk proses monitoring sistem RADIUS server, dapat 

dilakukan melalui dua  cara yaitu melalui user manager 

RADIUS dan melalui winbox. 

1. Monitoring melalui user manager RADIUS 

Untuk melakukan monitoring user melalui user manager 

RADIUS, langkahnya adalah login terlebih dahulu 

melalui alamat user manager dengan menggunakan 

browser. Kemudian pilih sessions, maka akan muncul 

tabel informasi seperti pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Monitoring User Melalui User Manager RADIUS 

 

2. Monitoring melalui winbox 

Untuk melakukan monitoring user melalui winbox, 

langkahnya adalah pilih IP > Hotspot > Active dan IP > 

Hotspot > Hosts. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 8. dan pada gambar 9.. Simbol R maksudnya 

adalah terkoneksi dengan RADIUS dan Simbol A 

maksudnay adalah terautorisasi. 

 
Gambar 6. Monitoring User Active pada Winbox 

 
Gambar 7. Monitoring User Melalui Winbox 

 

2.6 Audit Sistem RADIUS Server 

2.6.1 Pengujian Sistem RADIUS Server 

Pengujian dilakukan untuk melakukan testing apakah user 

sudah dapat terkoneksi ke jaringan hotspot yang berbasikan 

RADIUS server. Untuk mengeceknya maka langkah-langkah 

adalah sebagai berikut: 

Setting IP address kartu jaringan pada user DHCP, 

kemudian buka browser, maka user dihadapkan dengan 

tampilan login (captive portal), masukan user name dan 

password seperti pada gambar 8. 

 
Gambar 8. Tampilan Login Hotspot 

 

Apabila user dan password yang diinputkan benar, maka 

akan tampil gambar 9 dan user sudah dapat mengakses internet. 

Sedangakan apabila user name dan password yang diinputkan 

salah maka muncul tulisan seperti pada gambar 10. 

 
Gambar 9. Status User Login 

 
Gambar 10. Status User Invalid Password 

 

http://192.168.1.57/userman
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2.7 Evaluasi sistem RADIUS server 

Disini penulis melakukan Vulnerability assesment 

dilakukan untuk menilai kerentanan jaringan komputer nikrabel 

untuk menilai dan mengukur tingkat keamanan yang digunakan 

pada suatu jaringan. Test yang dilakukan  pada jaringan 

simulasi ini menggunakan metode penetration testing untuk 

mengetahui celah keamanan yang ada pada jaringan nikrabel. 

Tabel 4. Penetration Testing Sistem Keamanan Wireless 

Jenis Serangan 
Informasi yang di 

Dapatkan 

Status Serangan 

WPA/WPA2 RADIUS 

MAC address 
Spoofing 

List MAC address user 

yang terkoneksi ke 

dalam jaringan 

Berhasil berhasil 

Authentication 
Attack Tunggal 

List MAC address user 
yang terkoneksi ke 

dalam jaringan, channel 

yang digunakan oleh 

access point 

Berhasil Berhasil 

Denial of 
Service 

List IP address dari user 

yang terkoneksi ke 

dalam jaringan 

Berhasil Berhasil 

Eavesdropping 
Attacker harus berada 
dalam jaringan internet 

Berhasil Gagal 

Man in the 

Middle Attack 

Port yang terbuka pada 

server, IP address dari 

user yang terkoneksi ke 
dalam jaringan 

Berhasil Gagal 

 

Pada tabel 4. menunjukan bahwa serangan eavasdroping 

dan man in the middle attack gagal terjadi pada jaringan yang 

menggunakan RADIUS server. Dari serangan-serangan yang 

telah dilakukan dengan penetration testing, dapat dihasilkan 

suatu analisi bahwa suatu sistem keamanan untuk mencegah 

user yang tidak memiliki hak, agar tidak dapat bergabung ke 

dalam jaringan. 

 

3. Penutup 

3.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem autentikasi RADIUS server, 

hanya yang user terdaftar saja yang bisa terkoneksi ke 

jaringan wireless. 

2. Untuk mengetahui celah keamanan wireless penulis 

menggunakan aplikasi air-cracking untuk menembus 

sistem keamanan yang lama dan masih terdapat celah 

kelemahan. Sistem enkripsi yang menggunakan WPA 

memiliki kelemahan terhadap engkripsinya. Sehingga 

seorang user yang tidak memiliki hak akses dapat 

melakukan pengaksesan ke dalam jaringan secara ilegal. 

Penggunaan sistem otentikasi RADIUS server 

memberikan level keamanan yang lebih baik, karena 

seorang user harus terdaftar terlebih dahulu ke dalam 

sistem untuk dapat menggunakan jaringan internet. 

3. Dengan adanya sistem RADIUS server ini, admin dapat 

melakukan monitoring terhadap user (mahasiswa, tamu, 

dan staff) yang terkoneksi ke jaringan Hotspot 

perpustakaan Universitas Gadjah Mada. 

4. Dengan adanya sistem RADIUS server sistem keamanan 

jaringan wireless pada perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada menjadi lebih aman karena sistem tersebut tidak 

bisa ditembus dengan serangan air-cracking dan user 

yang terkoneksi terhadap jaringan adalah user yang valid 

atau terdaftar pada jaringan. 

3.2 Saran 

Saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya karyawan atau staff perpustakaan UGM 

memiliki user autentikasi sendiri apabila ingin 

mengakses ke dalam jaringan wireless dan dibuatkan 

user khusus buat karyawan atau staff guna untuk dapat 

dimonitoring oleh administrator. 

2. Apabila masih menggunakan keamanan enkripsi 

WPA/WPA2 gunakan passkey yang tidak ada dalam 

kamus yang digunaknan pada brute force. Gunakann 

passkey yang panjang dan berkrakter seperti contoh 

“@#$DF%^FG45”. Penggunaan passkey yang kuat 

merupakan jaminan untuk sebuah jaringan wireless, 

karena satu-satunya cara bisa digunakan oleh hacker 

untuk mendapatkan WPA/WPA2 key adalah dengan 

melakukan serangan brute force dengan file kamus, 

karena itu jangan menggunakan passkey yang lemah. 
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