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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan komputer adalah suatu faktor yang penting dalam dunia 

teknologi informasi. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai 

perlindungan informasi terhadap pencurian data – data yang dianggap penting 

oleh suatu lembaga. Sistem keamanan jaringan yang umum digunakan 

masyarakat ataupun perusahaan adalah sistem keamanan jaringan yang sudah 

ada pada suatu sistem operasi misalkan windows. Windows menggunakan 

sistem keamanan firewall dalam melindungi pengguna yang sedang 

terkoneksi jaringan, akan tetapi sistem firewall pada windows tidak secara 

efektif melindungi data pengguna dari serangan para hacker ataupun cracker, 

disisi lain suatu lembaga ingin juga memberikan layanan kepada pengguna 

yang mempunyai hak akses untuk mengakses jaringan lokal milik lembaga 

tersebut dimanapun mereka berada, untuk mendukung kegiatan ini, suatu 

lembaga perlu menerapkan File Transfer Protocol (FTP) supaya pengguna 

dapat mengakses file yang ada di kantor walaupun menggunakan jaringan 

publik, dari sisi keamanan suatu lembaga memerlukan metode keamanan 

yang bagus sehingga keamanan transfer data dapat terjaga.  

Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah teknologi yang 

digunakan untuk menghubungkan antara jaringan lokal satu dengan jaringan 

lokal lainnya menggunakan jaringan publik[1]. Secara sistematis dengan 

adanya VPN maka data yang terdapat dalam suatu lembaga dapat diakses 

melalui jaringan publik, selain itu mengetahui kegiatan klien atau pengguna 

merupakan hal yang penting, hal ini bertujuan untuk membatasi kegiatan 

klien untuk melakukan tindakan yang tidak mempunyai hubungan dengan 

pekerjaan pada lembaga tersebut, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode 

yang dapat mencatat kegiatan klien serta dapat membatasi kegiatan klien. 

Remote Access Dial-in User Service (Radius) server merupakan  sebuah 

model akses jaringan yang memisahkan tiga macam fungsi kontrol, yaitu 

authentication (izin masuk), authorization (hak akses), dan accounting 
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(pencatatan kegiatan), untuk proses secara independen[4]. Accounting 

merupakan proses pengumpulan data informasi seputar berapa lama user 

melakukan koneksi dan billing time yang telah dilalui selama pemakaian. 

Accounting juga dapat mengumpulkan informasi tentang apa saja yang 

dilakukan klien selama terkoneksi dengan jaringan. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat 

Rancang Bangun File Transfer Protocol (FTP) dan Remote Access Dial-in 

User Service  (Radius) Server pada Jaringan Virtual Private Network 

(VPN) Menggunakan Ipv6 yang diharapkan dapat membantu 

memaksimalkan keamanan data yang banyak digunakan pada suatu lembaga 

dan dapat mencatat kegiatan dari pengguna. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan ditangani pada tugas akhir ini meliputi 

beberapa hal sebagai berikut. 

1. Bagaimana membangun ftp dan radius server pada jaringan vpn? 

2. Bagaimana cara melindungi data saat melakukan transfer melalui 

jaringan publik ? 

3. Bagaimana mencatat kegiatan klien dengan radius server ketika 

terhubung dengan jaringan ?  

1.3 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini mempunyai batasan masalah agar pembahasan masalah 

tidak menyimpang jauh  dari permasalahan. Berikut batasan masalah yang 

ada. 

1. Pembangunan server menggunakan aplikasi VSFTPD untuk FTP server, 

coovachilli, freeRadius untuk radius server serta aplikasi openvpn untuk 

vpn server. 

2. Perlindungan keamanan data saat melakukan transfer dilakukan dengan 

menggunakan VPN. 

3. Pembangunan Radius server hanya sebatas untuk autentifikasi dan 

accounting untuk klien. 

4. Sistem operasi yang digunakan adalah ubuntu 12.04 LTS sebagai server 

dan windows 7 sebagai klien. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai solusi dari 

permasalah diatas adalah. 

1. Membangun suatu system security network menggunakan aplikasi 

openvpn yang bisa melindungi data klien pada saat melakukan transfer 

data, dan aplikasi freeradius sebagai authenticator untuk klien saat 

mengakses jaringan. 

2. Mengetahui berapa lama waktu dan berapa banyak data yang digunakan 

klien saat terhubung dengan jaringan menggunakan metode accounting 

yang dimiliki oleh radius server. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian menggambarkan tahapan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis untuk mencari pemecahan masalah yang ada. Tahapan – tahapan 

tersebut adalah. 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini berisi tentang mengumpulkan dan mempelajari berbagai 

literatur, artikel maupun jurnal penelitian yang dibutuhkan. Pencarian 

informasi tentang bagaimana cara penerapan konsep rancang bangun 

FTP dan Radius server pada jaringan VPN menggunakan ipv6 Serta 

berisi tentang teori – teori yang menunjang dalam penelitian ini. 

2. Perancangan Sistem dan Implementasi 

Berisi tentang cara membangun FTP dan Radius server pada jaringan 

VPN. Pada FTP dan Radius server menggunakan sistem operasi 

Ubuntu 12.04 LTS dan klien menggunakan windows 7. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah implementasi tunneling sistem ipv6 melalui ipv4 

serta autenfikasi klien dan pencatatan kegiatan klien menggunakan 

Radius server. 

3. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini berisi tentang semua tahapan akhir dalam penelitian 

tugas akhir ini, meliputi penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil 

yang diperoleh dari langkah – langkah yang telah dilakukan serta 

permasalahan yang ada, selain itu juga diberikan saran sebagai masukan 

yang berkaitan dengan pengembangan tugas akhir ini untuk lebih lanjut. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan laporan tugas akhir 

ini, maka secara garis besar pembahasan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan tentang sistem 

operasi yang digunakan, software dan beberapa istilah yang ada 

dalam proyek tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Meliputi analisa penelitian dan perancangan dari FTP dan 

accounting server serta menggunakan metode tunneling pada ipv6 

ke ipv4 yang akan dibangun dalam proyek tugas akhir ini.   

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Meliputi pembahasan mengenai langkah – langkah pembuatan server 

dan pengujiannya. 

BAB V : PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran mengenai proyek tugas akhir ini. 


