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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keamanan sebuah data adalah masalah penting dan harus yang dimiliki pada era 

modern seperti sekarang. Tidak ada yang dapat menjamin sebuah data aman, apabila 

data tersebut telah terhubung langsung dengan internet. Banyak yang tidak memahami 

berbahayanya internet. Internet banyak memberikan manfaat tetapi juga memberikan 

efek negatif dengan kurang pengamanan dan terbukanya kesempatan penyalahgunaan 

teknologi tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada data dan informasi yang 

terhubung dengan internet [1]. Untuk itu diperlukan inovasi baru dalam hal pertukaran 

informasi memalui internet secara aman dan praktis. VPN (virtual private network) 

adalah aplikasi jaringan komputer yang diciptakan untuk saling bertukar data dalam 

satu jaringan di atas jaringan public. VPN adalah pergabungan antara teknologi 

tunneling dan enkripsi di ujung dari aplikasi VPN ini dibentuk algoritma yang akan 

digunakan untuk  proses dekripsi [2]. Open-VPN adalah aplikasi bebas untuk semua 

kalangan yang dibuat untuk Virtual Private Networking (VPN) pada platform linux, di 

mana aplikasi tersebut menggunakan koneksi point-to-point enkripsi dan deskripsi [2]. 

Open-VPN membuat kunci rahasia, lisensi atau nama pengguna dan kata sandi untuk 

melakukan authentikasi dan membuat koneksi. Di mana teknologi ini digunakan dalam 

jaringan internet. Walaupun kedua aplikasi tersebut telah menciptakan sistem yang 

begitu aman dalam hal keamanan data tapi bagi penulis sistem ini masih memiliki 

kekurangan dalam keamanan akun Open-VPN dan Open-LDAP maka perlu diciptakan 

sistem tambahan yang dapat mengontrol akun pengguna tersebut. 

Open-VPN ini pernah di teliti oleh Lukman dengan judul “perancangan, 

implementasi, dan analisa perbandingan l2tp/ipsec vpn dengan Open-VPN pada 

mikrotik router” [3], pada penelitian ini penulis merancang mengimplementasikan dan 

menganalisis perbandingan antara ipsec dan open-vpn pada media mikrotik sebagai 

router. Penelitian selanjutnya “Implementasi OpenVPN Server Untuk Koneksi Remote 

Pada Perangkat Android” [2],  yang dibuat oleh Rompas, dan kawan-kawan, di mana 

pada penelitian ini menerapkan open-vpn yang digunakan pada smartphone. 
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Berikutnya yang diteliti oleh Hendra “Implementasi Remote Site Pada Virtual Private 

Network Berbasis Mikrotik”, pada penelitian ini vpn difungsikan untuk pertukaran data 

supaya lebih efisien dalam waktu dan keamanan data [4].  

Dalam beberapa penelitian di atas penulis menyimpulkan kekurangan yang di 

miliki setiap penelitian. Pertama penelitian yang di lakukan oleh Lukman 

kekurangannya adalah masih belum terdapat pengaturan point to point untuk sharing 

data dari komputer client ke server dan sebaliknya, dan belum di terapkan pada kondisi 

internet sebenarnya. Kedua penelitian Rompas, dan kawan-kawan kelemahannya 

adalah media penerapannya adalah android dan sistem tidak dapat digunakan pada 

komputer dengan ip dinamis. Ketiga penelitian yang dibuat oleh Hendra belum 

menggunakan user manajemen yang digunakan sebagai authentikasi. 

Berdasarkan dari kekurangan dan kelebihan penelitian yang berkaitan dengan 

Open-VPN. Dapat di Tarik kesimpulan penambahan user authentikasi perlu di 

tanamankan pada sistem Open-VPN, karena dari semua referensi di atas belum ada 

penambahan user authentikasi dan tidak pula terdapat sistem yang me-monitoring saat 

user login menggunakan akun dari Open-VPN tersebut. Maka penulis perlu 

menambahkan sistem authentikasi dan notifikasi apabila user tersebut login. Open-

LDAP adalah sistem yang digunakan untuk memeriksa atau memastikan apakah user 

yang login tersebut berhak dan diperbolehkan untuk masuk ke directori Open-VPN 

atau tidak. Dan penambahan notifikasi ini ditujukan kepada administrator dan 

pengguna, siapa saja yang telah login menggunakan akun Open-VPN tersebut. Dalam 

hal ini pengguna menggunakan E-mail sebagai media notifikasi kepada pengguna dan 

administrator sistem. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada sub-bab ini bersisi Rumusan masalah yang dapat dirumuskan dan sesuai 

dengan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana merancang sistem Authentikasi jaringan berbasis Open-VPN

menggunakan Open-LDAP dengan sistem notifikasi e-mail.
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b. Bagaimana menguji sistem Authentikasi jaringan berbasis open-VPN

menggunakan Open-LDAP dengan sistem notifikasi e-mail.

1.3 Tujuan 

Pada sub-bab ini bersisi Tujuan dari penelitian yang akan di kembangkan, adapun 

rumusan tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Menghasilkan sistem Authentikasi jaringan berbasis open-VPN menggunakan

Open-LDAP dengan sistem notifikasi E-Mail.

b. Mengetahui unjuk kerja sistem Authentikasi jaringan berbasis open-VPN

menggunakan Open-LDAP dengan sistem notifikasi E-Mail.

1.4 Manfaat 

Pada sub-bab ini bersisi Manfaat dari pembuatan penelitian Sistem Authentikasi 

Jaringan Berbasis OpenVPN Menggunakan OpenLDAP Dengan Sistem Notifikasi E-

Mail adalah sebagai sistem keamanan yang berbentuk Authentikasi yang 

diimplantasikan pada sistem Open-Vpn dan menghasilkan notifikasi kepada 

administrator apabila pengguna login. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk  memudahkan dan membatasi cakupan permasalahan pada Proyek Tugas 

Akhir, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Sistem yang dibuat tidak mengevaluasi keamanan data saat terhubung ke internet.

b. Tidak melakukan pengujian sharing file.

c. Membangun OpenVPN menggunakan sistem operasi Ubuntu.

d. Tidak melakukan quality of service dari sharing file OpenVPN.

e. Sistem authentikasi yang digunakan adalah Open-LDAP.

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada sub-bab ini bersisi tata urutan yang digunakan penulis yang terdari 5 bab 

yang aturan penulisannya yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, Batasan masalah, 

metodologi, dan tata penulisan. 
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BAB II: DASAR TEORI 

Berisikan pembahasan studi pustaka yang mendukung dan berkaitan 

dalam perancangan pembuatan dalam tugas akhir ini. 

BAB III: PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan perencanaan dan pembautan tugas akhir yang terdapat 

perangka lunak yang digunakan. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang pengujian dan hasil yang sesuai dengan sistem yang 

telah dirancang. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan inti sari dan saran bagi penulis sendiri, dan pihak yang terkait yang 

memerlukan sumber referensi. 


