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1 BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Jaringan computer 

Merupakan kelompok komputer yang berkaitan dan telah dirancang untuk saling 

berkomunikasi yang gunanya memberikan informasi maupun berbagai sumber daya 

yang memudahkan manusia. Penerima dari layanan yang diberikan yaitu klien dan 

yang mengakses dan melayani  yaitu server. Pola rancangan merupakan pola klien 

server yang sering dijumpai pada setiap aplikasi jaringan [5].  

Adapun jenis – jenis jaringan komputer yang dapat dilihat dari pemrosesan dan 

pengaksesan data sebagai berikut: 

a. Host-terminal adalah sebuah server yang berhubungan erat dengan jaringan

komputer di dalam host-terminal dihubungkan oleh dumb terminal. Dumd

terminal hanya sebuah hardware yang berbentuk LCD yang proses menggunakan

kabel penghubung khusus, jadi di dalam sebuah server terdapat sebuah pemroses

data [6].

b. Client-server adalah sebuah server terdari dari satu maupun lebih yang saling

terhubung dan pula terhubung dengan klien. Adapun tugas dari sebuah server

adalah menyediakan berbagai layanan yang ditujukan kepada klien sesuai dengan

tujuan peruntukannya, antara lain pengaksesan informasi, periferal, web server,

database maupun hal-hal besar lainya. Sedangkan klien adalah sebuah wadah yang

dipergunakan oleh pengguna untuk menggunakan layanan tersebut [5].

c. Peer to peer Merupakan tempat (terminal) desktop yang media penghubungnya

adalah kabel. Konsep dasarnya yaitu setiap sebuah komputer memiliku fungsi

sebagai server (penyedia layanan) dan keduanya pula juga dapat disebut klien yang

dijalankan dalam waktu bersamaan [5].

Adapun jenis – jenis jaringan Komputer yang dapat dilihat dari area-Nya sebagai 

berikut: 
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a. Local Area Network (LAN) 

Merupakan jaringan komputer yang dijelaskan pada gambar 2.1 jaringan komputer 

yang memiliki skala jangkaunya sangat kecil. Jarak jangkaunya hanya dapat di dalam 

sebuah Gedung. Topologi ini merupakan media penghubung antar komputer seperti di 

dalam Gedung rumah secara bersamaan menggunakan berbagai sumber daya [6]. 

 

Gambar 1.1 Topologi LAN 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Merupakan jaringan komputer yang dijelaskan pada gambar 2.2 menjelaskan 

jaringan komputer yang memiliki ruang lingkup yang besarnya dapat melebihi LAN. 

Jarak yang terjangkau seperti antar wilayah, antar provinsi. Jenis jaringan seperti ini 

merupakan media penghubung yang menghubungkan jaringan kecil ke tempat yang 

lebih luas. 
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Gambar 1.2 Topologi MAN 

c. Wide Area Network (WAN) 

Merupakan jaringan komputer yang dijelaskan pada gambar 2.3 menjelaskan 

jaringan komputer yang memiliki jangkauan geografis yang lebih luas dari MAN, 

yang dapat saling berkomunikasi antar negara yang berjauhan dan benua. Jenis dapat 

dibangun dari sekumpulan host. Dengan menggunakan media satelit. 

 

Gambar 1.3 Topologi WAN 
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2.2 VPN (Open-VPN) 

Virtual Private Network yaitu solusi untuk merancang komunikasi dengan sifat 

rahasia maupun aman di atas koneksi publik [7], dan juga komunikasi rahasia, komusikasi 

ini memerlukan fasilitas komunikasi publik yang gunanya bertukar informasi [2]. Pada gambar di 

bawah ini menggambarkan tipologi romote to access, di mana open-vpn membuat 

tunneling yang di berguna sebagai pembungkus paket ip terhadap paket ip yang lain. 

 

Gambar 1.4 Arsitektur VPN 

Gambar 2.1 mejelaskan VPN membutuhkan sistem lebih dari satu antara dua 

buah komputer. Sistem ini dapat dibuat dengan mengombinasikan proses 

pembungkusan Ip Addres dan proses enkripsi. Data dibungkus dengan header yang 

berisikan informasi koneksi point to point sehingga data dapat tidak saling terhubung 

dengan jaringan publik dan dapat mencapai tujuan. Jika diawali sistem terdapat proses 

pembungkusan atau enkapsulasi maka di ujung sistem terdapat pula proses deskripsi. 

a. Fungsi VPN 

Fungsi teknologi VPN yaitu menyediakan tiga fungsi terpenting bagi pengguna, 

fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kerahasiaan (Confidentially). 

Sistem VPN yaitu solusi dari pemecahan masalah yang terdapat di internet maupun 

jaringan publik yang sangat diketahui dengan penyalahgunaan informasi penting. Oleh 
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karena itu sistem VPN merancangan proses pembungkusan Ip Addres dan proses 

enkripsi yang tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak berkaitan. Pihak yang 

berkaitan harus memliki key untuk membuka data yang telah terinkripsi 

2. Keutuhan data (Data Integrity). 

Sistem keutuhan data adalah kelebihan berikutnya yang dimiliki oleh sistem VPN. 

Dapat di katakana VPN yaitu memiliki teknologi menjaga keutuhan data agar dapat 

terjaga setalah sistem mendapatkan kunci dari pengguna dan data terjaga dari 

manipulasi rusak dan data hilang. 

3. Autentikasi sumber (Origin Authentication). 

Kelebihan berikutnya adalah proses Authentikasi dari VPN key yang dimiliki 

pengguna, sistem ini akan melakukan pemeriksaan kepada data dan key apakah data 

tersebut sesuai dengan data yang tersimpan di dalam server, apabila Authentikasi 

berhasil maka sistem akan memberikan data yang memang data tersebut seharusnya.  

b. Manfaat VPN 

manfaat yang diberikan oleh VPN sebagai berikut: 

1. Remote access adalah manfaat untuk memudahkan pengguna untuk mengakses 

komputer maupun jaringan komputer dari jarak jauh. Walaupun pengguna tersebut 

tidak berada ditempat tetapi tetap dapat mengakses maupun mengontrolnya. 

2. Penggunaan VPN dapat mengurangi risiko terkena malware dan pelacakan IP 

address  yang kemungkinan terjadi saat pengguna berselancar di dunia maya. 

Gambar 2.5 megambarkan logo dari OpenVPN Sedangkan Open VPN sendiri 

yaitu aplikasi yang mengembangkan sistem  Virtual Private Networking (VPN) gratis, 

pada aplikasi  tersebut dapat menciptakan koneksi yang terenkripsi. OpenVPN 

menggunakan kunci rahasia, lisensi, dan nama pengguna atau kata sandi yang berfungsi 

untuk proses Authentikasi [8].  
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Gambar 1.5 Logo openVPN 

Open-VPN merupakan sistem full-featured SSL yang menerapkan OSI Layer 

antara layer 2 maupun 3 network extension menggunakan standar SSL/TLD protokol, 

yang dapat menjalankan metode Authentikasi klien yang berdasarkan sertifikasi yang 

fleksibel serta memungkinkan pengguna  atau komunitas khusus membuat akses 

kontrol terhadap aturan-aturan yang terdapat pada firewall yang terdapat pada VPN 

virtual. Open-VPN beroperasi pada aplikasi mendukung sistem operasi LINUX dan 

tidak beroperasi web Proxy atau web  browser.  

c. Tunnelling 

proses pembungkusan IP address, VPN akan membangun jaringan yang hanya 

dapat diakses oleh VPN itu sendiri yang di dalam terdapat proses pembungkusan IP 

address ke IP address lain dan ini adalah proses inti dari sebuah VPN dan akan 

menentukan data tersebut [8]. Proses pengiriman akan berjalan saat koneksi privat telah 

terbangun. Pakat akan berjalan melalui titik – titik yang telah di tentukan [8]. 

d. Remote to Site 

Remote to site adalah sistem yang memberikan hak akses dalam mengendalikan 

sebuah jaringan, dimana terdapat pengurus jaringan dengan mudah melaukan proses 

pengecekan dan pengawasan komputer yang menggunakan jaringan tersebut [11]. 

e. Ubuntu 

Ubuntu merupakan sistem operasi yang berasal dari turunan Debian yang 

memanfaatkan perangkat lunak bebas public untuk mengenalkannya kepada public. 

Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi yang sering digunakan karena 

kestabilannya. Ubuntu rilis perdana pada tanggal 20 Oktober 2004 yang telah memiliki 

umur 14 tahun di dalam dunia perangkat lunak yang berbasiskan Debian [10]. 
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2.3 Open-LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) sebagai aplikasi yang dapat 

mengontrol kinerja akses layanan direktori atau pelayanan direktori yang dapat 

digunakn untuk menjelaskan berbagai informasi anatara  satu entitas ke entitias 

lainnya, gambar 2.6 dibawah ini merupakan logo perusahaan openLDAP. 

 

Gambar 1.6 Logo openLDAP 

sistem ini menerapkan sistem dari server utama ke pengguna, apabila pengguna 

mengirimkan data tentang username password yang dibutuhkan untuk masuk kedalam 

sistem yang menggunakan protokol TCP/IP, kemudian server - server tersebut 

melakukan pencarian  pada bagian informasi yang telah dimuat sebelumnya di dalam 

server. Dan sistem ini akan menetukan apakah pengguna dapat masuk ke sistem 

maupun tidak. 

LDAP juga dapat digunakan sebagai aplikasi server dan perlengkapan jaringan 

sebagai user authentikasi. Walaupun LDAP memiliki fungsi penting di dalam proses 

Authentikasi pengguna tetapi aplikasi server ini harus memerlukan aplikasi pendukung 

yang berkaitan dengan protokol – protokol lain yang berfungsi mencari data tentang 

pengguna tersebu [9]. 

Sedangkan Elektronik Mail adalah aplikasi yang berkemampuan dapat 

berkomunikasi dengan dengan media lain melalui media elektronik dan dapat pula 

disebut sebagai surat yang tidak tercetak di dalam suatu pengiriman sebuah E-Mail 

memerlukan adanya jaringan internet [12]. 

Sedangkan Authentikasi merupakan suatu proses di mana sistem berusaha 

mengenali pengguna yang akan berintegrasi ke dalam sebuah jaringan sistem untuk 



 

12 

 

melakukan login ke dalam sistem tersebut. Ini merupakan solusi yang digunakan untuk 

mengurangi pencurian identitas dan sebagainya. 

2.4 TCP/IP 

TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol yang dapat disebut sebagai hal dasar yang digunakan untuk saling 

berkomunikasi ataupun bertukar data biasanya digunakan oleh komunitas yang 

terdapat dalam dunia internet. Dalam proses bertukar informasi dari saat device ke 

device lain protocol tidak dapat berdiri sendiri, maka diperlukan kumpulan-kumpulan 

protokol (protocol suite). Protocol ini sering digunakan saat ini. Data tersebut saling 

diimplementasikan dalam bentuk software di dalam sistem operasi [6] 


