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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Internet telah sangat membantu dalam keseharian kita terkhusus dalam hal 

jarak dan waktu. Sekarang seorang pegawai yang sedang jauh dari kantornya tidak 

perlu lagi kembali ke kantor untuk sekedar mengambil data yang tersimpan pada 

database kantor. Dengan menghubungkan database kantor pada internet, pegawai 

tersebut yang juga terkoneksi dengan internet dapat mengunduh data tersebut 

langsung dari komputernya. Apabila pegawai tersebut dapat mengunduh data dari 

database kantor tersebut, maka memungkinkan orang lain dapat mengunduh juga. 

Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam cara agar orang yang tidak dikehendaki 

tidak dapat mengunduh, merubah ataupun menghapus data penting tersebut. 

Virtual Private Network (VPN) merupakan suatu teknologi komunikasi yang 

memungkinkan adanya koneksi dari dan ke jaringan publik serta menggunakannya 

bagaikan menggunakan jaringan lokal dan juga bahkan bergabung dengan jaringan 

lokal itu sendiri (Ardiansyah, 2008). Dengan menggunakan jaringan publik ini, 

maka sipengguna dapat mengakses fitur-fitur yang ada di dalam jaringan lokalnya, 

mendapatkan hak dan pengaturan yang sama bagaikan secara fisik kita berada di 

tempat dimana jaringan lokal itu berada. Hal yang perlu diingat adalah sebuah 

private network haruslah berada dalam kondisi diutamakan dan terjaga 

kerahasiaannya. Keamanan data dan ketertutupan transfer data dari akses ilegal 

serta skalabilitas jaringan menjadi standar utama dalam Virtual Private Network 

ini. 

Virtual private network (VPN) ini juga berkembang pada saat instansi atau 

perusahaan besar memperluas jaringanya, namun mereka tetap dapat 

menghubungkan jaringan lokal (private) antar kantor satu  dengan kantor lainya 

yang berada di tempat yang jauh. UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) 

adalah salah satu universitas yang menerapkan penggunaan internet pada setiap 

aktifitas keadministrasianya. Dimana kampus UMM itu sendiri memiliki 

perkantoran yang terpisah – pisah tempatnya. Hal ini tentu sulit jika administrasi 

dilakukan tanpa menggunakan internet sebagai media komunikasinya. Di UMM 

tingkat kemanana data sangat di jaga , dengan demikian harus ada teknologi yang 
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mampu menjamin keamanan data ketika proses administrasi melalui system 

internet dilakukan. Hal inilah mengapa teknologi VPN sangat dibutuhkan. Dan 

salah satu keuntungan menggunakan VPN adalah dapat mengurangi biaya 

operasional bila dibandingkan dengan penggunaan leased line sebagai cara 

tradisional untuk mengimplementasikan WAN (Suryani & Honey, 2006). 

Menurut Ardiansyah (2008) Sebenarnya implementasi jaringan tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan leased line. Namun biaya yang dibutuhkan untuk 

membangun infrastuktur jaringan yang luas menggunakan leased line sangat besar. 

Di sisi lain suatu instansi ingin mengoptimalkan biaya untuk membangun jaringan 

mereka yang luas. Oleh karena itu VPN dapat digunakan sebagai solusi untuk 

menghubungkan jaringan lokal yang luas dengan biaya yang relatif rendah, karena 

transmisi data teknologi VPN menggunakan jaringan publik yaitu internet. Pada 

VPN sendiri terdapat beberapa protokol yang dapat digunakan, antara lain PPTP, 

L2TP, IPSec, SOCKS (Suryani & Honey, 2006). Protokol PPTP merupakan 

protokol awal yang dibangun oleh Microsoft. Selain menjadi dasar dari 

pengembangan protokol VPN selanjutnya, PPTP juga terdapat pada berbagai versi 

Windows, diberikan sejak Windows 95 dirilis. VPN dengan Protokol tersebut juga 

menawarkan solusi biaya yang murah (Ardiansyah, 2008). Berdasarkan latar 

belakang di atas maka penulis mencoba membuat suatu Prototype Jaringan VPN 

pada Universitas Muhammadiyah Malang   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat 

prototipe infrastrukur Jaringan VPN pada Universitas Muhammadiyah Malang 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan ini adalah: 

1. Protokol menggunakan PPTP 

2. Hasil akhir berupa pengujian terhadap tranmisi pengriman dan keamanan 

Informasi  
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Merancang prototipe infrastruktur jaringan VPN pada Universitas 

Muhammadiyah Malang  

2. Membandingkan cara kerja antara VPN dengan bukan VPN pada sebuah 

jaringan lokal 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

1. BAB I 

Menjelaskan tentang latar belakang serta harapan penulis mengambil judul 

Prototype Jaringan VPN pada Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. BAB II 

Menjelaskan tentang landasan teori atau teori-teori pendungkung yang di 

peroleh dari jurnal-jurnal, sriksi atau referensi yang sesuai dengan judul dari 

tugas akhir penulis Prototype Jaringan VPN pada Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3. BAB III 

Menjelaskan tentang rancangan sistem atau bentuk sistem yang nantinya dibuat 

oleh penulis sesuai dengan judul yang diambil Prototype Jaringan VPN pada 

Universitas Muhammadiyah Malang 

4. BAB IV 

Menjelaskan tentang percobaan atau impelementasi dari perancangan sistem 

yang dimuat di BAB III terkait konfigurasi. 

5. BAB V 

Menjelaskan tentang kesimpulan atau hasil dan saran dari percobaan yang 

dimuat di BAB IV 

 

 

 

 

 


