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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai 

aspek kehidupan manusia yang membutuhkan informasi, baik untuk masalah 

pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Karena apa bila tidak ada 

informasi yang diperoleh, manusia tidak akan berkembang. Sedangkan untuk 

memperoleh informasi tersebut, manusia menginginkan cara yang cepat atau 

dengan kata lain secara instant yang tidak terbatas ruang dan waktu dari mana 

sumber informasi tersebut. Sehingga semakin berkembang pula aplikasi – 

aplikasi, media – media, dan cara mudah dalam penggunaan akses internet. 

Virtual Private Network adalah jaringan private secara virtual didalam 

jaringan public seperti internet. Saat ini jaringan komputer sangatlah penting 

dalam menunjang komunikasi, Banyak sekali manfaat dari hal di atas tetapi ada 

satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu Keamanan. Keamanan jaringan 

komputer sangat penting untuk efisiensi dan efektifitas kinerja dari suatu jaringan 

komputer. Penggunaan infrastruktur yang handal dalam jaringan komputer sangat 

berpengaruh untuk mendukung kinerja atau performanya.Salah satu service yang 

biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan VPN(Virtual Private 

Network) adalah PPTP (Point to Point Tunneling Protocol). Sebuah koneksi PPTP 

terdiri dari Server dan Client. Mikrotik RouterOS bisa difungsikan baik sebagai 

server maupun client atau bahkan diaktifkan keduanya bersama dalam satu mesin 

yang sama,Router merupakan suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk 

menjembatani antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Selain untuk 

menjembatani suatu jaringan, Router juga dapat digunakan untuk mengelola lalu 

lintas jaringan. Router yang digunakan untuk implementasi ini adalah Mikrotik 

yang mempunyai sistem operasi Mikrotik RouterOS. 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Pangkalpinang, 

ingin meningkatkan keamanan dan kecepatan datayang di butuhkan oleh 

karyawan untuk menyampaikan informasi. Jaringan komputer di PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Pangkalpinang hanya menggunakan 
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jaringan dari ISP sebagai backbone konesi internet tanpa ada pengamanan 

keamanan jaringan, oleh karena itu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Perwakilan Pangkalpinang memerlukan sistem keamanan jaringan praktis aman 

dan cepat, agar kinerjakaryawan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor 

Perwakilan Pangkalpinang lebih efisien dan efektif dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan, maka perlunya pembuatan sebuah sistem konfigurasi kemanan jaringan 

Virtual Private Network dengan metode PPTP. Setiap karyawan memiliki 

username dan password untuk masuk ke dalam jaringan Virtual Private Network, 

hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau kecurangan dunia 

maya diPT.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Perwakilan Pangkalpinang. 

Dari beberapa penelitian terdahulu, konfigurasi keamanan jaringan hanya   

menggunakan jaringan dari ISP saja. Oleh karena itu penulis ingin 

mengembangkan konfigurasi jaringan Virtual Private Network dengan Metode 

PPTP agar pengiriman data lebih praktis, aman, dan cepat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya 

kedalam sebuah penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI VIRTUAL PRIVATE 

NETWORK DENGAN METODE PPTP MENGGUNAKAN MIKROTIK 

ROUTER DI PT.ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) KANTOR 

PERWAKILAN PANGKALPINANG”. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan 

indentifikasi masalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana membuat suatu perangkat yang dapat menyediakan akses 

jaringan secara private dengan biaya yang relative murah. 

b) Bagaimana membangun suatu layanan Remote Access VPN (Virtual 

Private Network) dengan Metode PPTP (Point To Point Tunneling 

Protocol). 
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1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini dibatasi pada permasalahan sebagai 

berikut : 

a) Untuk mengimplementasikan layanan yang berbasis remote access pada 

VPN(Virtual Private Network) dengan Metode PPTP (Point to Point 

Tunneling Protocol) yang bertujuan sebagai salah satu optimalisasi 

jaringan.  

b) Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan Metode PPTP (Point to 

Point Tunneling Protocol) 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini metodologi yang akan penulis terapkan yaitu 

sebagai berikutini : 

a) Metode penelitian dalam pengembangan System 

 Adapun metode penelitian pengembangan sistem yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Metode Network Development Life Cycle (NDCL) 

dimulai dari 

1. Analisis 

2. Desain 

3. Simulasi 

4. Implementasi 

5. Monitoring 

6. Manajemen 

 

1.5 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Dengan menggunakan Router Mikrotik, kita sudah dapat mengelola suatu 

jaringan yang sangat kompleks. 

b) Dengan biaya yang cukup terjangkau kita sudah membuat sistem jaringan 

yang efisien dan efektif. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Mengimplementasikan Remote Access VPN(Virtual Private Network) 

untuk koneksi jaringan secara Private dengan biaya terjangkau. 

b) Memanfaatkan Metode PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)yang 

sudah banyak terdapat di setiap sistem operasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab. Berikut 

penjabarannya: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan landasan teori sesuai topik yang di ambil beserta sumber 

rujukan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan penjelasan metodologi apa yang digunakan selama 

melakukan penelitian. 3 bagian utama dalam metodologi penelitian  yaitu 

Model Pengembangan perangkatlunak, metode penelitian dan tools (alat 

bantu dalam analisis dan  perancangan).  

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem (dalam menjelaskan bab 

empat, model, metode, dan tools harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 

5. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan kembali 

masalah penelitian, menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya 

menarik kesimpulan apakah hasil yang didapatkan layak digunakan. Saran 

merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksankan (sesuatu yang bekum 

ditempuh dan layak untuk dilaksanakan).  


