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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam era globalisasi ini, kebutuhan akan komunikasi data yang 

terintegrasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi institusi ataupun perusahaan 

bisnis. Kecendrungan pada era ini, banyak perusahaan atau institusi mendirikan 

cabang – cabangnya di berbagai lokasi, baik dalam satu kota maupun di antar 

negara, belum lagi jika seorang pegawai harus bekerja walaupun tidak berada di 

dalam kantor, yang mengharuskan pegawai itu mengakses file-file, atau server 

database  yang berada di jaringan private dalam kantor pusat ataupun di dalam 

kantor cabang yang tidak di routing didalam area public network. 

 Untuk mengatasi hal tersebut, banyak perusahaan yang mengintegrasikan 

system informasinya dalam suatu system wide area network (WAN).  dan lain 

sebagainya. Tetapi ada salah satu kekurangan yang kadang dihadapi oleh 

perusahaan-perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi WAN. Untuk 

mengimplementasikan WAN ini bisa menjadi sangat mahal dan memerlukan 

hardware yang disertai teknis  yang rumit. WAN menjadi rumit dan relative 

mahal sebab perusahaan harus menyewa sirkuit dan bandwidth pada penyedia jasa 

layanan internet.  

 Dari segi keamanan dan kerahasiaan data, teknologi WAN memiliki 

tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sebab setiap informasi yang akan di share 

harus di representasikan pada protokol WEB atau HTTP dan HTTPS. Dari sisi 

lain untuk mengkoneksikan kantor-kantor cabang dan  para  pegawai yang mobile 
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menggunakan infrastruktur penyedia jasa internet yang berupa leased line, frame 

relay, dial-up, atau menggunakan Asynchronous Transfer Mode (ATM), namun 

karena ketidakseimbangan antara tingginya biaya yang harus dikeluarkan dengan 

rendahnya kemampuan teknis yang menunjangan dan proses maintenance yang 

begitu rumit. Untuk menjawab kendala dan kekurangan WAN, para penyedia jasa 

internet (ISP) menawarkan solusi yang alternatif yang murah dan aman untuk 

komunikasi data WAN perusahaannya, yaitu virtual private network (VPN). 

 VPN merupakan sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan 

adanya koneksi dari dan ke public network serta menggunakan seolah-olah private 

network dan bahkan bergabung dengan private network itu sendiri. Dengan 

mengunakan teknologi ini, maka seorang pegawai dapat mengakses file-file, atau 

server database  yang berada di dalam private network , dan mendapatkan hak 

akses dan pengaturan yang sama bagaikan secara fisik berada di tempat dimana 

private network itu berada. Untuk di ingat private network haruslah berada di 

dalam kondisi diutamakan dan terjaga kerahasiaannya. Dalam virtual private 

network yang menjadi standar utamanya adalah keamanan data dan ketertutupan 

share data dari akses ilegal serta skalabilitas jaringan.   

 PT. Reliance Sekuritas merupakan perusahaan bertaraf nasional yang 

bergerak dalam bidang jual beli saham secara online atau  dikenal sebagai online 

trading. PT. Reliance Sekuritas berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor 

– kantor cabang di kota – kota besar pulau jawa dan sebagian kota besar di pulau 

Kalimantan. 

 Untuk mengintegrasikan seluruh cabang atau seluruh elemen dari PT. 

Reliance Sekuritas membutuhkan media virtual private network yang memiliki 
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sifat low cost (dari sisi hardware, operation system / software), memiliki 

skalabilitas yang tinggi, dan dapat terintegrasi dengan multi-platform hardware 

atau operation system lainnya. Karena adanya kebutuhan akan media virtual 

private network yang mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan diatas, 

maka penulis melakukan penelitian dengan virtual private network yang berbasis 

opensource, yaitu dengan Openswan dan Openvpn.  

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelum yaitu  

“analisa performansi bandwidth utilization dan latency pada virtual private 

network ip security dan secure socket layer” yang ditulis oleh saudara Nuzli 

Latief Hernawan pada Tahun 2007 yang mengimplementasi dan menganalisa 

unjuk kerja jaringan virtual private network Openswan dan Openvpn pada sebuah 

private network tanpa membuat tunnel melalui public network, sedangkan dalam 

penelitian ini melakukan mengimplementasi dan menganalisa unjuk kerja jaringan 

virtual private network Openswan dan Openvpn  pada real network dengan 

melalui public network dan yang berfokus untuk menghubungkan dua buah 

private network dari tempat yang berbeda, yaitu PT. Reliance Sekuritas Cabang 

Bangka dan PT. Reliance Sekuritas Cabang Dipenegoro.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah mencari unjuk kerja yang terbaik dalam 

Parameter Latancy, bandwidth delay product, dan bandwidth utilization dalam 

protocol  TCP. Diharapkan setelah penelitian ini selesai diimplementasi dapat  

menyediakan media komunikasi yang aman karena sebagaian  besar trafik yang 

akan dilewatkan adalah berasal dari akses download atau upload dari atau ke 

server FTP kantor pusat atau pun kantor cabang Reliance serta service TCP  

seperti Web Mail, Remote Desktop, dan lain sebagainya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat di buat rumusan masalahnya 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengimplementasikan dan melakukan pengujian terhadap 

unjuk kerja  dari  aplikasi Openswan dalam hal bandwidth delay 

product, bandwidth utilization, latency,  dan packet loss. 

2. Bagaimana mengimplementasikan dan melakukan pengujian terhadap 

unjuk kerja dari aplikasi Openvpn dalam hal bandwidth delay product, 

bandwidth utilization, latency,  dan packet loss. 

3. Bagaimana membandingkan untuk kerja di kedua aplikasi VPN (no.1 dan 

no. 2) dalam penerapan nyata di kantor cabang PT. Reliance Sekuritas. 

4. Menentukan unjuk kerja aplikasi VPN  manakah yang terbaik dalam  

bidang bandwidth delay product , bandwidth utilization, latency, dan 

packet loss untuk dipergunakan pada kantor cabang PT. Reliance 

Sekuritas. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan Masalah dalam implementasi dan analisa unjuk kerja ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Sistem Operasi yang digunakan adalah Ubuntu server. 

2. Aplikasi VPN yang digunakan dalam penelitian ini adalah Openvpn dan 

Openswan. 

3. Penelitian ini dilakukan di  PT. Reliance Sekuritas, yaitu pada kantor 

cabang di jalan Dipenegoro dan di jalan Bangka Surabaya. 
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4.  Implementasi Virtual Private Network (VPN) hanya diterapkan untuk 

menghubungkan jaringan komputer pada kantor cabang PT.Reliance 

Sekuritas jalan Dipenegoro dan di jalan Bangka Surabaya. 

5. Metode cryptography yang digunakan untuk komunikasi antar VPN 

server adalah metode Pre-Shared Key (PSK). 

6. Pengujian bandwidth delay product,  bandwidth utilization, latency dan 

packet loss menggunakan instrumentasi standar yang berjalan di atas 

sistem operasi Linux. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dalam membuat penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengimplementasikan dan melakukan pengujian terhadap unjuk kerja 

dari aplikasi Openswan dalam hal bandwidth delay product, bandwidth 

utilization, latency,  dan packet loss. 

2. Mengimplementasikan dan melakukan pengujian terhadap unjuk kerja 

dari aplikasi Openvpn dalam  hal bandwidth delay product, bandwidth 

utilization, latency,  dan packet loss. 

3. Membandingkan untuk kerja di kedua aplikasi VPN (no.1 dan no. 2) 

dalam penerapan nyata di kantor cabang PT. Reliance Sekuritas. 

4. Melakukan Analisi unjuk kerja aplikasi VPN untuk mencari VPN  

manakah yang terbaik dalam  bidang bandwidth delay product, 

bandwidth utilization, latency, dan packet loss untuk dipergunakan pada 

kantor cabang PT. Reliance Sekuritas. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan buku  tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dimana 

dalam tiap bab terdapat beberapa sub-bab. Ringkasan uraian dari tiap bab tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan buku tugas akhir. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori pendukung tugas akhir 

seperti dasar-dasar jaringan, tentang Open System Interconnection (OSI) 

layer, Internet Protocol (IP) address,  network analysis tools , dan  

terutama teori tentang virtual private network (VPN) seperti : Openswan, 

Openvpn, cryptography, bandwidth delay product, bandwidth  

utilization, latency, dan packet loss. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang rancangan infrastruktur penelitian ( topologi 

jaringan, dan perangkat yang digunakan baik hadware atau software ), 

rancangan implementasi Openswan, rancangan implementasi Openvpn, 

rancangan analisa unjuk kerja jaringan (bandwidth delay product,  

bandwidth utilization, latency dan packet loss ) dan metode pengambilan 

data. 
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Bab IV Pengujian Sistem 

Bab ini berisi tentang pengujian dan  hasil analisa bandwidth delay 

product,  bandwidth utilization, latency dan packet loss  aplikasi virtual 

private network (VPN) OPENSWAN dan OPENVPN. 

Bab V Penutup 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari tugas akhir yang telah 

dikerjakan dan  saran – saran  untuk pengembangan  lebih lanjut. 

 

 

 

 


