
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Didalam sebuah institusi jaringan komputer sangatlah 

dibutuhkan, terlebih institusi yang mempunyai peranan penting 

guna berjalannya suatu roda pemerintahan. Jaringan komputer 

tidak begitu menjadi masalah jika masih dalam skala kecil atau 

lokal. 

PEMDA Kabupaten Bantul merupakan pusat pemerintahan 

tingkat daerah, khususnya daerah Kabupaten Bantul. PEMDA 

merupakan kepanjangan dari “Pemerintahan Daerah” yang 

mempunyai peranan penting dalam hal mengelola dan mangurus 

masyarakatnya. Demi kelancaran dalam melayani kebutuhan 

masyarakat, informasi yang cepat, tepat dan akurat sangatlah 

dibutuhkan. Informasi dan data dapat diperoleh dari 

pemerintahan tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan 

PEMDA yang bekerjasama dengan pemerintahan tingkat 

Kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Saat 

ini pemanfaatan teknologi jaringan pada PEMDA Bantul belum 

begitu maksimal, jadi tidak heran terkadang masih banyaknya 

masalah yang ada pada masyarakat. Masalah bisa saja timbul 
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dari informasi yang diterima dari pemerintahan tingkat 

Kecamatan, karena untuk memberikan data dan informasi 

kepada PEMDA butuh memakan waktu yang bisa  dibilang cukup 

lama. 

Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) adalah teknologi 

jaringan yang memiliki fitur Vitual Private Network (VPN), yaitu 

teknik yang dapat menghubungkan jaringan lokal melalui 

jaringan publik (internet) dengan membuat tunneling. Data yang 

akan dikirimkan dari satu jaringan lokal ke jaringan lokal lainnya 

akan dibungkus (encapsulation). VPN akan menawarkan tingkat 

encryption yang lebih baik selain menawarkan fitur 

authentication. Inilah membuat VPN menjadi lebih baik pada 

saat akan membuat tunnel. 

Hal tersebut yang mendorong penyusun untuk membuat 

teknologi jaringan Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) dan 

menerapkan pada PEMDA Bantul dengan memanfaatkan jaringan 

publik (internet) dan jaringan Lokal yang ada pada PEMDA 

Bantul dan Kecamatan di Lingkup Kabupaten Bantul. Dengan 

haparapan kedepannya sudah tidak ada lagi masalah dalam hal 

kesediaan informasi dan data yang dibutuhkan guna melayani 

kebutuhan masyarakat 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mengintegrasikan jaringan yang ada pada 

Kantor PEMDA dan Kantor Kecamatan di Kabupaten Bantul 

menggunakan teknologi Point to Point Tunneling Protocol (PPTP). 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah adalah: 

 Menenerapkan teknologi Point to Point Tunneling Protocol 

(PPTP) dengan memanfaatkan jaringan publik (internet) 

yang ada pada kantor PEMDA Bantul dan Kantor 

Kecamatan dibawah lingkup Kabupaten Bantul. 

 Teknologi ini ditujukan untuk pegawai PEMDA dan pegawai 

Kecamatan yang berada pada lingkup Kabupaten Bantul. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

 Memanfaatkan jaringan publik (internet) yang sudah ada 

guna menerapkan teknologi Point to Point Tunneling 

Protocol (PPTP). 

 Mampu menerapkan teknologi Point to Point Tunneling 

Protocol (PPTP), minimal 3 jaringan publik (internet) pada 
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kantor PEMDA Bantul dan Kantor Kecamatan dibawah 

Lingkup Kabupaten Bantul. 

 Memberi kemudahan bagi pegawai PEMDA untuk 

memperoleh data dan informasi dari Kecamatan dibawah 

lingkup Kabupaten Bantul, begitu juga sebaliknya 

sehingga kebutuhan masyarakat bisa terlayani dengan 

baik. 


