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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang ini, kemudahan dan keamanan menjadi salah satu 

hal penting dalam komunikasi jaringan jarak jauh. Banyak perusahaan 

besar memperluas jaringan bisnisnya, namun mereka tetap dapat 

menghubungkan jaringan lokal (private) antar kantor cabang dengan 

perusahaan mitra kerjanya yang berada di tempat yang jauh. Perusahaan 

tersebut memerlukan suatu jaringan lokal yang jangkauannya luas, tidak 

dapat diakses oleh sembarang orang, tetapi hanya orang yang memiliki 

hak akses saja yang dapat terhubung ke jaringan lokal tersebut. 

Ketika sebuah perusahaan mempunyai kantor yang memiliki sebuah 

jaringan lokal, namun sumberdaya pada jaringan lokal tersebut akan 

diakses dari luar, maka dibutuhkan sebuah mekanisme yang 

memungkinkan seorang pegawai dapat melakukan hal tersebut. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukanlah suatu gateway 

yang dapat menghubungkan antara jaringan lokal dengan jaringan publik. 

Gateway ini bisa dibangun menggunakan sistem Virtual Private 

Networking ( VPN) . Dengan menggunakan VPN, komunikasi data di 

internet akan lebih aman dan mudah karena menggunakan media jaringan 

publik (internet). 
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1.2 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan tugas akhir ini adalah 

membangun VPN server yang akan dijadikan sebagai gateway dalam 

sistem VPN yang dibangun. 

1.3 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini dilakukan secara berkelompok dengan anggota 4 

orang. Masing-masing orang menyelesaikan bagiannya sendiri-sendiri, 

yang kemudian akan disatukan menjadi sebuah sistem VPN. Pembagian 

tugas diatur sebagai berikut: 

 Wawan Kurniawan ( 083310051 ) mengerjakan bagian VPN 

server. 

 Bernardus Sukaristan ( 083310046 ) mengerjakan bagian 

RADIUS server dan DHCP server. 

 Hilarius Bonaventura ( 063310022 ) mengerjakan bagian Video 

Streaming berbasis Web. 

 Amin Rasul Kamsena ( 083310050 ) mengerjakan bagian 

berbagi berkas ( File Sharing ). 

 

Batasan permasalahan yang akan dipergunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Instalasi sistem operasi 

Sistem operasi yang dipakai adalah Windows Server 2008 
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2. Instalasi role service 

Role service yang digunakan adalah routing and remote access 

service 

3. Pengujian terhadap hasil instalasi 

 


