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ABSTRACT 

The purpose of the design is to help PT. Tiki JNE in performing business communication between branches by 
substituting VPN instant provided by PT. Telkom using VPN Remote Access and Radius Server which has a capability in 
user management and creating log history of VPN users. The design also includes the development of a new helpdesk 
which can be used as digital working note to help solving related problems, evaluating employee performance, and 
summarizing all existing activities. The methodology used for this is analyzing the currently existing networking and 
helpdesk systems, field study by interviewing all related parties, literature studies, and system designing method. The 
results achieved include the VPN Remote Access, implementation of log and helpdesk applications which changed the 
function of the old VPN Instant, and the implementation of the helpdesk application. The conclusion obtained is that the 
applications have been developed, and can provide benefits to company such as cutting costs, easy management, strong 
data security, 100% data reliability, and providing VPN user and employee performance reports. 
Keywords: Remote Access, VPN, Log, Helpdesk. 
 
1. Latar Belakang 
PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengiriman barang. Dalam 
menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan terbagi menjadi satu kantor pusat dengan beberapa kantor cabang. Pada 
kantor pusat dan sebagian kantor cabang sudah memiliki jaringan komputer yang saling menghubungkan pada masing-
masing kantor. Dan secara geografis pun perusahaan sudah dapat menghubungkan antar perusahaan dengan 
menggunakan teknologi jaringan komputer yaitu Virtual Private Network (VPN) yang mereka sewa perbulannya pada 
PT. Telkom. Teknologi VPN tidak hanya dapat menghubungkan antar kantor tetapi juga dapat melayani kebutuhan setiap 
karyawan yang sedang berada di luar kantor (mobile) yang ingin terhubung dengan kantor pusat (mengakses data), dan 
menjamin keamanan komunikasi selama berlangsungnya hubungan dengan database pada jaringan kantor pusat. Dengan 
melakukan sewa pada PT. Telkom, perusahaan tidak dapat mengatur siapa saja yang dapat terhubung dengan kantor 
pusat. Selain itu, perusahaan juga tidak dapat memberikan akses tertentu pada karyawan, dan juga pada tingkat keamanan 
yang kurang terjamin, karena menggunakan jalur perpindahan data dari luar, sehingga orang dari luar perusahaan dapat 
mengetahui perpindahan data tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan tidak terjaminnya keamanan. 
 
Dengan membuat teknologi VPN yang dimiliki sendiri pada perusahaan, maka hubungan yang dilakukan pada kantor 
pusat dengan kantor cabang, akan menjadi lebih ekonomis karena tidak perlu melakukan penyewaan VPN pada PT. 
Telkom. Selain itu memberikan jaminan keamanan dan reliabilitas yang hampir sama dengan jaringan pribadi atau yang 
biasa disebut sebagai Local Area Network (LAN). Penggunaan VPN menjamin keamanan yang tinggi karena koneksi 
dengan VPN dilakukan dengan peralatan yang menerapkan metode otentifikasi yang berfungsi untuk memberikan 
identitas terhadap pemakai dan data yang terkirim akan terenkripsi. 
 
Alasan lain menggunakan teknologi VPN adalah pada jaringan PT .Tiki JNE masih terdapat IP Public yang tidak terpakai 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan VPN selain itu biaya bulanan yang dikeluarkan tidak sebesar 
penggunaan teknologi ISDN yaitu user hanya membayar biaya untuk berlangganan internet perbulannya. 
 
2. Usulan Pemecahan Masalah 

Tabel 1. Perbandingan VPN Instant yang akan dibuat dengan VPN Instant PT.Telkom berdasarkan VPN concentrator 
dan Radius Server yang dipakai. 

 VPN Instant yang akan dibuat 
( Cisco 3640 + IAS ) 

VPN Instant PT. Telkom 
( Juniper + Radl ) 

Pencatatan Log √ - 
Managing user √ - 
Penentuan IP statis √ - 
Batasan waktu dalam penggunaan 
VPN:  
- Memberikan batas waktu 
maksimal login tiap user 
- Day & time restriction 

 
 

√ 
√ 

 
 
- 
- 

SSL VPN - √ 
Biaya - Rp. 200.000,-/user 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010             KNS&I10-056 

339 

Berdasarkan tabel di atas maka untuk mengatasi kelemahan pada VPN Instant pada PT. Telkom (Juniper sebagai VPN 
concentrator) dirancanglah penggabungan kedua radius tersebut menjadi 1 radius yaitu dengan menggunakan IAS 
(Internet Authentication Service). Beberapa alasan melakukan penggabungan radius dengan menggunakan IAS adalah: 
- IAS dapat melakukan pencacatan log VPN dan fitur lainnya yang tidak dimiliki oleh Radius Server Radl 
- Dengan menggunakan IAS sebagai radius server tidak membutuhkan biaya tambahan untuk Operating System lagi 

karena sudah terdapat dalam Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. 
- Dengan menggunakan 1 radius server pada 2 VPN concentrator maka dapat melakukan backup yakni jika salah satu 

VPN concentrator sedang bermasalah maka user dapat melakukan login menggunakan VPN concentrator lainnya 
menggunakan username dan password yang sama. 

Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila ke depannya PT. Tiki JNE ingin menggunakan 1 VPN concentrator saja 
yaitu Cisco 3640 mengingat biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan VPN dari PT. Telkom tidak sedikit. 
 
3. Implementasi 
Implementasi jaringan VPN yang akan diterapkan pada PT. Tiki JNE adalah sebagai berikut: 
1. Memanfaatkan router Cisco 3640 sebagai VPN concentrator yang akan diletakkan pada kantor pusat di Jalan S. 

Parman.  
2. Melakukan penggantian Radius Server yang sebelumnya menggunakan Radl Radius Server menjadi Internet 

Authentification Service (IAS) agar dapat melakukan pencatatan log siapa saja yang menggunakan VPN PT Tiki JNE. 
3. Menggunakan 1 (satu) Radius Server sebagai proses autentifikasi antara VPN concentrator, yaitu router Cisco 3640 

dan router Juniper dengan komputer server yang akan dijadikan sebagai Radius Server. Adapun keuntungan 
mengunakan 1 (satu) Radius Server adalah sebagai berikut: 
- Hal ini dilakukan agar admin dapat dengan mudah mengatur siapa saja pengguna VPN.  
- Agar dapat menangani 2 (dua) VPN concentrator sehingga koneksi VPN dari kantor perwakilan ke kantor pusat 

dapat tetap terjaga, contohnya adalah jika salah satu VPN concentrator mengalami masalah maka pengguna VPN 
dapat menggunakan VPN concentrator lainnya tanpa harus mengganti username yang ada.  

Jika PT. Tiki JNE ingin menggunakan 1 VPN concentrator yaitu Cisco 3640 saja maka PT. Tiki JNE tidak perlu 
mengeluarkan biaya tambahan ke pihak ketiga lagi yaitu PT. Telkom dimana untuk membayar biaya penggunaan VPN 
untuk 30 user setiap bulannya adalah Rp. 200.000 / user. 
 
4. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil implementasi perancangan VPN, Aplikasi Log dan Aplikasi Helpdesk pada PT 
Tiki Jalur Eka Nugraha (JNE) antara lain: 
- VPN yang telah diimplementasikan berhasil menggantikan fungsi VPN pada PT. Telkom dengan baik. Sehingga 

terjadi pemangkasan untuk biaya per user dimana sebelumnya mengeluarkan biaya Rp 200.000 per user dan terdapat 
30 user. 

- Reliability koneksi 100% menunjukkan bahwa VPN memiliki tingkat reliabilty yang tinggi dan paket yang dikirim 
dapat diterima dengan baik. Sehingga keutuhan data terjamin 100%. 

- Penambahan waktu respon (delay time) untuk tiap paket melalui koneksi VPN rata-rata 16 ms apabila dibandingkan 
tanpa menggunakan VPN. 

- Hasil sniffing menunjukkan data yang dikirim dari user ke server pusat telah berhasil dienkripsi 
- Penggunaan Radius Server mengatur otentikasi user-user yang melakukan akses ke VPN server. 
- Sistem yang dibangun dapat berjalan pada semua Sistem Operasi. 
- Aplikasi Log dimanfaatkan untuk membantu JNE dalam membuat report pada karyawannya yang menggunakan 

VPN. 
- Aplikasi Helpdesk dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya dan merekap ulang kegiatan yang ada, 

serta mempermudah pihak JNE dalam membuat laporan bulanan dengan fitur respond time. 
 

Saran yang diberikan pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) untuk meningkatkan efektifitas kerja pada masa yang 
akan datang adalah sebagai berikut: 
- Dibutuhkan penambahan bandwidth untuk meningkatkan kecepatan akses data.  
- Menambahkan memory pada Cisco 3640 agar dapat melakukan update ios versi lebih terbaru, sehingga mendukung 

VPN menggunakan http yaitu SSL VPN. 
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