
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet yang fleksibel merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan

di era modern ini.  Kebutuhan tersebut banyak mendorong ISP (Internet Service

Provider) memberikan layanan internet dari jaringan kabel hingga jaringan

nirkabel. Sebagaimana yang ditulis oleh Librianti (2012) bahwa trafik mobile data

mengalami peningkatan tajam. Diprediksi pada tahun 2017 mengalami

pertumbuhan sampai dengan 15 kali lipat. Sejalan dengan pertumbuhan mobile

data subscriptions, trafik data juga turut mengalami pertumbuh bersamaan dengan

terus meningkatnya rata-rata volume data per subscriptions (jumlah simcard yang

aktif), Hal itulah yang  menjadi salah satu faktor  semakin tingginya trafik data.

Perkembangan internet yang semakin luas, juga meningkatkan nilai guna

internet, Sehingga peggunaan internet terus mengalami perkembangan yang pesat

dalam dunia teknologi dan informasi seperti pertukaran data , transaksi online,

chating, dan promosi, namun perkembangan itu juga berbanding lurus dengan

tingkat kejahatan yang juga semakin meningkat. Kejahatan online meliputi

pencurian data, penyadapan komunikasi, pemalsuan identitas dan transaksi palsu.

Salah satu upaya meminimalisir kemungkinan kejahatan online adalah

dengan menggunakan saluran yang aman seperti SSH (secure shell) Tunneling.

Melalui saluran yang aman, informasi diacak (scramble) atau dienkripsi sehingga
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tidak mudah dibaca oleh sembarang orang seperti yang dijelaskan oleh ika dwi

cahyani dalam penelitianya bahwa dalam mengamankan data dapat menggunakan

metode enkripsi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengamankan data

dengan mengubah data asli kedalam bentuk unicode dengan aturan tertentu

menggunakan metode Secure Shell Tunneling. Dalam jurnalnya menjelaskan

hasil bahwa.

 SSH digunakan untuk mengamankan komunikasi melalui internet.

 SSH mendukung otentikasi terhadap remote host, sehingga

meminimalkan ancaman pemalsuan identitas client lewat IP

address spoofing maupun manipulasi DNS.

 SSH mendukung beberapa protokol enkripsi secret key

(DES,TripleDES,IDEA, dan Blowfish) untuk membantu

memastikan privacy dari keseluruhan komunikasi, yang dimulai

dengan username/password awal.

Dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan metode

Secure Shell dapat mengamankan aktifitas berinternet. Namun belum diketahui

mengenai pengaruh penggunaan SSH Tunneling terhadap QOS (Quality Of

Service) sebelum dan sesudah memakai SSH (Secure Shell) Tunneling.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian mengenai

“ANALISA PERBANDINGAN KONEKSI SELLULER DENGAN SSH

TUNNELING”. Dengan menganalisa perbedaan Kecepatan Akses, download,
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upload, delay,  packet loss, throughput, dan Jitter. Selain itu penulis juga akan

melakukan analisa perbandingan pada beberapa operator seluler.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai diatas maka penulis

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan antara koneksi seluler biasa dengan SSH (Secure

Shell) Tunneling?

2. Bagaimana perbedaan penggunaan SSH (Secure Shell) Tuneling pada

beberapa operator seluler?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitan ini hanya dibatasi pada :

1. Analisa Kecpatan Akses, Download,  Upload, QOS ( quality of Service )

Delay, Packet Loss, Throughput, dan Jitter. pada koneksi dengan dan

tanpa SSH (Secure Shell) Tuneling pada beberapa operator seluler.

2. Penelitian ini hanya membahas tentang perbandingan Kecepatan Akses,

Download,  Upload, Delay, Packet Loss, Throughput, dan Jitter pada

operator seluler.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui perbedaan antara koneksi seluler tanpa dan dengan SSH

(Secure Shell) Tunneling.

2. Mengetahui perbedaan penggunaan SSH (Secure Shell) Tuneling pada

beberapa operator seluler.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Bagi peneliti ini merupakan pelajaran tambahan yang tidak

didapatkan di bangku perkuliahan.

2. Bagi Pengguna

Dapat sebagai sumber pengetahuan baru tentang koneksi seluler

dan pemanfaatan SSH (Secure Shell) Tunneling, serta agar lebih mengerti

mengenai kelebihan serta kekurangan masing-masing koneksi



5

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai laporan yang akan dibuat,

berikut sistematika penulisan laporan :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat

dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian

dan landasan teori. Pada telaah penelitian berisi tentang hasil-

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

yang akan dilakukan. Sedangkan landasan teori berupa definisi-

definisi penjelas yang mendukung penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran obyek

penelitian, analisis semua permasalahan yang ada, dimana

masalah-masalah yang muncul akan diselesaikan melalui

penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
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Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil dan analisa pengujian

program aplikasi yang telah dibuat untuk direalisasikan serta

diimplementasikan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan serta saran yang merupakan analisa

terhadap dasar teori yang telah dipakai serta analisa terhadap

program yang telah dihasilkan.


