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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Peneliti Terdahulu 

Analisis perbandingan seperti ini juga pernah ada 

sebelumnya.Analisis tersebut adalah analisis yang 

dibangun oleh Mohamad Firda Fauzan 

(2006),mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung. 

Dari analisis tersebut,  maka ingin mengembangkan 

lagi analisis tersebut menjadi luas dan lebih baik, 

seperti mencari perbandingan keamanan lain yang 

belum ada sebelumnya. Hasil perbandingan 

keamanan GSM dan CDMA yang ada sebelumnya : 

a. Diketahui keamanan GSM menggunakan algoritma 

A3, A5 dan A8. 

b. Diketahui keamanan GSM masih rentan terhadap 

serangan kriptanalis terhadap algoritma, 

pengkloningan SIM card, serta ekstraksi kunci dari 

kartu SIM. 

c. Diketahui CDMA terdapat lapisan fisik, sistem 

CDMA menggunakan metode multiple division 

dengan code yang lebih aman daripada GSM. 

 

Hasil analisa yang telah diteliti tersebut masih kurang, 

maka dalam laporan ini akan dikembangkan analisis 

perbandingan lain adalah sebagai berikut : 
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a. Dapat diketahui bahwa keamanan jaringan tidak 

hanya didukung dari sim card itu sendiri melainkan 

didukung oleh aplikasi yang digunakan dalam 

penggunaan jaringan modem tersebut bisa 

memancing adanya ancaman dari luar (hacker) 

contohnya aplikasi remote dekstop. 

b. Keamanan jaringan GSM dan CDMA yang dipakai 

juga ditentukan dari informasi yang ada pada 

pengguna terhadap jaringan GSM dan CDMA 

tersebut agar tetap dijaga kerahasiaannya. 

 

2.2   Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Remote Dekstop  

Pengertian remote dekstop diambil dari beberapa 

pendapat antara lain : 

a. Remote Desktop adalah salah satu fitur yang 

terdapat di dalam sistem operasi Windows, yaitu 

dimulai dari Windows XP, Windows Server 

2003, Windows Vista, dan Windows Server 

2008, sampai Windows 7 dan 8 yang 

mengijinkan penggunanya untuk terkoneksi ke 

sebuah mesin jarak jauh seolah-olah mereka 

duduk di depan mesin yang bersangkutan 

(Teknowrap, 2013). 
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b. Aplikasi Remote desktop merupakan aplikasi 

yang disediakan untuk membantu anda dalam 

mengontrol atau mengawasi komputer lain dari 

jarak jauh atau dari tempat yang berbeda. 

Untuk aplikasi remote desktop ini memang 

banyak digunakan untuk keperluan administrator 

jaringan (Fakhrian Fadila A dkk, 2012). 

c. Aplikasi remote desktop merupakan aplikasi 

yang disediakan untuk membantu anda dalam 

mengontrol atau mengawasi komputer lain dari 

jarak jauh atau dari tempat yang berbeda 

(Kompasiana, 2013). 

   

2.2.2 Pengertian GSM (Global System for Mobile) 

 

Pengertian GSM diambil dari beberapa pendapat antara 

lain : 

a. GSM merupakan teknologi infrasturktur untuk 

pelayanan telepon selular digital dimana bekerja 

berdasarkan TDMA (Time Division Multiple 

Access) dan FDMA (Frequency Division 

Multiple Access) (AdityaRizky, 2012). 

b. Global System for Mobile Communication 

disingkat GSM adalah sebuah teknologi 

komunikasi selular yang bersifat digital. 

Teknologi GSM banyak diterapkan pada 

http://chugygogog.blogspot.com/2010/08/aplikasi-remote-desktop-mengontrol.html
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komunikasi bergerak, khususnya telepon 

genggam (Unikom, 2012). 

 

2.2.3 Pengertian CDMA (Code Division Multiple Access) 

 

Pengertian GSM diambil dari beberapa pendapat antara  

lain : 

a. CDMA (Code-Division Multiple Access) 

mengacu padasalah satu dari beberapa protokol 

yang digunakan dalam apa yang disebut generasi 

kedua (2G) dan generasi ketiga (3G) komunikasi 

nirkabel. Sebagai istilah menyiratkan, CDMA 

merupakan bentuk multiplexing, yang 

memungkinkan banyak sinyal untuk menempati 

saluran transmisi tunggal, mengoptimalkan 

penggunaan bandwidth yang tersedia. Teknologi 

ini digunakan difrekuensi ultra-tinggi (UHF) 

sistem telepon seluler di 800-MHz dan pita 

1,9GHz (Techtarget, 2009). 

b. Pengertian CDMA adalah sebuah bentuk 

pemultipleksan (bukan sebuah skema 

pemodulasian) dan sebuah metode akses secara 

bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan 

waktu (seperti pada TDMA) atau frekuensi 

(seperti pada FDMA), namun dengan cara 
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mengkodekan data dengan tiap kanal yang ada 

dan menggunakan sifat-sifat interferensi 

konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk 

melakukan pemultipleksan (Shvoong, 2011). 

 


