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BAB II 

DASAR TEORI 

 

 

2.1. Jaringan Komputer   

2.1.1. Pengertian Jaringan Komputer   

Jaringan Komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang 

saling terkoneksi satu dengan yang lain melalui sebuah media transmisi atau media 

komunikasi pertukaran data. Tujuan dibangun sebuah jaringan komputer agar sebuah data 

dan atau sebuah informasi dapat ditransmisikan dari pengirim menuju ke penerima. Jaringan 

komputer berguna untuk membagi sebuah sumber daya, untuk komunikasi, dan untuk akses 

informasi.  

2.1.2. Jenis Jaringan Komputer 

Beberapa jenis Jaringan Komputer yaitu diantaranya: 

a.      Local Area Network ( LAN ) 

LAN biasanya memiliki jarak jangkauan kurang lebih 10 km dan biasanya diterapkan 

pada jaringan komputer disebuah gedung, sekolahan, dan perkantoran. 

b.  Metropolitan Area Network ( MAN )  

MAN memiliki jarak lebih luas dibanding LAN dengan jarak jangkauan 10–50 km 

dan biasanya diterapkan pada jaringan disebuah perkotaan. Contoh pengaplikasian 

MAN adalah adanya penyediaan layanan internet oleh Internet Service Provider di 

kota tersebut. 

c.          Wide Area Network ( WAN ) 

WAN memiliki jarak jangkauan yang sangat luas bahkan bisa dikatakan dapat 

mencakup jaringan komputer seluruh dunia. Media transmisi pada WAN dapat 

dihubungkan menggunakan satelit maupun menggunakan fiber optic. 
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2.2. Prinsip Dasar Keamanan Jaringan Komputer[9]. 

Suatu komputer yang terhubung ke suatu jaringan memiliki beberapa ancaman 

dibanding dengan suatu komputer yang tidak terhubung ke jaringan. Dengan menyediakan 

suatu keamanan jaringan, beberapa resiko ancaman dapat dikurangi. Keamanan jaringan 

adalah kumpulan perangkat yang dirancang khusus utuk melindungi data ketika transmisi 

terhadap ancaman pengaksesan, mengubah dan penghalang oleh pihak yang berwenang. 

Perangkat protokol internet yang aman merupakan salah satu contoh dari piranti keamanan 

jaringan.  

Namun  pada prinsipnya keamanan jaringan biasanya bertentangan dengan akses 

jaringan, karena bila akses jaringan semakin mudah, keamanan jaringan makin rawan. Bila 

keamanan jaringan makin baik, akses jaringan semakin tidak nyaman. Suatu jaringan 

didesain sebagai komunikasi data penuh dengan tujuan meningkatkan akses ke sistem 

komputer, sementara keamanan didesain untuk mengontrol akses.   

2.2.1. Layanan Keamanan Jaringan  

Lembaga internasional yang bernama International Telecomunication Union-

Telecommunication Standardiation Sector (ITU-T) mendefinisikan jenis layanan yang 

tersedia di suatu keamanan jaringan. Jenis layanan tersebut diantaranya adalah : 

a.  Authentication  

Dalam otentikasi ada dua layanan utama yaitu otentikasi entitas yang dimana 

layanan ini memberikan kepastian terhadap identitas sebuah entitas yang terlibat 

dalam komunikasi data. Sedangkan layanan yang kedua disebut otentikasi keaslian 

data dimana layanan ini memberikan kepastian terhadap sumber asal sebuah data. 

Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul- 

betul asli, orang yang mengakses dan memberikan informasi adalah benar orang yang 

dimaksud. 
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b.   Accces Kontrol  

Akses kontrol adalah sebuah layanan keamanan jaringan yang menghalangi 

pengguna yang tidak terotorisasi terhadap sumber daya data. Akses kontrol 

berhubungan dengan keamanan yang mengontrol bagaimana user berkomunikasi 

dengan sistem . Akses kontrol melindungi sistem dari akses yang tidak berhak dan 

umumnya menentukan tingkat otorisasi setelah prosedur otentikasi berhasil 

dilengkapi. Dalam hal ini misalnya sebuah data rekam medis elektronik hanya dapat 

diakses oleh pasien dan paramedis yang terkait, sebuah data dari mahasiswa disebuah 

universitas hanya bisa diakses oleh mahasiswa dan para pegawai universitas itu saja. 

c.          Confidentiality 

Layanan ini berhubungan dengan proteksi data dan informasi yang 

tertransmisi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini suatu komputer dapat 

dikatakan aman jika data yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah 

diberi wewenang secara legal. 

d.  Data Integrity  

Merupakan layanan keamanan jaringan yang memastikan bahwa data yang 

diterima oleh penerima adalah sebuah data asli dengan data yang dikirim oleh 

pengirim. Keutuhan data dibagi menjadi 2 jenis yaitu data dengan pemulihan dan 

tanpa pemulihan.  

e.  Non-Repudiation  

Layanan non-repudiation adalah layanan keamanan jaringan yang 

menghindari penolakan atas penerimaan dan pengiriman data yang telah dikirim. 

f.   Availability 

Lebih dikenal dengan layanan ketersediaan adalah sistem yang membuat 

resource sistem tetap dapat diakses dan digunakan ketika ada permintaan dari pihak 

yang berwenang. Namun, jika ada serangan misalnya DoS membuat sistem ini tidak 

dapat diakses. Dalam hal ini komputer dapat dikatakan aman jika data yang terdapat 
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pada sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berwenang.

   

2.2.2. Mekanisme Keamanan Jaringan  

Lembaga internasional yang bernama ITU-T juga mendefinisikan beberapa 

mekanisme  yang tersedia di suatu keamanan jaringan. Berikut beberapa jenis mekanisme 

keamanan jaringan:  

a.  Encipherment 

Enchiperment adalah sebuah mekanisme yang digunakan menyembunyikan 

data. Mekanisme inilah yang menyediakan layanan confidentiality di dalam 

keamanan jaringan. Untuk mewujudkan mekanisme ini dibutuhkan sebuah teknik 

kriptografi. Dimana teknik kriptografi adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengubah atau menyembunyikan data dan informasi menjadi data yang tersembunyi. 

b.  Keutuhan Data  

Mekanisme ini digunakan untuk memastikan keutuhan dari unit-unit data 

yang ditransmisikan. Cara yang digunakan adalah dengan menambahkan sebuah bit 

pengujian. Sehingga nantinya dapat dihitung terlebih dahulu. Penerima dapat menguji 

apakah ada perubahan data yang terjadi dengan melakukan perbandingan. 

c.   Digital Signature 

Mekanisme ini menyediakan cara bagi pengirim data untuk menandatangani 

secara elektronik sebuah data dan penerima dapat memverifikasi tanda tangan 

tersebut. Digital signature ini digunakan sebagai bukti sumber data untuk 

menghindari tanda tangan. 

d.  Authentication Exchange 

Mekanisme ini berguna untuk membuat sebuah cara agar dua entitas saling 

mengotentikasikan dengan cara saling bertukar data untuk membuktikan identitas 

pengirim dan penerima data.  
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e.  Routing Control  

Digunakan untuk memilih dan secara terus menerus mengubah route pada 

sebuah jaringan antara pengirim dan penerima. Mekanisme ini mencegah dari 

serangan penyadapan. 

f.  Notarisasi  

Notarisasi digunakan untuk memilih pihak ketiga yang terpercaya sebagai 

pengendali komunikasi antara pengirim dan penerima.  

g.  Mekanisme Kendali Akses 

Mekanisme ini memberikan cara bagi pengguna untuk memperoleh hak askes 

data.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1. Hubungan mekanisme dan layanan keamanan jaringan. 

 

2.3. IPSec  

IPSec merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan data dalam 

jaringan berbasis TCP/IP dengan cara enkripsi dan otentikasi semua paket yang lewat. IPSec 

menyediakan pada lapisan ke-3 dalam OSI model yaitu network layer yang mengerjakan 

layanan kriptografi yang mempunyai fungsi utama untuk keamanan data.  
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IPSec didefinisikan pertama kali oleh  Internet Engineering Task Force (IETF) dan 

diimplementasikan di dalam banyak sistem operasi.  IPSec menyediakan keamanan jaringan  

dengan menggunakan kriptografi  untuk IPv4 maupun untuk IPv6. IPsec dikembangkan 

sejalan dengan perkembangan IPv6. Header IPsec menjadi fitur wajib yang menjadi satu 

bagian dalam standar implementasi IPv6.  Layanan utama yang ada di dalam IPSec ialah 

Authentication, Data Integrity, Confidentiality, dan anti replay [7]. Layanan-layanan ini akan 

memberi proteksi pada IP dan lapisan protokol berikutnya. IPSec menyediakan layanan 

untuk mengamankan komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan. Layanan-layanan dari 

IPSec ini juga merupakan mekanisme utama dari sebuah keamanan jaringan. IPSec memiliki 

beberapa fitur diantaranya: 

2.3.1. Authentication Header (AH)[6]. 

AH merupakan suatu otentikasi sumber data proteksi terhadap peretasan data. AH 

menyediakan layanan IPSec authentication, data integrity, dan anti replay protection tetapi 

tidak menyediakan confidentiality. Fitur AH ini dibuat dengan melakukan enkapsulasi paket 

data IP asli ke dalam IP header yang baru yang berisi AH header dan dengan disertai header 

asli IP. Isi data yang dikirimkan melalui AH bersifat clear text sehingga pelaku serangan 

akan kesulitan dalam mengenali paket data asli yang dikirimkan 

 

Gambar 2.2. Format paket data yang ada di AH [6]. 

a.  Next Header  

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/IPSec
http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/IP
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Merupakan sebuah bidang 8-bit yang mengidentifikasi jenis data yang terdapat dalam 

bidang data Payload, misalnya, header ekstensi IPv6 atau protokol lapisan identifier 

atas. Nilai bidang ini dipilih dari himpunan Nomor IP Protocol didefinisikan dalam 

bilangan tetap terbaru  dari Internet Assigned Numbers Authority (IANA).  

b.  Payload Len 

 Payload Len  8-bit ini menentukan panjang AH word sebesar 32-bit (unit 4-byte). 

c.  RESERVED 

 Bidang 16-bit ini disediakan untuk cadangan.  

d. Security Paramaters Index (SPI) 

SPI adalah nilai 32-bit yang dapat kombinasi dengan alamat IP tujuan dan protokol 

AH sendiri digunakan untuk  mengidentifikasi SA datagram ini. Set nilai SPI dalam 

kisaran 1 sampai 255. 

e.  Sequence Number Field (SQF) 

Terdiri dari 32-bit bidang ini berisi nilai counter pengirim dan penerima 

diinisialisasi ke 0 ketika SA pertama kali didirikan. 

f.  Authentication Data 

Ini merupakan sebuah hasil dari Integrity Check Value (ICV) untuk sebuah paket 

data yang melewati protokol AH. Padding ini termasuk untuk memastikan bahwa 

panjang header AH merupakan kelipatan integral dari 32 bit (IPv4) atau 64 bit 

(IPv6). 

 

2.3.2. Encapsulating Security Payload (ESP)[7]. 

 ESP merupakan sebuah proses enkapsulasi dan dekapsulasi sebuah paket data. ESP 

menyediakan semua layanan yang ada di IPSec yaitu authentication, data integrity, anti 

replay protection, dan confidentiality terhadap sebuah data.. ESP dibuat dengan melakukan 
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enkripsi pada paket IP dan membuat paket IP lain yang mengandung header IP asli dan 

header ESP. Data yang terenkripsi akan mengandung header IP asli dan trailer ESP. 

 

Gambar 2.3.Format Paket data di ESP [7]. 

 

a. SPI 

SPI adalah nilai 32-bit yang dapat kombinasi dengan alamat IP tujuan dan protokol 

ESP sendiri yang digunakan untuk  mengidentifikasi Asosiasi Keamanan. Set nilai 

SPI dalam kisaran 1 sampai 255.  

b. Sequence Number 

Terdiri dari 32-bit bidang ini berisi nilai counter pengirim dan penerima diinisialisasi 

ke 0 ketika SA pertama kali dijalankan. 

c. Payload Data 

Merupakan sebuah variabel panjang yang berisi data yang dijelaskan oleh bidang 

Next Header. Payload Data wajib dan jumlah integral byte panjangnya. Jika 

algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi payload membutuhkan sinkronisasi 

data kriptografi. Algoritma enkripsi yang membutuhkan eksplisit, sinkronisasi data 

seperti paket harus menunjukkan panjang, struktur data tersebut, dan lokasi data ini 

sebagai bagian dari RFC menentukan bagaimana algoritma digunakan dengan ESP. 
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Jika sinkronisasi data tersebut secara implisit, algoritma untuk menurunkan data 

harus menjadi bagian dari RFC. 

d. Padding 

Diperlukan dalam algoritma untuk keselarasan alasan yang dapat digunakan untuk 

menyembunyikan panjang sebenarnya dari sebuah payload. 

e. Pad Length  

Menunjukkan jumlah byte pad .Kisaran nilai yang valid adalah 0-255, di mana nilai 

nol menunjukkan bahwa tidak ada byte Padding 

f. Next Header 

Merupakan sebuah bidang 8-bit yang mengidentifikasi jenis data yang terdapat dalam 

bidang data Payload, misalnya, header ekstensi IPv6 atau protokol lapisan 

identifikasi atas. Nilai bidang ini dipilih dari himpunan Nomor IP Protokol 

didefinisikan dalam bilangan tetap terbaru dari IANA.  

g. Authentication Data 

Ini merupakan sebuah hasil dari ICV untuk sebuah paket data yang melewati 

protokol AH. Padding ini termasuk untuk memastikan bahwa panjang header AH 

merupakan kelipatan integral dari 32 bit (IPv4) atau 64 bit (IPv6). 

 

2.3.3. Transport Mode dan Tunnel Mode 

Baik fitur AH dan ESP, keduanya mendukung dua mode yaitu : transport mode dan 

tunnel mode. Mode transport menyediakan proteksi terhadap layer di atas IP layer khususnya 

data yang ada di transport layer saja. Layanan keamanan pada mode ini dilakukan dengan 

penambahan sebuah IPsec header antara IP header dengan header protokol layer di atas IP 

yang diproteksi. Sedangkan Mode Tunnel merupakan metode pengiriman data end-to-end 

atau langsung ini diaplikasikan untuk menyediakan proteksi pada paket IP sehingga sekaligus 

melindungi layer di atas IP layer. Hal ini dilakukan dengan mengenkapsulasi paket IP yang 

akan diproteksi pada sebuah IP lain. 

Mode transport menyediakan pengamanan terutama untuk protokol layer yang lebih 

tinggi, sedangkan mode tunnel mengamankan keseluruhan datagram IP. Sebagian 



15 
 

menganggap bahwa AH sebenarnya tidak diperlukan, mengingat ESP dapat juga 

menyediakan layanan yang dapat disediakan oleh AH. Namun, bagaimanapun pengamanan 

yang disediakan oleh AH dan ESP berbeda. Keduanya menyediakan pengamanan integritas  

di atas header IP, namun AH juga menyediakan pengamanan integritas untuk beberapa 

bagian di dalam IP header. 

 

Gambar 2.4. Mode Transport dalam ESP [8]. 

 

Gambar 2.5. Mode Tunnel dalam ESP [8]. 

Proses enkapsulasi paket data pada transport maupun tunnel  ini ialah : 

- Prosedur enkapsulasi ESP digunakan. 

- Sebuah header dengan format UDP dimasukkan dan ditampilkan. 

- Total Panjang, Protokol, dan header checksum (untuk IPv4) header IP yang diedit 

untuk mencocokkan paket IP yang dihasilkan. 

Proses dekapsulasi paket data pada metode transport maupun mode tunnel ialah : 
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- Header UDP dihapus dari paket. 

-  Total Panjang, Protokol, dan header checksum (untuk IPv4) bidang dalam header 

IP baru yang diedit untuk mencocokkan paket IP yang dihasilkan. 

- Prosedur dekapsulasi paket ESP dijalankan. 

- Mode transport dan tunnel dekapsulasi dilakukan sesuai prosedur  NAT.  

 

Pada mode transport, sebuah IPSec Header (AH atau ESP) disisipkan setelah header 

IP dan sebelum header protokol layer yang lebih tinggi dan data user. Pada mode tunnel, 

keseluruhan datagram IP dienkapsulasi dalam sebuah paket IPSec yang baru (sebuah IP 

header  baru yang diikuti dengan sebuah header AH atau ESP). 

Tabel 2.1. Penjelasan perbandingan Transport & Tunnel. 

 

 

 

 

 

 

Fitur Transport Mode Tunnel Mode 

AH Mengotentikasi IP 

Payload dan memilih 

bagian-bagian dari IP 

Header dan ekstensi 

header Ip. 

Mengotentikasi bagian 

dalam paket IP dan bagian 

luar IP header dan 

ekstensi header IP. 

ESP Mengenkripsi IP payload 

dan setiap ekstensi header 

Ipv6 setelah ESP header. 

Mengotentikasi IP 

payload tetapi tidak pada 

IP header. 

Mengenkripsi bagian 

dalam paket IP. 

Mengotentikasi bagian 

dalam paket IP. 
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2.3.4. Internet Key Exchange (IKE)[5] 

IKE berfungsi untuk penukaran kunci kriptografi secara otomatis menggunakan 

metode-metode enkripsi data yang ada. Kunci kriptografi digunakan dalam autentikasi node 

yang berkomunikasi dan proses enkripsi dan dekripsi paket data yang dikirimkan. Ada tiga 

metode yang digunakan untuk mengelola pertukaran kunci enkripsi saat menggunakan Ipsec, 

yaitu : 

a. Main Mode 

Pada mode ini, negosiasi dan pertukaran kunci menggunakan pertukaran yang aman 

dari enam paket diantara server IKE . Metode ini adalah yang paling aman, tetapi juga yang 

paling lambat. 

b. Aggressive Mode 

Pada metode ini, negosiasi dan pertukaran kunci menggunakan pertukaran tiga 

paket diantara Server IKE. Metode ini lebih cepat, tetapi kurang aman karena beberapa 

informasi host dipertukarkan di cleartext. 

c. Manual Keying 

Administrator sistem mengkonfigurasi secara manual masing-masing sistem dengan 

kuncinya dan dengan kunci sistem komunikasi lainnya. Hal ini lebih praktis untuk sistem 

yang lebih kecil dan relatif statis. Metode ini jauh lebih cepat dan lebih aman dibandingkan 

dengan metode yang lain. 

Algoritma kriptografi yang digunakan di dalam IPsec meliputi [10]: 

a. Secure Hash Algorithm 1 (SHA1)- berperan dalam otentikasi dan integritas ( 

algoritma hash ) 

b. Data Encryption System (DES) - berperan dalam enkripsi  

c. Advanced Encryption Stadard (AES)–berperan dalam enkripsi 
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2.3.5. Security Association (SA)[10] 

SA merupakan kombinasi tentang bagaimana melindungi data (mengunakan ESP dan 

atau AH), apa saja data yang dilindungi dan pada saat apa data dilindungi . SA merupakan 

identifikasi unik dengan berbasiskan Security Parameter Index (SPI), alamat tujuan IP dan 

protokol keamanan (AH dan atau ESP) yang diimplementasikan dalam trafik jaringan IPSec. 

Sebuah SA adalah seperangkat kebijakan dan kunci digunakan untuk melindungi informasi. 

Sebuah SA disini juga mencakup banyak mekanisme keamanan dan beberapa pilihan 

untuk setiap mekanisme keamanan yaitu Asosiasi Internet Security And Key Management 

Protocol (ISAKMP). Asosiasi ini mendefinisikan prosedur untuk otentikasi dalam 

berkomunikasi, penciptaan dan manajemen Asosiasi Keamanan, teknik pembangkitan kunci, 

dan berbagai ancaman serangan.  Semua ini diperlukan untuk membangun dan memelihara 

komunikasi yang aman IPSec di lingkungan sebuah jaringan. 

 

2.4. VIRTUAL PRIVATE NETWORK ( VPN ) 

VPN merupakan suatu bentuk jaringan khusus yang disambungkan melalui internet, 

dengan menekankan pada keamanan data dan akses global. Pada kasus nyata sebuah 

teknologi VPN memungkinkan seseorang pegawai kantor dapat terkoneksi dengan jaringan 

publik dan menggunakannya untuk bergabung dengan jaringan lokal. Dengan demikian, 

pegawai tersebut mendapatkan hak dan pengaturan yang sama ketika pegawai tersebut 

berada di kantor.  

VPN dapat dibentuk dengan teknologi tunneling dan enkripsi. Data dienkapsulasi 

dengan header yang berisi informasi VPN untuk mendapatkan koneksi point to point 

sehingga dengan demikian data dapat melewati jaringan publik. Sedangkan untuk 

mendapatkan koneksi yang bersifat rahasia data terlebih dahulu dienkripsi untuk menjaga 

kerahasiaan sehingga paket yang tertangkap tidak dapat dibaca karena harus melalui proses 

dekripsi terlebih dahulu.  

VPN  mengijinkan sebuah jaringan berkomunikasi secara aman melalui jaringan 

publik ( contohnya Wi-Fi ). Metode yang dipakai adalah dengan cara menempatkan security 

gateway di setiap jaringan yang akan berkomunikasi melalui jaringan publik. Gateway ini 
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bertugas untuk mengenkripsi paket yang keluar ke jaringan publik dan mendekripsi paket 

yang masuk dari jaringan publik [9]. Vitur keamanan dari VPN yaitu tunneling, enrkipsi, 

otentikasi, dan integritas data merupakan pokok dari keamanan utama dari IPSec. 

2.4.1. Keuntungan Menggunakan VPN 

Keuntungan menggunakan VPN : 

1. Jangkauan jaringan lokal sebuah perusahaan akan menjadi luas, sehingga 

perusaahan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Waktu yang 

dibutuhkan dalam instalasi infrastruktur juga semakin cepat karena didukung oleh 

ISP di daerah tersebut. 

2. VPN menggunakan media internet sebagai media koneksi. Media internet sudah 

tersebar ke seluruh dunia dan bersifat terbuka. 

3. Peningkatan Keamanan bila terhubung ke internet melalui VPN , data yang akan 

melalui proses enkripsi dan dekripsi sehingga menjadi lebih aman. 

4. Bebas untuk mengakses dan membuka situs yang diblokir dengan menggunakan 

VPN dan dapat memberikan pengguna akses ke sumber informasi gratis internet 

di seluruh dunia . 

5. Menyembunyikan alamat IP nyata - VPN menggantikan alamat IP ISP lokal 

dengan IP public VPN , semua situs web yang anda kunjungi hanya akan tahu 

internal VPN IP alamat daerah IP lokal asli, itu sangat aman dan ketika pengguna 

membutuhkan akses data penting online dari ponsel. 

6. Penggunaan VPN  meningkatkan skalabilitas dan menghemat biaya  operasional 

suatu perusahaan. 

2.4.2. Kerugian Menggunakan VPN 

Kerugian dalam menggunakan VPN : 

1. Perangkat yang digunakan dalam teknologi jaringan VPN dari beberapa vendor 

yang berbeda tidak dapat digunakan secara bersama karena standar yang ada 

untuk teknologi VPN belum memadai.  
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2. Kecepatan dan kendala transmisi data tidak dapat diatur oleh pihak pengguna 

jaringan VPN karena traffic yang terjadi di internet melibatkan semua pihak 

pengguna internet di seluruh dunia. 

3. Koneksi jaringan publik yang tidak bisa diprediksi karena mengikuti koneksi pada 

jaringan pihak lain sehingga secara otomatis tidak mempunyai kontrol terhadap 

jaringan itu. 

4. VPN sangat membutuhkan keamanan jaringan publik. Oleh karena itu, diperlukan 

tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti penyadapan, dan tindakan cyber crime lainnya pada  VPN yaitu dengan 

adanya IPSec salah satunya. 

 

2.5. OPENSWAN 

  Openswan merupakan aplikasi dari teknologi VPN yang menerapkan protokol IPsec 

di sistem operasi Linux yang mendukung beberapa kernel yang bekerja dengan cara membuat 

jaringan pribadi melalui infrastruktur jaringan publik atau jaringan yang tidak dapat 

dipercaya, dimana proses tersebut dilakukan pada transport layer dalam model OSI pada 

layer ke 3 ( network layer ) [7]. IPSec menyediakan banyak layanan untuk mengamankan 

komunikasi antar komputer dalam jaringan. Selain itu juga menambah integritas dan 

kerahasiaan, penerima jawaban optional dan otentifikasi data asal melalui manajemen kunci, 

IPSec juga menyediakan kontrol akses untuk lalu lintas yang dilalui. Tiga protokol 

Openswan utama sama dengan ipsec yaitu ESP, AH, dan IKE.  

 Untuk membuat sebuah secure connection dengan menggunakan Openswan, 

dibutuhkan sebuah framework protokol yang disebut dengan Internet Security Association 

and Key Management Protocol (ISAKMP)[10]. Framework  tersebut mencakup beberapa 

algoritma kriptografi dan juga dapat diperluas dengan menambahkan beberapa algoritma 

kriptografi tambahan. Dalam Pengujian parameter jaringan dengan aplikasi Openswan 

dipengaruhi oleh jenis algoritma enkripsi dan metode otentikasi yang digunakan. Kombinasi 

dari algoritma enkripsi dan metode otentikasi yang digunakan dalam pengaplikasian VPN 

IPSec. 
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2.5.1. Tipe Enkripsi dan Otentikasi Openswan   

Enkripsi yang digunakan di Openswan ialah  

A. Data Encryption Standart (DES) 

DES merupakan sebuah chiper yang pertama kali digunakan oleh sebuah lembaga di 

Amerika bernama Federal Information Procecing Standart (FIPS) dan secara 

bertahap digunakan diseluruh dunia. Ukuran dari key length DES hanya 56 bit 

sehingga saat ini dianggap tidak aman lagi oleh National Security Agency (NSA).  

B. Triple DES (3DES) 

3DES merupakan sekumpulan chiper dari DES. Sejak ditemukan pertama kali 

menggunakan 56 bit key length, DES diketahui sangat rentan terhadap serangan. 

Block chiper 3DES sama dengan DES yaitu memilik 64 bit, sedangkan key length 

3DES memiliki 168 bit diketahui dari perulangan DES 3 kali ( 3x56).  

C. Advance Encryption Standart ( AES ). 

AES  merupakan sebuah chiper penyempurnaan dari DES yang hanya memiliki 64 

bit block chiper dan 56 bit key lenght. AES ini yang saat ini digunakan dalam enrkipsi 

pada IPSec. AES memili 128 bit block chiper dan memiliki macam-macam key length 

mulai dari 128, 192, dan 256 bit. 

D. Message-Digest algorithm 5 (MD5) 

MD5 adalah sebuah fungsi hash yang digunakan secara umum dan memiliki nilai 128 

bit. MD5 dimanfaatkan di berbagai macam perangkat lunak keamanan. MD5 juga 

umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas data.  

E. Secure Hash Algoritm ( SHA )  

SHA adalah fungsi kriptografi hash yang dirancang oleh NSA dan diterbitkan oleh 

NIST sebagai US Federal Information Processing Standard. Jenis SHA yaitu SHA-0, SHA-

1, dan SHA-2. Pada umumnya SHA-1 dipakai pada aplikasi dan protocol security yang 

sangat luas seperti TLS, SSL, SSH, dan IPSec.  

Karena SHA-1 dan MD5 dikembangkan atau diturunkan dari MD4 maka keduanya 

mempunyai kesamaan baik kekuatan dan karakteristiknya. Berikut perbedaan dari SHA-1 

dan MD5 : 
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1.  Keamanan terhadap serangan brute-force yaitu sebuah teknik pencarian kunci secara 

ilegal. Hal yang paling penting adalah bahwa SHA-1 menghasilkan diggest 32-bit 

lebih panjang dari MD5.  

2.  Keamanan terhadap kriptanalisis. Kelemahan MD5 ada pada design sehingga lebih 

mudah dilakukan kriptanalisis dibandingkan SHA-1. 

3.  Kecepatan kedua algoritma bekerja pada modulo 232 sehingga keduanya bekerja baik 

pada arsitektur 32 bit. SHA-1 mempunyai langkah lebih banyak dibandingkan MD5 

(80 dibanding MD5 64 ) dan harus memproses 160 bit buffer dibanding MD5 128 bit 

buffer. 

4.  Simplicity. Kedua algoritma simpel untuk dijelaskan dan mudah untuk 

diimplementasikan karena tidak membutuhkan program yang besar atau tabel 

subtitusi yang besar pula. 

 

Tabel 2.2. Metode Enkripsi dan Otentikasi Openswan. 

No. Kombinasi Enkripsi dan Otentikasi 

1 3DES–MD5 

2 3DES–SHA1 

3 AES128-MD5 

4 AES128-SHA1 

 

 

Dari empat kombinasi enkripsi yang digunakan aplikasi VPN Openswan tersebut 

akan dapat diketahui besaran header size atau banyaknya bit yang dipakai oleh header 

kriptografi Openswan. Nilai header size menunjukan besaran paket header yaitu paket 

tambahan pada data asli, untuk keperluan enkripsi dan otentikasi[5]. Header size tersusun 

atas beberapa ukuran dari header tersebut sudah ditetapkan oleh IETF dengan mengeluarkan 
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Request for comment (RFC) berdasarkan RFC 6101 (SSL) dan RFC 6071 (IPSec) yang akan 

digunakan Openswan. Pemilihan Openswan dibanding perangkat lunak pendukung IPSec ini 

didukung karena penggunaan Openswan yang cukup mudah dipelajari serta didukung dengan 

perbandingan lainnya yang tercantum pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Tabel Perbandingan Perangkat Lunak pendukung IPSec. 

 

 

2.6. Serangan Protokol IP 

  IPSec menjadi pokok keamanan  data sehingga para pelaku serangan akan susah 

untuk mengaksesnya. Tingkat perlindungan yang diberikan ditentukan oleh kekuatan tingkat 

keamanan yang ada dalam struktur IPSec yang akan di terapkan nantinya. IPSec memiliki 

sejumlah fitur yang secara signifikan mengurangi atau mencegah beberapa serangan 

diantaranya sebagai berikut:  

 

2.6.1. Data Modification 

  IPSec menggunakan kunci berbasis kriptografi dua arah yang dilakukan komputer 

pengirim dan penerima, untuk membuat checksum kriptografi untuk setiap paket-paket IP 

yang akan dikirimkan. Setiap modifikasi untuk paket data mengubah checksum, yang 

menunjukkan ke komputer penerima bahwa paket itu diubah dalam transmisi dan transit data.

    

NO Openswan StrongSwan Rockhopper 

1 Stabil untuk kernel 

linux 2.6 hingga 3.0 

Stabil untuk kernel 

linux4.4 

Stabil untuk kernel linux 

3.0 

2 Mendukung chiper 

DES, 3DES, dan AES 

Mendukung chiper 

AES 

Mendukung chiper DES 

dan 3DES  

3 Mendukung algoritma 

Hash MD5 dan SHA 

Mendukung algoritma 

Hash SHA 

Mendukung algoritma 

Hash MD5 
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2.6.2. Man in The Middle Attack ( MITM )[10] 

  Man in The  Middle Attack (MITM) adalah sebuah serangan dimana penyerang 

berada di tengah dengan bebas menyadap  dan mengubah percakapan antara dua pihak [8]. 

Serangan MITM ini ialah serangan yang memanfaatkan kelemahan dari sebuah Internet 

Protocol. 

Konsep MITM: 

A. MITM adalah jenis penyadapan yang terjadi ketika seseorang yang tidak bertanggung 

jawab menyisipkan dirinya sebagai relay / proxy ke dalam komunikasi antar jaringan 

dalam sebuah sistem. 

B. Serangan MITM memanfaatkan pengolahan percakapan, atau transfer data.  

C. Serangan MITM memungkinkan penyerang untuk menghambat paket data yang 

dikirimkan sehingga penerima data tidak tahu kenapa datanya bisa terlambat. 

  IPSec menggabungkan otentikasi bersama dalam fitur IKE dengan kunci berbasis 

kriptografi untuk mengatasi serangan MITM ini. 

 

2.6.3. Denial of Service ( DoS ) 

DoS merupakan serangan terhadap sebuah komputer server di dalam 

jaringan komputer ataupun jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya yang 

dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya 

secara maksimal sehingga secara tidak langsung mengakibatkan pengguna lain tidak dapat 

memperoleh akses dari server yang diserang tersebut. Berikut adalah jenis-jenis serangan 

DoS berdasarkan cara melakukan serangan sebagai berikut: 

a. Mematikan Server: serangan ini umumnya dilakukan satu kali dan langsung untuk 

membuat server menjadi crash, hang, reboot. 

b. Menyibukkan Server: mengirim banyak sekali request untuk membuat server sibuk. 

http://ahmadrijal-blog.blogspot.com/2014/06/apa-itu-man-in-middle-attack-mitm.html
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 Exploiting bug: mengirim banyak crafted request. Jumlah request tidak 

sebanyak jenis DoS yang menyibukkan server dengan normal request. 

 Normal request: mengirim banyak request normal seperti pengguna biasa. 

Diperlukan jumlah request yang lebih banyak dibandingkan jenis DoS yang 

menyibukkan server dengan exploit bug. Biasanya menggunakan botnet secara 

terdistribusi. 

  Serangan DoS pada umumnya dilakukan dengan menggunakan komputer zombie. 

Komputer zombie adalah komputer yang sudah dikuasai attacker sehingga bisa dikendalikan 

dari jarak jauh. Sekumpulan komputer zombie membentuk jaringan yang disebut bot-net. 

Attacker mendapatkan banyak zombie dengan menyebarkan virus atau malware, pada setiap 

komputer yang terinfeksi akan diinstal program yang membuat komputer bersedia 

menjalankan perintah dari attacker. 

2.7. 802.1x [11]. 

  802.1x adalah sebuah  standar keluaran IEEE yang bertugas untuk mengontrol  

pengaksesan sebuah jaringan. Dengan menggunakan teknologi ini, dapat melakukan kontrol 

terhadap siapa dan apa yang akan diakses sebuah jaringan. Teknologi ini tidak hanya di 

desain untuk media wireless, melainkan juga di jaringan wired. 

  Otentikasi 802.1X melibatkan tiga pihak utama yaitu: Authentication, Authorization, 

Accounting. Authentication adalah perangkat klien yang ingin menempel pada LAN / 

WLAN. Authorization adalah pengalokasian layanan apa saja yang berhak diakses oleh klien 

pada jaringan. Authorization dilakukan ketika klien telah dinyatakan berhak untuk 

menggunakan jaringan Authorization adalah perangkat jaringan, seperti switch Ethernet atau 

titik akses nirkabel; dan server otentikasi biasanya host menjalankan perangkat lunak yang 

mendukung aplikasi RADIUS dan protokol EAP. Accounting merupakan proses yang 

dilakukan server untuk mencatat semua aktivitas klien dalam sebuah jaringan 

EAP adalah sebuah authentication framework yang kebanyakan digunakan pada 

jaringan nirkabel WiFi/802.11 dan WiMax/ 802.16. EAP adalah dasar untuk mengirimkan 

informasi autentikasi dari sebuah klien dan sebuah jaringan. EAP menyediakan sebuah basic 
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request and response protocol framework untuk menerapkan algoritma autentikasi tertentu, 

yang dinamakan metode EAP.  

  EAP sebenarnya hanya sebuah framework autentikasi dan tidak menyediakan 

mekanisme tertentu yang dapat digunakan untuk proses otentikasi. Tetapi, EAP menyediakan 

fungsi–fungsi umum dan metode autentikasi yang disebut metode EAP. Beberapa metode 

EAP yang sering digunakan, yaitu EAP-MD5, EAP-OTP, EAP-TLS, EAP-TTLS, dan PEAP. 

EAP-TLS, EAP-TTLS, dan PEAP adalah metode yang sering digunakan pada jaringan 

nirkabel [11]. Metode EAP ini mendukung fitur otentikasi mutual dan penggunaan sertifikat 

digital. 

 

2.8.Perangkat Lunak Pendukung Skripsi 

2.8.1. TCPDUMP 

TCPdump adalah sebuah program yang berfungsi melihat, mengcapture, membaca 

atau mendumping paket yang sedang ditransmisikan melalui jalur TCP/IP. TCPdump 

diciptakan untuk menolong programer ataupun administrator dalam menganalisis dan 

troubleshooting aplikasi di sebuah jaringan . TCPdump bisa digunakan untuk bertahan dan 

juga bisa digunakan untuk menyerang. Utility ini juga seringkali digunakan oleh para cracker 

untuk melaksanakan perkerjaannya, karena TCPdump bisa mengcapture semua paket yang 

diterima oleh network interface. 

 

2.8.2. Wireshark  

Wireshark merupakan Network Packet Analyzer, juga termasuk alat satu network 

analysis tool. Wireshark mengizinkan pengguna mengamati data dan menangkap paket-paket 

data dari jaringan yg sedang beroperasi atau dari data dan langsung melihat dan mensortir 

data yang tertangkap, mulai dari informasi singkat dan rincian bagi masing-masing paket. 

Wireshark mempunyai beberapa fitur termasuk juga display filter language yang 

banyak dan kebolehan mereka ulang suatu aliran pada sesi TCP. Paket sniffer sendiri 
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diartikan satu buah alat yang berkemampuan menahan dan melaksanakan pencatatan pada 

data di jaringan. Wireshark juga dapat digunakan untuk menganalisis paket-paket data IPSec. 

 

 

 

2.8.3. Low Orbit Ion Cannon ( LOIC ) 

LOIC adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk serangan DoS pada 

sebuah jaringan atau website tertentu. LOIC menjadi populer saat ini karena merupakan 

aplikasi yang paling sering digunakan, terbukti diantaranya sebuah komunitas hacker 

terkenal saat ini yaitu Anonymous selalu menggunakan perangkat lunak tersebut dalam 

melancarkan aksinya.  

LOIC sangat mudah digunakan, pengguna hanya perlu mengisikan alamat target baik 

berupa url atau alamat IP dan langsung melakukan serangan. Dengan demikian, maka target 

serangan akan down dan tidak bisa diakses dalam beberapa waktu. LOIC akan menjadi sangat 

berbahaya jika penyerang mempunyai sumber daya yang sangat besar. 

 

2.8.4. File Transfer Protocol ( FTP ) 

FTP ialah sebuah protokol internet yang bekerja di layer aplikasi dalam OSI model 

yang berfungsi untuk mengirimkan data berupa file antar komputer dalam sebuah jaringan 

komputer. Di dalam FTP sendiri terdiri dari FTP Server dan FTP klien. FTP server 

merupakan suatu server yang menjalankan perangkat lunak yang berfungsi untuk 

memberikan layanan tukar menukar file dimana server tersebut selalu siap memberikan 

layanan FTP apabila mendapat permintaan dari FTP klien. FTP klien adalah computer yang 

merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan transmisi file. Setelah terhubung ke FTP 

server, maka klien dapat melakukan transmisi file serperti download, upload, delete, rename, 

dsb  sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh FTP server. 

 



28 
 

2.8.5. Filezilla 

Filezilla adalah suatu program yang berfungsi untuk transmisi file pada sebuah 

jaringan komputer. Perangkat Lunak Filezilla dibuat dan dikembangkan oleh Tim 

Kosse. Kelebihan dari Filezilla ialah kecepatan dan kemudahannya dalam melakukan file 

transfer. Jendela aplikasi terbagi menjadi dua, satu untuk menampilkan file dan folder 

di komputer lokal, dan satu lagi untuk menampilkan file dan folder di komputer server 

dengan cukup melakukan drag and drop untuk mentransfer file dari komputer ke server 

jaringan. 

 

 

2.9.Perintah Sederhana di Linux 

 Pada skripsi ini menggunakan beberapa perintah sederhana yang akan dieksekusi di 

terminal di linux, diantaranya adalah : 

- # sudo su    = untuk mengakses super user 

- # uname –a   = untuk mengetahui kernel linux yang 

digunakan 

- # apt-get update  = update sistem terbaru dari linux 

- # clear   = clear text pada interface terminal 

- # chmod   = untuk menambah dan mengurangi ijin 

pemakai untuk mengakses file atau direktori 

- # apt-get install  = untuk menginstal software 

- # ls    = mengetahui isi direktori 

- # ping    = untuk menguji sebuah koneksivitas 

- # ifconfig   = mengetahui IP addres, Mac addres, 

subnet, dll 

- # history   = mengetahui perintah apa saja yang 

sudah digunakan 

- # cat    = membuat file baru 
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- # nano    = mengedit file baru 

- # iptables   = mengatur dan mengedit lalulintas data 

- # ipsec version  = mengetahui versi dari ipsec openswan 

- # ipsec verify  = mengetahui verifikasi dari ipsec 

openswan 

- # service ipsec restart= menjalankan ulang ipsec 

- # service ipsec status = mengetahui status dari ipsec 

- # service ipsec stop = menghentikan ipsec 


