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BAB III 

PEDOMAN PRAKTIKUM 

 

 Pada bab tiga ini akan dijabarkan mengenai rangkuman pedoman praktikum yang 

telah dibuat.  

3.1. Alur Pembelajaran  

 Setiap pedoman praktikum yang dibuat nantinya diperuntukan bagi setiap peserta 

praktikum mata kuliah keamanan jaringan komputer. Langkah-langkah dan tugas praktikum 

wajib dikerjakan oleh praktikan agar dapat menguasai materi setiap topik yang diberikan. 

Setiap pedoman disusun berdasarkan format sebagai berikut: 

1. Judul praktikum 

2. Tujuan praktikum 

3. Peralatan penunjang praktikum 

4. Dasar Teori 

5. Langkah percobaan 

6. Tugas praktikum 

7. Daftar pustaka 

 Penggunaan format pedoman praktikum disusun berdasarkan urutan yang terperinci  

agar praktikan mengerti akan alur materi yang sudah diberikan. Pada bagian tujuan dari 

pedoman praktikum akan sedikit memberikan gambaran bagi praktikan mengenai apa yang 

akan dicapai dari praktikum tersebut. Pada bagian dasar teori diberikan agar praktikan 

mengetahui penjelasan sederhana mengenai materi praktikum yang akan dipelajari. 

Selanjutnya, untuk langkah praktikum akan membahas mengenai langkah-langkah 

percobaan yang akan dilakukan setiap praktikan. Pada bagian tugas praktikum, praktikan 

akan mendapat tugas setelah melakukan perocobaan-percobaan sebelumnya. Tugas ini yang 

akan menjadi nilai dalam praktikum tersebut. Pada bagian terakhir pedoman terdapat daftar 
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pustaka. Diharapkan dengan daftar pustaka ini dapat memberikan informasi menyeluruh  

mengenai sumber penulisan bagi praktikan jika dibutuhkan. 

Alur ini disusun untuk memberikan materi yang terarah bagi peserta praktikum nanti. 

Daftar pedoman praktikum yang tersusun adalah sebagai berikut : 

1. Pedoman Praktikum Topik 1: Pengenalan Keamanan Jaringan dan Openswan 

2. Pedoman Praktikum Topik 2: Implementasi Keamanan Jaringan Menggunakan IPSec 

Openswan 

3. Pedoman Praktikum Topik 3: Pengujian Jaringan IPSec Dengan Jenis Serangan Denial 

of Service Menggunakan Software LOIC 

4. Pedoman Praktikum Topik 4: Pengujian Jaringan dengan File  Transfer Protocol 

Pemilihan pedoman praktikum dibagi menjadi empat topik saja dikarenakan IPSec 

sendiri merupakan hal baru bagi beberapa mahasiswa sehingga perlu materi dasar yang lebih 

awal. Disamping itu banyak penerapan teknologi keamanan jaringan lainya yang perlu 

mahasiswa pelajari selain IPSec membuat topik pembelajaran praktikum ini dipersingkat. 

Topik materi dari awal hingga akhir ini berkaitan dengan materi yang diketahui dari dasar 

teroi IPSec. 

 

3.2. Struktur dan Rangkuman Setiap Pedoman 

3.2.1 Pedoman Praktikum Topik 1 Berjudul : Pengenalan Keamanan Jaringan dan 

Openswan 

Pemilihan materi pada  pedoman ini berdasar dengan : 

1. Praktikan perlu memahami berbagai konsep dasar dan beberapa komponen 

penting dalam keamanan jaringan komputer. 

2. Praktikan harus dapat mengkonfigurasi router untuk dapat membuat sebuah 

koneksi jaringan dengan metode yang dijelaskan nantinya. 

3. Praktikan dapat mengcapture paket paket data dengan menggunakan perngkat 

lunak TCPdump maupun dengan Wireshark. 

4. Praktikan harus mengetahui standar apa saja yang ada dalam IPSec dan 

Openswan 
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Alur modul pembelajaran ini terdiri dari: 

1. Tujuan  

Pada pedoman topik 1 ini diharapkan agar praktikan dapat : 

- Mempelajari dan membuat jaringan komputer sederhana di sistem operasi 

ubuntu dengan mengkonfigurasi router untuk koneksi jariangan. 

- Mempelajari dan memahami dasar teori keamanan jaringan secara umum. 

- Mempelajari standar dalam IPSec dan dilanjutkan dengan pengenalan, 

penerapan, dan proses instalasi Openswan. 

- Mengenal dan mengetahui perangkat lunak WireShark dan TCPdump 

2. Peralatan yang dibutuhkan  

- 3 komputer yang dengan sistem operasi Ubuntu 14.04 LTS 

- 1 Wireless Router 

- 2 Wireless USB Adapter 

- Kabel UTP  

3. Dasar Teori 

a. Pengenalan Keamanan Jaringan Komputer 

1. Layanan Keamanan Jaringan Komputer 

 Authentication 

 Acces Control 

 Data Confidentiality 

 Data Integrity 

 Non-Repudiaton 

 Availability 

2. Mekanisme Keamanan Jaringan Komputer 

 Encipherment 

 Kutuhan Data 

 Digital Signature 

 Authentication Exchange 
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 Routing Control 

 Notarisasi 

 Mekanisme Kendali Akses 

b. Pengenalan IPSec 

c. Pengenalan TCPdump, Wireshark, Openswan 

1. TCPdump 

2. Wireshark 

3. Openswan 

4. Langkah Percobaan 

a. Membuat Konfigurasi di router 

Disini praktikan akan membuat jaringan komputer sederhana di Ubuntu dengan 

metode DHCP maupun dengan Wlan. Praktikan juga dibekali dengan langkah-

langkah untuk akses router, mengubah SSID maupun IP address router, dan 

langkah-langkah untuk akses wireless dari router tersebut. 

b. Proses instalasi TCPdump dan Wireshark 

Selanjutnya pada bagian ini praktikan akan mencoba menginstal perangkat lunak  

yang digunakan untuk melihat dan mengcapture paket yaitu TCPdump dan 

Wireshark. Disini praktikan juga dibekali langkah sederhana untuk 

menggunakan perangkat lunak tersebut. 

c. Proses instalasi Openswan 

Pada langkah ini praktikan akan mencoba untuk menginstal Openswan pada 

komputer server dan client. Disini praktikan akan dibekali perintah-perintah 

sederhana untuk akses Openswan tersebut. 

5. Tugas dan Analisis 

a. Aturlah SSID, username serta password otentikasi dari router. 

b. Lakukanlah percobaan-percobaan diatas kemudian buatlah sebuah jaringan 

menggunakan beberapa komputer/notebook yang kalian bawa kemudian 

lakukan tes koneksi ke router dengan PING.  
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c. Amati dan analisis paket-paket data dari beberapa komputer yang terkoneksi 

dengan TCPdump dengan perintah-perintah sebagai berikut. 

# sudo tcpdump –nS 

# sudo tcpdump –nnvvS 

# sudo tcpdump –nnvvXS 

Jelaskan perbedaan dari ketiga perintah tersebut. 

d. Koneksikan wifi anda ke router, amati dan analisis paket-paket datanya 

menggunakan wireshark untuk jaringan wlan.  

 

3.2.2 Pedoman Praktikum Topik 2 Berjudul: Implementasi Keamanan Jaringan 

Menggunakan IPSec Openswan 

Pemilihan materi pada pedoman ini berdasarkan pemahaman dari: 

1. Perlunya praktikan mengetahui fitur yang ada dalam IPSec. 

2. Perlunya praktikan memahami jenis metode enkripsi dan metode otentikasi yang 

digunakan di IPSec. 

3. Praktikan dapat mengkonfigurasi Openswan di dalam sebuah jaringan komputer 

untuk membuat sebuah keamanan jaringan. 

Alur modul pembelajaran ini terdiri dari : 

1. Tujuan 

Pada pedoman topik 2 ini diharapkan agar praktikan dapat : 

- Mempelajari fitur-fitur dari IPSec. 

- Memahami jenis enkripsi dan otentikasi yang digunakan dalam IPSec 

Openswan. 

- Mempelajari dan mengkonfigurasi Openswan serta mengetahui penerapan 

secara langsung. 

2. Peralatan yang dibutuhkan 

- Sebuah komputer server dan komputer client  

- Akses jaringan 

- Openswan  
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3. Dasar Teori 

a. Fitur Internet Protocol Security 

1. Authentication Header ( AH ) 

2. Encapsulating Security Payload ( ESP ) 

3. Transport and Tunnel Mode 

4. Internet Key Exchange ( IKE ) 

5. Security Association ( SA ) 

b. Enkripsi di IPSec Openswan 

1. Data Encryption Standart ( DES ) 

2. Triple DES ( 3DES ) 

3. Advance Encryption Standart ( AES ) 

4. Message-Digest algorithm 5 ( MD5 ) 

5. Secure Hash Algoritm ( SHA ) 

4. Langkah Percobaan 

a. Konfigurasi Openswan di komputer server. 

Pada langkah ini praktikan akan melakukan konfigurasi IPSec dengan perangkat 

Openswan pada komputer server. 

b. Konfigurasi Openswan di komputer client 

Pada langkah ini praktikan akan melakukan konfigurasi IPSec dengan perangkat 

Openswan pada komputer client. Langkah ini hampir sama pada bagian pertama 

namun ada beberapa langkah yang tidak dikerjakan. 

c. Test Koneksi dan Capture paket IPSec menggunakan TCPdump dan Wireshark. 

Pada bagian ini praktikan akan melakukan test koneksi serta melihat paket-paket 

data IPSec menggunakan tcpdump dan wireshark. 

5. Tugas dan Analisis 

a. Buatlah sebuah jaringan komputer baru menggunakan netbook yang anda 

bawa. Jaringan tersebut dilengkapi IPSec. Terdiri dari 1 buah server, 1 klien 

terkoneksi kabel, dan 1 client terkoneksi nirkabel. 

b. Capture Paket yang ada dan lampirkan screenshot dari tcpdump dan 

wireshark jika jaringan tersebut sudah berhasil dibuat. 
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3.2.3 Pedoman Praktikum Topik 3 Berjudul: Pengujian Jaringan IPSec Dengan 

Jenis Serangan Denial of Service Menggunakan Software LOIC  

Pemilihan materi pada pedoman ini berdasarkan pemahaman 

1. Perlunya praktikan untuk memahami serangan yang ada di protokol IP khususnya 

serangan DoS. 

2. Praktikan dapat mengetahui langkah-langkah dalam melakukan serangan ke 

sebuah jaringan menggunakan perangkat lunak LOIC. 

3. Praktikan perlu untuk mengetahui paket-paket data yang dikirimkan dalam 

proses serangan DoS. 

Alur pembelajaran dari pedoman, yaitu: 

1. Tujuan 

Pada pedoman topik 3 ini diharapkan agar praktikan dapat : 

- Memahami dan mempelajari jenis serangan yang ada di protokol IP 

khususnya serangan DoS. 

- Memahami dan mempelajari cara test sebuah jaringan menggunakan 

perangkat lunak LOIC. 

- Mengerti paket-paket yang dikirimkan dalam proses serangan DoS  

2. Peralatan yang dibutuhkan 

- Sebuah jaringan komputer yang sudah dilengkapi dengan IPSec. 

- Komputer klien yang terinstal sistem operasi Ubuntu dan perangkat lunak 

LOIC. 

- Sebuah komputer untuk menangkap paket data yang sudah terinstal 

perangkat lunak wireshark dan tcpdump.  

3. Dasar Teori 

a. Denial Of Service (DoS) 

b. Contoh Serangan DoS 

c. Low Orbit Ion Cannon (LOIC) 

4. Langkah-Langkah Percobaan 
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a. Pemasangan LOIC 

Praktikan akan melakukan langkah-langkah untuk installasi LOIC dan 

bagaimana menjalankannya.  

b. Test DoS ke jaringan yang sudah dilengkapi IPSec 

Pada langkah ini praktikan akan mencoba melakukan attack dengan metode 

serangan DoS ke jaringan yang sudah dibuat dengan menggunakan LOIC. 

5. Tugas dan Analisis 

a. Lakukan langkah praktikum diatas lalu cobalah untuk melakukan attack 

pada port 50 dan port 51! Apakah yang terjadi?  

b. Nonaktifkan IPSec di jaringan anda atau dengan cara lain buatlah jaringan 

tanpa di lengkapi IPSec. Kemudian lakukan percobaan Serangan DoS seperti 

di praktikum untuk port 500 dan 4500 apakah ada perbedaannya ? 

 

3.2.4 Pedoman Praktikum Topik 4: Pengujian Jaringan dengan File  Transfer 

Protocol 

Pemilihan materi pada pedoman ini berdasarkan pemahaman: 

1. Perlunya praktikan mempelajari FTP untuk mengirim dan menerima data. 

2. Perlunya praktikan mengetahui pada layer ke berapa IPSec bekerja yang 

dilanjutkan pemahaman perbandingan dengan wireless security. 

Alur pembelajaran dari pedoman, yaitu: 

1. Tujuan 

Pada pedoman topik 4 ini diharapkan agar praktikan dapat : 

- Memahami dan mempelajari transmisi data menggunakan FTP 

- Memahami dan mempelajari penggunaan Filezilla. 

- Meneliti sebuah transmisi jaringan IPSec yang nantinya dibandingan dengan 

wireless security 

2. Peralatan yang dibutuhkan  

- Sebuah jaringan komputer yang sudah dilengkapi IPSec 

- Komputer klien yang terinstal sistem operasi Ubuntu, FTP, Filezilla. 

- Sebuah komputer yang terinstal perangkat lunak wireshark. 
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3. Dasar Teori 

a. 802.1x  

b. File Transfer Protocol (FTP) 

c. FileZilla  

4. Langkah-Langkah Percobaan 

a. Instalasi dan konfigurasi FTP server dan FileZilla. 

Praktikan akan melakukan langkah-langkah konfigurasi FTP server serta 

instalasi FileZilla pada komputer client. 

b. Transmisi file menggunakan FTP dan meneliti IPSec pada wireshark 

Pada  bagian kedua percobaan kali ini praktikan akan mencoba untuk 

remote server menggunakan filezilla tersebut. Praktikan juga melakukan 

penelitian tentang paket-paket data IPSec yang ditransmisikan 

menggunakan wireshark apakah IPSec ini dapat bekerja di layer aplikasi. 

5. Tugas dan Analisis 

a. Cobalah untuk melakukan remote site yang lain seperti upload, 

download, rename, delete file dari server ftp tersebut! Amatilah trafik 

data yang terjadi menggunakan wireshark apakah ada perbedaan trafik 

data? untuk melakukan remote site yang lain seperti upload, download, 

rename, delete file dari server ftp tersebut! Amatilah trafik data yang 

terjadi menggunakan wireshark apakah ada perbedaan trafik data?  

b. Non aktifkan IPSec dan lakukan remote site server seperti yang dilakukan 

pada percobaan sebelumnya! apakah ada perbedaan dalam wireshark? 


