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LAMPIRAN A 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 1 

PENGENALAN KEAMANAN JARINGAN DAN OPENSWAN 

 

1. Tujuan 

1. Praktikan dapat mempelajari dan membuat jaringan komputer sederhana di sistem 

operasi ubuntu. 

2. Praktikan mengetahui dan menggunakan perangkat lunak Wireshark dan 

TCPdump. 

3. Praktikan dapat mempelajari dasar teori keamanan jaringan secara umum. 

4. Praktikan mempelajari standar dalam IPSec dan dilanjutkan dengan pengenalan, 

penerapan, dan proses instalasi Openswan. 

2. Peralatan yang dibutuhkan 

 3 komputer yang dengan sistem operasi Ubuntu 14.04 LTS 

 1 Router 

 2 Wireless USB Adapter 

 Kabel UTP 

 

3. Dasar Teori 

A. Pengenalan Keamanan Jaringan Komputer. 

Keamanan jaringan adalah suatu kumpulan sistem yang dirancang untuk melindungi 

data ketika data tersebut ditransmisikan. Kumpulan sistem tersebut berguna untuk 

memberikan proteksi dan perlindungan suatu jaringan agar terhindar dari berbagai 

macam ancaman terhadap pengaksesan.  

Lembaga internasional yang bernama International Telecomunication Union-

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



67 
 

mekanisme yang tersedia di suatu keamanan jaringan. Jenis layanan tersebut diantaranya 

adalah : 

1. 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, atau 

server yang dihubungi adalah server asli. 

2. Acces Control   

Akses kontrol adalah sebuah layanan keamanan jaringan yang menghalangi 

pengguna yang tidak terotorisasi terhadap resource 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 diaskes oleh pasien dan paramedis yang 

terkait, sebuah data dari mahasiswa disebuah universitas hanya bisa diakses oleh 

mahasiswa itu saja dan para pegawai universitas itu saja. 

3.  Data 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. 

4. Data Integrity  

Keutuhan data adalah subuah layanan keamanan jaringan yang memastikan 

bahwa data yang diterima receiver adalah data asli dengan data yang dikirim oleh 
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transmitter. Keutuhan data dibagi menjadi 2 jenis yaitu data dengan pemulihan dan tanpa 

pemulihan.  

5. Non-Repudiation  

Layanan non-repudiation adalah layanan keamanan jaringan yang menghindari 

penolakan atas penerimaan/pengiriman data yang telah dikirim. 

6. Availability  

Layanan ketersediaan ( availability ) adalah sistem yang membuat resource sistem 

tetap dapat diakses dan digunakan ketika ada permintaan dari pihak yang yang 

berwenang. Namun jika ada serangan semisal DoS membuat sistem ini tidak dapat 

diakses. Dalam hal ini komputer dapat dikatakan aman jika data yang terdapat pada 

sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berwenan.   

Jenis Mekanisme Keamanan Jaringan yaitu : 

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 
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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.  

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 terpecaya sebagai 

pengendali komunikasi antara pengirim dan penerima.  

g.         Mekanisme Kendali Akses 

Mekanisme ini memberikan cara bagi pengguna untuk memperoleh hak askes 

data.  

 

Gambar 1.1. Hubungan mekanisme dan layanan keamanan jaringan. 
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B. Pengenalan IPSec  

Internet Protocol Security atau yang lebih sering disebut dengan IPSec 

merupakan sebuah protocol 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 network routing, flow control, error control function, serta 

mendesain kriptografi protocol yang mempunyai fungsi utama untuk keamanan data.  

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. 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.  

 

C. Pengenalan Openswan, Wireshark, TCPdumb 

a. Openswan  

  Openswan merupakan aplikasi dari teknologi VPN (Virtual Private Network) 

yang menerapkan protokol IPsec (IP Security) 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]. IP security 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 SA, IP security juga menyediakan kontrol akses untuk lalu lintas yang dilalui. 

Tiga protocol openswan utama sama dengan ipsec.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
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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b. TCPdumb 

 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 menganalisa 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 atau mensniff semua paket yang diterima oleh network 

interface, Sama halnya dengan tujuan diciptakannya TCPdump. 

c. Wireshark 

Wireshark merupakan Network Packet Analyzer, juga termasuk salat satu 

network analysis tool atau packet sniffer. Wireshark mengizinkan pengguna 

mengamati data dan menangkap paket-paket data dari jaringan yg sedang beroperasi 

atau dari data yg ada di disk, dan langsung melihat / mensortir data yg tertangkap, 

mulai dari informasi singkat dan rincian bagi masing-masing paket termasuk juga full 

header & porsi data, sanggup diperoleh.  

Wireshark mempunyai sekian banyak feature termasuk juga display filter 

language yg banyak & kebolehan me-reka ulang suatu aliran pada sesi TCP. Paket 

sniffer sendiri diartikan satu buah tool yg berkemampuan menahan & melaksanakan 

pencatatan pada traffic data dalam jaringan. Wireshark juga dapat digunakan untuk 

menganalisa paket-paket data IPSec. 
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Gambar 1.4. Tampilan Wireshark. 

 

4. Langkah Percobaan 

Pada praktikum topik pertama kali akan mencoba menghubungkan beberapa komputer 

yang dengan terhubung ke sebuah jaringan. Sebelumnya komputer harus terinstal sistem 

operasi ubuntu terlebih dahulu. Sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 14.04 

LTS. Sebenarnya membuat jaringan di ubuntu hampir sama dengan membuat jaringan 

di windows. 

a. Membuat konfigurasi di Acces Point 

Pastikan terhubung dengan Router (Acces Point) 

1. Jendela Acces point dapat dibuka melalui browser 

2. Lalu ketikan IP addres dari Router di address bar selanjutnya ketikan ENTER 

3. IP addres yang digunakan adalah 192.168.0.1 ( IP addres default pada Router 

ini ). 

4. Lalu isikan username dan password dari router ini. 
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Gambar 1.5. Proses input username & password. 

5. Secara default username-nya adalah “admin” dan password adalah “admin”. 

Jika sudah maka akan terbuka seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1.6. Tampilan menu awal router TP-Link N750. 
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6. Lalu atur IP address dari router ini sesuai keinginan caranya dengan masuk ke 

menu network  lalu pilih ke sub menu LAN.  

7. Selanjutnya isikan IP Address, SubnetMask pada kolom yang disediakan 

sesuai yang diinginkan.  

8. Selanjutnya klik tombol SAVE. Tunggu sampai proses restarting router 

selesai. Kemudian memasukan alamat IP yang baru di address bar browser.  

  

Gambar 1.7. Setting IP Address di router. 

9. Selanjutnya memulai menghubungkan beberapa komputer. Yang pertama 

dilakukan adalah mensetting Dynamic Host Configuration Protocol atau yang 

lebih dikenal dengan DHCP. Dengan DHCP ini semua komputer yang 

terhubung akan langsung mendapat IP address otomatis.  

10. Pertama klik menu DHCP pada router, selanjutnya klik menu DHCP settings. 

11. Selanjutnya pada kolom DHCP server pilih enable, untuk kolom-kolom yang 

tersedia isikan sesuai yang diinginkan dengan tetap memperhatikan range IP 

pada Default Gateway. 

12. Kemudian klik tombol SAVE dan tunggu sampai proses reboot router selesai. 
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Gambar 1.8. Setting DHCP router. 

13. Setelah proses reboot selesai, langkah selanjutnya adalah menghubungkan 

beberapa komputer client dengan router menggunakan kabel UTP melalui 

port-port yang tersedia di router. 

14. Setelah berhasil terhubung dengan router, untuk melihat apakah komputer-

komputer client yang sudah mendapatkan IP dari router dengan melihat pada 

menu DHCP – DHCP Client List. 

 

Gambar 1.9. DHCP client list. 

15. Pada menu DHCP Client List akan tertampil komputer yang sudah terhubung 

dengan router dan sudah mendapat IP sesuai dengan range IP yang sudah 

dikonfigurasi pada langkah-langkah sebelumnya.  

16. Dengan demikian komputer-komputer tesebut sudah membentuk sebuah 

jaringan. Untuk memastikanya perlu dilakukan test PING pada router dari 



76 
 

komputer client tersebut. Jika ada balasan request dan reply maka dapat 

dipastikan komputer - komputer terhubung dengan router. 

17.  Langkah selanjutnya ialah untuk mengkonfigurasi jaringan wireless. Hal ini 

diperlukan untuk beberapa komputer yang ingin terkoneksi dengan router, 

namun port – port yang disediakan tidak cukup. Maka perlu adanya koneksi 

melalui jaringan nirkabel ini. 

18. Langkah pertama yang dilakukan adala klik menu Wireless 2.4GHz. ( Perlu 

diketahui sebelumnya bahwa router yang dipakai kali ini dilengkapi dengan 2 

transmisi wireless yaitu 2.4GHz dan 5GHz.  

19. Klik meni wireless settings. 

20. Selanjutnya isikan kolom yang sudah tersedia, untuk wireless network name 

atau yang lebih sering disebut SSID, lalu isikan sesuai dengan keinginan. 

21. Untuk kolom- kolom lainya isikan sesuai yang ada diperintah dan jangan lupa 

centang pada menu SSID broadcast. 

22. Kemudian klik tombol SAVE dan tunggu sampai proses reboot router selesai. 

 

Gambar 1.10. Setting wireless router. 
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23. Selanjutnya adalah memberikan keamanan pada wirelles router tersebut. 

Pertama masuk menu wireless 2.4GHz, lalu klik sub menu wireless security  

24. Disitu tersedia beberapa pilihan mode keamanan dalam router tersebut, pilih 

WPA/WPA2 - Personal(Recommended). 

25. Isikan kolom yang tersedia sesuai dengan perintah. Untuk password bisa sesuai 

keinginan. 

26. Selanjutnya klik tombol SAVE dan tunggu sampai proses reboot router 

selesai. 

 

Gambar 1.11. Setting keamanan wireless router. 

27. Berikutnya untuk mengkoneksikan komputer client dengan router tersebut, 

carilah SSID dari router lalu klik conect dan dilanjutkan dengan mengisikan 

username dan pasword.  

28. Selanjutnya untuk dapat melihat komputer client yang sudah terkoneksi 

dengan router lewat sub menu wireless statistics. 

29. Lakukan cek PING lewat komputer klient seperti langkah yang sama dengan 

DHCP. Dengan demikian jaringan sistem operasi ubuntu berhasil terinstal. 
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Gambar 1.12. Statistik client yang terhubung ke router. 

b. Proses Instalasi TCPdump dan Wireshark. 

Langkah berikutnya ialah menginstal TCPdump dan Wireshark. Untuk menginstal 

TCPdump dan Wireshark cukup mudah, tetapi sebelumnya pastikan dahulu beberapa 

komputer ada harus terkoneksi ke jaringan internet.  

30. Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke Terminal pada ubuntu. 

Dapat dilakukan dengan ketik ctrl + alt + t. 

31. Sebelumnya jadi super user terlebih dahulu sebelum melakukan proses 

penginstalan : 

# sudo su 

Lalu dilanjutkan dengan memasukan password super user ubuntu. 

32. Selanjutnya ketikan pada terminal  

# sudo apt-get update 

Perintah ini berguna untuk mengupdate program baru serta memperbaiki 

masalah yang kemungkinan terjadi pada proses instalasi sebuah program baru. 

33. Kemudian ketikan perintah pada terminal 

# sudo apt-get install tcpdump 

Proses ini berlangsung beberapa saat karena melalui proses download program 

dari server ubuntu dan melalui proses instalasi.  

34. Setelah sukses. Maka program TCPdump tersebut sudah dapat digunakan. 
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Gambar 1.13. Proses Instalasi TCPdump. 

 

35. Selanjutnya ialah menginstal program wireshark. Langkahnya hampir sama 

seperti saat menginstal TCPdump. Masuk terminal dan harus akses super user 

telebih dahulu. 

36. Selanjutnya ketikan perintah di terminal 

# sudo apt-get install wireshark 

Tunggu sampai proses download program dan instalasi berlangsung.

 

Gambar 1.14. Proses Instalasi Wireshark. 

37. Setelah sukses. Maka program Wireshark tersebut sudah dapat digunakan. 

Untuk mengaksesnya ketikan perintah pada terminal 

# wireshark  
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Gambar 1.15. Jendela utama wireshark. 

38. Untuk memulai melihat paket – paket data yang yang dikirimkan pertama yang 

dilakukan adalah memilih network interface yang akan dilihat. Lalu klik 

tombol start 

 

Gambar 1.16. Penjelasan bagian Wireshark. 

Penjelasan mengenai kolom-kolom daftar paket: 

 -Time  :Menampilkan waktu saat paket tersebut di capture 

 -Source :Menampilkan ip sumber dari paket data 
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 -Destination :Menampilkan ip tujuan dari paket data 

 -Protocol :Menampilkan protokol apa yang dipakai paket data 

 -Length :Menampilkan panjang paket data 

 -Info  :Menampilkan Informasi detail paket data tersebut 

 

39. Setelah proses instalasi ini selesai, lakukanlah percobaan ini di komputer-

komputer client yang lainnya yang akan digunakan nantinya. 

c. Proses Instalasi Openswan. 

Selanjutnya instal Openswan pada komputer server dan client. Langkahnya hampir 

sama saat menginstal TCPdump dan wireshark. 

40. Langkah pertama yang dilakukan adalah akses Terminal pada ubuntu.  

41. Akes super user dahulu sebelum melakukan proses download dan install 

openswan : 

# sudo su 

Lalu dilanjutkan dengan memasukan password super user ubuntu. 

42. Selanjutnya ketik pada terminal  

# sudo apt-get install openswan 

Tunggu sampai proses download selesai, maka diminta untuk mengisikan 

perintah-perintah sebelum proses instalasi dilanjutkan. Untuk enkripsi pilih 

perintah “NO” 

   

Gambar 1.17. Perintah sebelum proses instalasi. 
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43. Untuk perintah ke dua yaitu tentang RSA key pilih YES dan klik OK. 

Selanjutnya untuk jenis RSA key pilih saja X509 certificate. Selanjutnya klik 

OK. 

 

Gambar 1.18. Perintah sebelum proses instalasi. 

 Setelah memasukan perintah – perintah proses instalasi akan berlangsung. 

 

Gambar 1.19. Proses instalasi openswan. 

44. Selanjutnya ketikan perintah pada terminal ubuntu  

# ipsec version 

Perintah tersebut untuk mengetahui versi dari openswan yang terinstal 

45. Selanjutnya untuk mengetahui memastikan openswan yang terinstal di kernel 

ubuntu, ketikan perintah di terminal : 

# ipsec verify 
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Perintah ini digunakan untuk melihat berberapa konfigurasi dari ipsec yang 

akan digunakan. 

 

Gambar 1.21. Verifikasi dan konfigurasi dasar ipsec openswan. 

 

46. Selanjutnya roses instalasi openswan dapat dilakukan di komputer client lainya 

dengan menerapkan langkah – langkah diatas. 

5. Tugas  

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.  

c. Amati dan analisa paket-paket data dari beberapa komputer yang terkonesi 

tersebut 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 dan amati dan analisa paket-paket datanya 

menggunakan wireshark untuk jaringan wlan.  
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KRITERIA PENILAIAN MAHASISWA 

 

A. LANGKAH PERCOBAAN  

 Membuat Konfigurasi di router  =   waktu   menit 

 Instalasi TCPdump & Wireshark =   waktu   menit 

 Instalasi Openswan   =   waktu   menit 

 

 

B. TUGAS DAN ANALISIS 

 Tugas A.    =  waktu   menit 

 Tugas B.    =  waktu   menit 

 Tugas C.    =  waktu    menit 

 Tugas D.    =  waktu   menit 

 


