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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan tujuan skripsi dibuat, latar belakang 

permasalahan skripsi, spesifikasi skripsi yang akan direalisasikan dan sistematika 

penulisan skripsi.  

1.1. Tujuan 

Skripsi ini bertujuan untuk mengimplementasikan sebuah sistem keamanan pada 

lapisan jaringan komputer menggunakan Internet Protocol Security (IPSec) dengan 

Openswan untuk digunakan dalam pembelajaran matakuliah keamanan jaringan 

komputer. 

 

1.2. Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi jaringan berkembang sangat pesat, berbagai macam 

teknologi dikembangkan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi dan melakukan 

pertukaran data penting. Dengan semakin berkembangnya teknologi inilah  maka perlu 

diketahui bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap maupun jaringan komputer yang 

sangat aman. Setiap jaringan ialah untuk melakukan komunikasi yang bisa jatuh ke 

tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk disalahgunakan. Maka dari itu, 

perlu dibuat sebuah sistem keamanan atau proteksi terhadap jaringan itu sendiri. Sebuah 

keamanan yang akan dibahas pada kesempatan ini ialah keamanan mengunakan IPSec. 

Perlu diketahui bahwa maraknya transaksi via web secara online, sebagai contoh 

e-banking, jual beli belanja online membuat para pelaku hacking akan semakin gencar 

untuk melakukan tindakan - tindakan yang merugikan. 

Berikut beberapa contoh serangan dalam bertransaksi online : 

1. Spoofing . merupakan salah satu contoh dari kreasi website yang menyalin seluruh 

atau sebagian halaman yang ada dalam web aslinya, sehingga dapat membuat situs 

illegal seperti akhir-akhir ini beredar pencurian data perbankan melalui e-banking 

dan peretasan data pada website pemerintah. 
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2. Unauthorized disclosure . Ketika informasi sedang ditransmisikan ke sistem 

Internet Banking saat mengakses jaringan publik, seseorang dapat mencegah 

transmisi tersebut yang mengandung data sensitif dari nasabah misalnya 

password, pin, username [9]. 

3. Packet sniffing adalah proses penyadapan atau pengupingan paket - paket data di 

sebuah jaringan menggunakan perangkat lunak penyadap paket atau lebih dikenal 

packet sniffer [9]. 

IPsec lahir dari RFC 1636 yang diidentifikasi bidang utama di mana internet perlu 

dibuat lebih aman dan diproteksi dari serangan termasuk spoofing (menciptakan paket 

dengan alamat IP palsu), eavesdropping dan paket sniffing (proses pemindaian paket-

paket data disebuah jaringan menggunakan perangkat lunak penyadapan. Semua solusi 

dari keamanan mencakup IPSec tercantum dalam RFC 2401 dan diperbarui di RFC 4301. 

 

Gambar 1.1. Ilustrasi penerapan IPSec di sebuah jaringan [4]. 

IPSec menggunakan layanan keamanan kriptografi untuk melindungi komunikasi 

melalui jaringan IP. IPSec mendukung jaringan tingkat Authentication, Data Integrity, 

Confidentiality, dan anti replay. 
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Tabel 1.1. Perbandingan suatu jaringan IPsec dan IP. 

Kriteria IPsec IP 

Enkripsi Ada 

( tiap paket – paket data 

akan selalu di enkripsi 

terlebih dahulu ) 

Tidak ada 

Dukungan otentikasi Otentikasi dua arah 

dengan menggunakan 

pertukaran kunci 

Otentikasi hanya satu 

arah 

Security Dengan Teknik 

Kriptografi meliputi 

Authentication, Data 

Integrity, 

dan Confidentiality.  

Tidak Ada  

 

IPSec merupakan skema keamanan end-to-end atau keamanan langsung dari 

pengirim dan penerima data yang diimplementasikan di bawah lapisan transport (TCP, 

UDP) dan beroperasi di Layer Internet, sementara beberapa sistem keamanan Internet 

lainnya digunakan secara luas, seperti Transport Layer Security (TLS) dan Secure Shell 

(SSH), beroperasi di atas lapisan pada Application layer. Oleh karena itu, IPSec 

melindungi semua lalu lintas aplikasi melalui jaringan IP. Aplikasi dapat secara otomatis 

dijamin dengan IPSec pada layer IP. 

Keamanan pada tingkat IP meliputi 3 fungsi utama yaitu : authentication, 

confidentiality, and data integrity. Mekanisme authentication ialah skema  dimana paket 

yang akan  diterima dan diidentifikasi berasal dari sumber yang benar dan dapat 

dipercaya. Sedangkan mekanisme confidentiality ialah sebuah kerahasiaan dimana data 

nantinya akan di enkripsi yang berguna  untuk mencegah terjadinya penyadapan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mekanisme yang selanjutnya yaitu Data 

Integrity  ialah berfungsi untuk menjaga keutuhan dari sebuah data mulai dari data dikirim 

sampai diterima di tujuannya. Kemampuan IPSec kini dapat dirancang baik di IPv4 dan 

akan berkembang di IPv6. 
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1.3. Spesifikasi 

 Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 25/I.3/FTEK/VII/2016, yang telah dikeluarkan 

pada tanggal 18 Juli 2016, tugas akhir ini dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut ini:  

1. Pada skripsi ini akan membuat pedoman penelitian pada penerapan sistem 

keamanan dengan menggunakan Internet Protocol Security 

2. Metode yang digunakan adalah metode Tunnel Mode dengan menggunakan 

Virtual Private Network dengan perangkat lunak Openswan versi 

U2.6.38/K3.16.0-30-generic (netkey) 

3. Materi-materi yang diberikan terbagi menjadi beberapa pedoman praktikum untuk 

topik pembelajaran. 

Format untuk modul pembelajaran dan praktikum adalah:  

a. Judul  

b. Tujuan  

c. Dasar teori  

d. Contoh - contoh sederhana  

e. Langkah percobaan 

f. Tugas dan analisis  

4. Skripsi ini dapat direalisasikan pada laboratorium komputer BB5. Peralatan yang 

dibutuhkan adalah komputer untuk diinstal Ubuntu 14.04 LTS, Access Point, 

Koneksi Internet, dan beberapa  klien dengan sistem operasi Ubuntu 14.04 LTS.  

5. Pengujian dan analisis sistem dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak 

seperti Wireshark, Tcpdumb, Snort untuk pembacaan paket-paket yang 

dikirimkan.  

6. Sistem keamanan ini diuji menggunakan salah satu serangan point yang tercantum 

pada bagian latar belakang. 

7. Melakukan realisasi analisa perbandingan dengan wireless security metode 

Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP). 
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1.4. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas skripsi ini terdiri dari lima bab dengan garis besar , yaitu sebagai 

berikut:  

A. BAB I: PENDAHULUAN. 

Membahas mengenai tujuan skripsi, latar belakang skripsi, spesifikasi, dan 

sistematika penulisan. 

B. BAB II: DASAR TEORI. 

Membahas mengenai dasar teori Jaringan Komputer, konsep dasar IPSec, VPN, 

Openswan, dan membahas beberapa metode serangan di protocol IP. 

C. BAB III: PEDOMAN PEMBELAJARAN. 

Membahas mengenai penelitian dan pedoman pembelajaran yang dibuat sesuai 

spesifikasi yang telah tercantum pada poin 1.3. 

D. BAB IV: PENGUJIAN DAN ANALISIS. 

Membahas mengenai hasil pengujian dari proses percobaan pedoman praktikum 

topik 1 – topik 4 serta menganalisanya. 

E. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN. 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pengerjaan tugas skripsi ini dan saran 

pengembangan. 

 

 


