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LAMPIRAN D 

PEDOMAN PRAKTIKUM TOPIK 4 

PENGUJIAN JARINGAN DENGAN MENGGUNAKAN FILE TRANSFER 

PROTOCOL  

 

1. Tujuan 

a. Memahami dan mempelajari transmisi data menggunakan FTP. 

b. Memahami dan mempelajari penggunaan perangkat lunak Filezilla. 

c. Meneliti sebuah transmisi jaringan IPSec yang nantinya dibandingan dengan 

wireless security 

2. Peralatan yang dibutuhkan 

1. Sebuah jaringan komputer yang sudah dilengkapi IPSec 

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

3. Sebuah komputer yang terinstall perangkat lunak wireshark. 

3. Dasar Teori 

a. 802.1x 

  802.1x adalah sebuah  standard 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 [11]. 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. 
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RADIUS melakukan autentikasi, autorisasi, dan akunting secara terpusat untuk 

mengakses sumber daya sebuah jaringan. Sehingga memastikan bahwa pengguna yang 

mengakses jaringan adalah pengguna yang sah. RADIUS berstandar IEEE 802.1X. Sering 

disebut autentikasi berbasis port. RADIUS merupakan protokol klien-server yang berada 

pada layer aplikasi pada OSI layer dengan protokol transport berbasis User Datagram 

Protocol (UDP). 

b. 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 Client. FTP server 

merupakan suatu server yang menjalankan software yang berfungsi untuk memberikan 

layanan tukar menukar file dimana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP 

apabila mendapat permintaan dari FTP client. FTP client adalah computer yang merequest 

koneksi ke FTP server untuk tujuan transmisi file. Setelah terhubung ke FTP server, maka 

client dapat melakukan transmisi file serperti download, upload, delete, rename, dsb  

sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh FTP server. 

c. Filezilla 

Filezilla adalah suatu program yang berfungsi untuk transmisi file pada sebuah 

jaringan komputer. Software Filezilla dibuat dan dikembangkan oleh Tim 

Kosse. Kelebihan dari Filezilla ialah kecepatan dan kemudahannya dalam melakukan 

transfer file. 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 dan drop untuk mentransfer file dari komputer ke server 

jaringan. 

Sehingga dalam praktikum topik 4 ini praktikan akan membandingkan dan meneliti 

sebuah keamanan jaringan lainya yaitu wireless security dengan software radius yang 

dibandingkan dengan jaringan yang dilengkapi IPSec dengan FTP sebagai transmisi 

datanya. 
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4. Langkah-langkah percobaan 

a. Instalasi FTP server dan Filezilla 

Pada  percobaan kali ini praktikan akan mencoba untuk instalasi dan konfigurasi FTP 

server terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan instalasi Filezilla pada komputer client. 

Langkah-langkah praktikumnya adalah sebagai berikut : 

1. Instalasi FTP Server 

Pada percobaan ini praktikan akan menggunakan Vsftpd sebagai FTP 

Servernya. Install Vsftpd dengan perintah sebagai berikut : 

# sudo apt-get update 

# sudo apt-get install vsftpd 

2. Setelah proses instalasi selesai selanjutnya ganti saja konfigurasi default dari 

Vsftpd dengan konfigurasi sendiri. Tetapi jangan lupa dibackup terlebih 

dahulu file konfigurasi yang aslinya.  

# mv /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup 

# nano /etc/vsftpd.conf 

3. Selanjutnya di dalam file vsftpd, lakukan konfigurasi dengan cara isikan 

source code sebagai berikut: 

listen=YES 

anonymous_enable=NO 

local_enable=YES 

write_enable=YES 

ftpd_banner= FTP Service : Welcome ti FTP Server  

userlist_enable=YES 

userlist_deny=NO 

userlist_file=/etc/vsftpd/allowed 

setelah selesai simpan dan tutup filenya dengan menekan CTRL + 

X > Y > Enter. 

Konfigurasi tersebut agar FTP Server tidak bisa diakses jika tidak melalui 

proses otentikasi. 
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4. Langkah selanjutnya buat folder /etc/vsftpd dan buat 

file /etc/vsftpd/allowed yang digunakan untuk akses ke server. 

Langkahnya sebagai berikut: 

# mkdir /etc/vsftpd 

# touch /etc/vsftpd/allowed 

# chmod 700 /etc/vsftpd/allowed 

# nano /etc/vsftpd/allowed 

isikan saja user-user yang akan mendapat ijin akses. Diisi dengan format 

memanjang kebawah seperti ini : 

ivan 

margery 

sulistyo 

5. Berikutnya buatlah user-user tadi apabila memang belum terdaftar di sistem 

linux: 

# adduser ivan 

Saat proses ini, silahkan ikuti saja sesuai pertanyaan yang diajukan dengan 

mengisikan jawaban yang telah diisikan dalam kolom yang tersedia. 

Perlu diketahui proses penambahan user ini adalah opsional. 

6. Proses terakhir ialah mengaktifkan FTP servernya : 

# service vsftpd start 

7. Langkah selanjutnya ialah proses instalasi filezilla. Dengan cara 

# sudo apt-get install filezilla 

Dan untuk membukanya langsung ketikan saja di terminal 

# filezilla 
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Gambar 4.1. Interface Filezilla. 

Penjelasan mengenai bagian fungsi dari Filezilla. 

-Bagian 1 :Pada bagian ini tertampil kolom untuk proses otentikasi ke server dan 

status dari otentikasi apakah berhasil apa tidak. 

-Bagian 2  :Pada bagian 2 ini ialah local site atau direktori dari komputer client. 

-Bagian 3 :Pada bagian 3 ini ialah remote site atau direktori dari komputer server. 

-Bagian 4 :Bagian ke 4 merupakan status dari proses transmisi data. 

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 software wireshark apakah IPSec 

ini dapat bekerja di layer aplikasi.. Langkah-langkah praktikumnya adalah sebagai 

berikut : 

8. Langkah pertama yang  dilakukan adalah restart ftp pada komputer client 

setelah dengan menggunakan Filezilla di komputer klien, coba untuk 
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menghubungkan atau remote server. Pada interface Filezilla isikan sebagai 

berikut : 

Host : Diisi IP Address server 

Username : Diisi dengan username untuk login sesuai dengan yang ada di 

/etc/vsftpd/allowed ( bisa juga diisi dengan username awal saat instalasi OS linux) 

Password : Diisi dengan password sesuai dengan username terkait 

Port : 21 atau 22 

Klik QuickConnect. 

9. Jika berhasil terkoneksi maka mendapatkan List Directory dari Server pada 

tab Remote Site disebelah kanan dan mendapat pesan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2. Jika berhasil terkoneksi ke FTP server. 

10. Setelah terkoneksi dengan server selanjutnya akan mencoba untuk melakukan 

remote server. Untuk percobaan remote yang pertama adalah melakukan 

view/edit sekaligus mengunduh sebuah file dari server. Langkah pertama 

yang dilakukan ialah memilih filenya terlebih dahulu yang ada di bagian 

remote site lalu klik kanan dan pilih view/edit. Tunggu sampai proses berjalan 

dan jika berhasil akan terlihat sebuah file yang ada di komputer server. File 

hasil unduhan dari server tersebut dapat diakses pada direktori klien dan ada 

pada direktori DOWNLOAD. 
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Gambar 4.3. Remote file dari server. 

11. Disini dapat dilakukan rename file, dari komputer server, maupun 

mengunggah file dari client ke server. Namun semua akses dari file tersebut 

tergantung permision yang diberikan. 

12. Selama proses unduhan data dapat dilakukan pengamatan trafik data di 

wireshark untuk membuktikan apakah IPSec bekerja juga dalam remote akses 

FTP server-klien ini. Gambar 4.4. merupakan tampilan dari wireshark yang 

mebuktikan IPSec tetap bekerja melindungi transmisi data dari port 22 yaitu 

layer aplikasi. Setiap akses ke direktori server paket-paket data ESP selalu 

aktif. 
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Gambar 4.4. Paket ESP dalam remote site FTP Server. 

 

13. Sedangkan untuk Gambar 4.5. merupakan proses saat mengunduh data dari 

server. dibawah ini terlihat bahwa IPSec bekerja juga di dalam FTP  ini. 

Terbukti adanya protocol ESP yang terlihat di wireshark.  

 

Gambar 4.5. ESP terlihat dalam transmisi FTP. 
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14. Data paket dari SSHv2 sendiri sebenarnya sudah mempunyai proses enkripsi 

tersendiri sehingga IPSec disini berperan sebagai enkripsi tambahan terhadap 

data agar data tersebut menjadi lebih aman. 

 

Gambar 4.6. Detail Informasi paket SSHv2. 

 

  

Gambar 4.7. Detail Informasi paket ESP. 
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5. Tugas dan Analisa  

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 apakakah ada perbedaan trafik data dan panjang paket 

enkripsi masing-masing ? 

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

pada percobaan sebelumnya! apakah ada perbedaannya dalam wireshark? 
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KRITERIA PENILAIAN MAHASISWA 

 

 

A. LANGKAH PERCOBAAN   

 Instalasi dan konfigurasi FTP dan Filezilla  =  waktu   menit 

 Transmisi file menggunakan FTP  =  waktu   menit 

 

 

B. TUGAS DAN ANALISIS 

 Tugas A.    =  waktu   menit 

 Tugas B.    =  waktu   menit 

 

 

 


