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BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Pada bab empat ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian yang sudah dilakukan. 

Bab empat ini juga berisi analisis mengenai hasil dan pengujian. 

4.1   Pengujian Jaringan Komputer dengan Internet Protocol Security ( IPSec ). 

4.1.1. Perancangan Jaringan 

Untuk membuat jaringan yang sudah dilengkapi IPSec dibutuhkan  peralatan 

seperti komputer server, komputer klien, dan Access Point yang berupa Router. 

Pembuatan jaringan dapat dilihat pada Gambar 4.1. dengan IP sebagai berikut : 

IP R1 sebagai Server maupun site A dengan alamat IP 192.168.0.100 

IP R2 sebagai Klien maupun site B dengan alamat IP  192.168.0.102 

IP Router : 192.168.0.1 

IP Static : 192.168.1.2 

IP Static ini berfungsi agar sebuah konfigurasi IP jaringan bersifat tetap atau tidak 

berubah-ubah saat perangkat dimatikan dan atau melakukan restart. 

 

Gambar 4.1. Perancangan Jaringan Komputer IPSec. 
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4.1.2. Konfigurasi Jaringan IPSec 

1) Konfigurasi  file ipsec.conf pada server  

config setup 

          plutodebug=all  

          plutostderrlog=/var/log/pluto.log 

          protostack=netkey 

nat_traversal=yes      

 virtual_private=%v4:10.0.0.0/8,%v4:192.168.0.0/16,

%v4:172.16.0.0/12 

  

conn ubuntu-server 

         authby=secret 

          auto=start 

          keyexchange=ike 

esp=aes-md5 

         pfs=yes 

          type=tunnel 

          left=192.168.0.100 

          leftsourceip=192.168.0.200 

          leftsubnet=192.168.0.100/24 

          right=192.168.0.102 

         rightsubnet=192.168.0.102/24 

 

2) Konfigurasi pada  file ipsec.conf pada klien 

 config setup 

          plutodebug=all 

          plutostderrlog=/var/log/pluto.log 

          protostack=netkey 

nat_traversal=yes      

 virtual_private=%v4:10.0.0.0/8,%v4:192.168.0.0/16,

%v4:172.16.0.0/12 
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conn ubuntu-client 

         authby=secret 

          auto=start 

          keyexchange=ike 

esp=aes-md5 

         pfs=yes 

          type=tunnel 

          left=192.168.0.100 

          leftsourceip=192.168.0.200 

          leftsubnet=192.168.0.100/24 

          right=192.168.0.102 

         rightsubnet=192.168.0.102/24 

 

Pluto merupakan Internet Key Exchange dari Ipsec itu sendiri. Dimana dari file 

ipsec.conf perintah pluto diaktifkan sebagai setup awal dijalankanya sebuah sistem IPSec. 

IKE sendiri berperan sebagai sebuah pertukaran kunci dari IPSec. Pluto juga digunakan 

dalam membangun sebuah Security Association dalam sebuah sistem IPSec untuk 

mendapatkan protokol IP yang lebih aman. Sistem kerja dari SA sendiri merupakan 

perjanjian antara dua node jaringan pada suatu proses lalu lintas jaringan tertentu yang 

mengatur pengolahan data meliputi enkapsulasi, otentikasi, enkripsi, atau kompresi.  

  

3) Konfigurasi file sysctl.conf server 

 Net.ipv4.conf.default.rp_filter   = 0 

 Net.ipv4.ip_foward     = 1 

 Net.ipv4.conf.all.accept_redirects  = 0 

 Net.ipv4.conf.all.send_redirects   = 0 

 Net.ipv4.conf.default.accept_source_route  = 0 

 Net.ipv4.conf.default.send_redirects   = 0 

 Net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1 

 

4) Konfigurasi file sysctl.conf klien 

 Net.ipv4.ip_foward     = 1 
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 Net.ipv4.conf.all.accept_redirects  = 0 

 Net.ipv4.conf.all.send_redirects   = 0 

Perintah sysctl –p berfungsi untuk mengubah parameter kernel untuk melakukan 

forwading IP dan kernel yang bertindak sebagai router. Pengaturan ini lebih dikenal sebagai 

routing control. Forwading IP berfungsi untuk pengalihan koneksi dari suatu IP dengan 

nomor Port tertentu ke IP lain dengan Port yang sama atau berbeda. 

 

5) Konfigurasi port firewall server dan klien 

iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --dport 4500 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp --dport 4500 -j ACCEPT 

 Perintah iptables lebih sering dikenal sebagai firewall di linux yang digunakan 

untuk konfigurasi, memeriksa rules tabel tentang filter paket terhadap lalu lintas data. 

 

6)  Konfigurasi ipsec.secrets server dan klien 

 

 192.168.0.100 192.168.0.102 : PSK “percobaan@123” 

 Ipsec.secrets merupakan sebuah otentikasi penerapan IKE dalam sistem IPSec 

yang digunakan untuk menyimpan sebuah pertukaran kunci atau yang lebih dikenal dengan 

Pre Shared Key. PSK digunakan untuk memblokir hak akses alamat IP lainnya.   

 

4.1.3. Komponen yang Digunakan 

 

Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras 

No Perangkat Spesifikasi Jumlah Keterangan 

1 

Komputer 

Server 

Prosesor: Intel 

core-i3 

RAM: 2GB 1 

Komputer yang digunakan 

sebagai server openswan/site 

A 
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2 Router 

TP-LINK TL-

WR541G/TL-

WR542G 1 

Alat yang digunakan untuk 

membuat jaringan komputer 

untuk transmisi data. 

3 Komputer klien 

Prosesor: Intel 

core2-duo 

RAM:2GB 

 2 

Komputer yang akan 

mengakses server dilengkapi 

openswan dan tanpa 

dilengkapi openswan 

 

Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak 

No Perangkat Lunak Versi Keterangan 

1 Ubuntu Server 

14.04 

LTS Sistem Operasi Server 

2 Ubuntu Desktop 

14.04 

LTS Sistem Operasi Klien 

3 Openswan 1.8.3 

Perangkat lunak penerapan 

IPSec.  

4 TCPDump 2.2 

Perangkat lunak yang berfungsi 

untuk menangkap paket IPSec. 

5 Wireshark 5.5.46 

Perangkat lunak yang berfungsi 

untuk menangkap paket IPSec 

dengan interface yang lebih baik. 

6 Low Orbit Ion Cannon 1.8.3 

Perangkat lunak yang berfungsi 

untuk melakukan pengujian 

serangan DOS. 

7 FTP server 3.4 

Perangkat lunak yang berfungsi 

untuk memberikan layanan 

transmisi data 

8 Filezilla 1.1 

Perangkat lunak untuk akses 

transmisi data ke komputer 

server. 

 

4.1.4. Hasil Percobaan dan Analisis 

Pada proses pembuatan jaringan komputer yang dilengkapi IPSec ini melakukan 

beberapa tahapan, diantaranya: 

1. Tahap pertama ialah pembuatan jaringan komputer itu sendiri. 

2. Tahap kedua ialah konfigurasi openswan pada site A / server. 

3. Tahap ketiga ialah konfigurasi openswan pada site B / klien. 
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Gambar 4.2 menunjukan sebuah pesan dimana openswan IPSec berhasil 

terkonfigurasi di dalam jaringan tersebut. Dimana semua pesan akan tertampil OK dan hanya 

tertampil pesan WARNING saja. 

 

Gambar 4.2. Konfigurasi Openswan di site A & site B. 

 

 

Gambar 4.3. Status IPSec berjalan. 

Gambar 4.3. menunjukan bahwa IPSec berjalan. Status tersebut menampilkan pid dari 

IPSec dan menampilkan jumlah tunnel yang terhubung dalam jaringan IPSec tersebut. 

 Setelah melakukan proses konfigurasi IPSec dengan benar selanjutnya untuk melihat 

paket-paket data yang dikirimkan maka dilakukan percobaan dengan cara mengirimkan 
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PING sambil menjalankan perangkat lunak TCPDump, Wireshark dan SNORT.  Hasil dari 

capture paket-paket data dapat dilihat pada Gambar 4.4. hingga Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.4. Hasil Capture trafik data pada Snort. 

 Gambar 4.4. memperlihatkan bahwa SNORT tidak dapat melihat trafik data IPSec 

dikarenakan perangkat lunak SNORT tidak mendukung jenis protokol baru yaitu IPSec. 

 

Gambar 4.5. Hasil Capture protokol ESP IPSec pada TCPDump. 

Gambar 4.5. terlihat bahwa ESP tercapture pada TCPDump. TCPdump hanya 

menampilkan informasi paket secara singkat dan tidak dapat melihat isi dari sebuah paket 
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secara detail sehingga penggunaanya tidak dilanjutkan dan hanya sebatas pembelajaran 

saja. 

 

Gambar 4.6. Hasil Capture protokol ESP pada IPSec. 

Gambar 4.6. terlihat bahwa ESP tercapture. Dengan demikian membuktikan bahwa 

alamat IP 192.168.0.100 dan 192.168.0.102  sudah terkonfigurasi IPSec dengan benar.  

 

Gambar 4.7. Hasil Capture protokol ISAKMP pada IPSec. 

 Gambar 4.7. ISKAMP tercapture pada wireshark. ISKAMP merupakan sebuah 

identitas dari sebuah IPSec. Identitas ini berupa SA dan IKE. ISAKMP dapat tercapture di 

wireshark pada saat IPSec pertama kali dijalankan. 
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Gambar 4.8. Detail pesan protokol ISAKMP. 

 Gambar 4.8. merupakan detail pesan dari ISKAMP yang memuat deskripsi dari SA 

dan IKE. IKE disini berisi life duration, enkripsi, algoritma hash, otentikasi, dan panjang 

kunci dari IPSec yang digunakan saat ini. 

 

4.2 Pengujian IPSec dengan Jenis Serangan Denial of Service Menggunakan 

Software LOIC 

 Pada Pengujian IPSec ini menggunakan jenis serangan  Denial of Service. DoS 

merupakan serangan terhadap sebuah komputer server di dalam jaringan komputer ataupun 

jaringan internet dengan cara menghabiskan resource, 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.  
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 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, pada setiap komputer 

yang terinfeksi akan diinstal program yang membuat komputer bersedia menjalankan 

perintah dari attacker. 

 Pada pengujian ini digunakan LOIC yang merupakan sebuah perangkat lunak yang 

sering digunakan dalam penerapan DOS tersebut. Untuk tahap percobaan dari perangkat 

lunak dan jenis serangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Langkah awal ialah dengan menjalankan LOIC  dan menentukan target serangan yaitu. 

Gambar memperlihatkan proses jalanya LOIC. Serangan DoS ini akan dilakukan pada 

IP Address server / site A yang sudah dilengkapi IPSec.  

 

Gambar 4.9. Menjalankan perangkat lunak LOIC. 

 

 

Keterangan: 

1. Alamat yang akan diserang 

2. IP address berhasil terkunci 
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3. Attack Option berisi port yang akan diserang, metode serangan yang digunakan, 

dan jumlah serangan.  

4. Pesan dari serangan tersebut. 

5. Kecepatan serangan. 

6. Status dari serangan. 

7. Tombol untuk memulai dan mengakhiri serangan 

 

2. Langkah selanjutnya adalah melakukan serangan dari komputer klien dengan 

mengirimkan pesan ke IP addres server yaitu 192.168.0.100, port 500, metode UDP, dan 

jumlah 10 threads. Untuk kecepatan diatur LOW. Status serangan akan tertampil pada 

LOIC dan paket data serangan dapat terlihat di wireshark. 

 

Gambar 4.10. Trafik paket data dari port 500 

3. Gambar 4.10. adalah trafik data yang tercapture di wireshark. Didalam capture tersebut 

menjelaskan bahwa, IPSec yang ditandai dengan munculnya protokol ESP bekerja 

melindungi dan mengenkapsulasi setiap paket-paket serangan dari yang masuk ke port 

500 yaitu port ISAKMP. Paket data yang ditandai dengan info Malformed Packet 

merupakan sebuah paket serangan DoS.  
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Gambar 4.11. Detail protokol ISAKMP port 500 IPSec 

 

4. Gambar 4.11. merupakan informasi dari paket ISAKMP dengan penggunaan IPSec. 

Tercantum panjang total paket 50 byte. Informasi mengenai paket malformed 

menjelaskan bahwa paket DoS tersebut rusak dikarenakan ESP mengenkapsulasi paket 

DoS yang menyerang ke port tersebut. 

 

Gambar 4.12. Detail protokol ESP port 500 IPSec 
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5. Gambar 4.12. merupakan informasi dari paket ESP. Tercantum ada penambahan header 

berukuran 20 bytes, panjang total 104 byte, serta tercantum SPI dan ESP sequence 

number dari tiap paket. Informasi dari ESP ini sendiri merupakan sebuah enkripsi dan 

enkapsulasi dari sebuah paket data yang menggunakan IPSec. 

6. Langkah selanjutnya melakukan serangan ke server dan port yang sama, namun tanpa 

menggunakan IPSec. Tahap pertama yang dilakukan ialah menonaktifkan IPSec di 

server maupun di klien. Percobaan ini dilakukan dengan tujuan menganalisis perbedaan 

bagaimana trafik data serangan DoS pada sebuah jaringan yang dilengkapi IPSec 

maupun tanpa dilengkapi IPSec. 

 

Gambar 4.13. Capture paket data port 500 tanpa IPSec 

7. Gambar 4.13. adalah sebuah tampilan wireshark dari serangan DoS yang tanpa 

dilengkapi oleh IPSec. Terlihat bahwa hanya tertampil protokol ISAKMP dan dengan 

informasi panjang paket 64 dan terdapat keterangan “Malformed packet”. Protokol ESP 

tidak terlihat seperti pada langkah percobaan sebelumnya. Dengan demikian berati paket 

serangan DoS yang terindikasi rusak dan berbahaya ini menyerang komputer secara terus 

menerus dan tanpa ada sebuah pengamanan data. Hal ini menyebabkan komputer yang 

diserang akan secara perlahan mengalami gangguan seperti resource berkurang. Untuk 

informasi detail dari paket ISAKMP tersebut dapat dilihat pada gambar 4.14. ISAKMP 

dapat diimplementasikan atas setiap protokol transport data. Semua implementasi harus 

menyertakan mengirim dan menerima kemampuan untuk ISAKMP menggunakan UDP 

pada port 500. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol&usg=ALkJrhjN92NE7fEpSPlSXu0lCa37jmRCsw
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Gambar 4.14. Informasi Detail ISKAMP tanpa ipsec 

8. Untuk pengujian selanjutnya dilakukan percobaan serangan DoS ke port lain yaitu port 

4500 dimana NAT-T IPSec bekerja dengan metode yang sama dengan sebelumnya. 

Percobaan ini dilakukan 2 kali dengan IPSec dan tanpa IPSec. Percobaan ini dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan sekaligus menganalisis bagaimana IPSec bekerja di dalam 

port-port yang lainya.  

 

Gambar 4.15. Trafik paket data dari port 4500 tanpa IPSec 
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Gambar 4.16. Trafik paket data dari port 4500 dengan IPSec 

9. Pada Gambar 4.15. dan 4.16. dapat terilhat jika IPSec tidak dijalankan maka trafik data 

yang tercapture di wireshark hanya protokol ESP dengan panjang 64 saja. Sedangkan 

jika IPSec dijalankan ada protokol ESP tertampil dengan panjang 64 dan 118. Informasi 

mengenai panjang sebuah paket ESP tergantung isi dari pesan yang dikirimkan. 

 

Gambar 4.17. Informasi detail ESP 64 port 4500 
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Gambar 4.18. Informasi detail ESP 118 port 4500 

10. Paket dengan panjang 64 merupakan sebuah paket dari serangan DoS itu sendiri yang 

berisi pesan UDP yang dapat dilihat pada Gambar 4.17. Sedangkan ESP dengan panjang 

118 merupakan sebuah data paket IPSec yang sudah  mengalami proses enkapsulasi, 

terbukti paket sudah terenkripsi sehingga data asli tidak diketahui lagi. Pada Gambar 

4.18. terlampir mengenai informasi detail paket dari ESP 118. 

11. Percobaan ini membuktikan bahwa IPSec mengenkapsulasi tiap paket dari serangan DoS 

di port 500 dan 4500 yang masuk ke komputer server.  Sedangkan jika IPSec 

dinonaktifkan maka paket-paket data asli dari serangann DoS yang terkirim ke komputer 

server. Hal ini akan membahayakan komputer server. Karena perlindungan data yang 

kurang. 

 

4.3 Pengujian IPSec Menggunakan File Transfer Protocol  

Pada Pengujian IPSec dengan menggunakan File Transfer Protocol  ini bertujuan 

untuk mengetahui sekaligus membuktikan bahwa IPSec walaupun bekerja di layer ke tiga 
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namun dapat melindungi paket data hingga layer ke tujuh dalam OSI model dikarenakan FTP 

bekerja pada layer ke tujuh. Di dalam FTP tidak hanya dapat mengirimkan data namun juga 

bisa mengakses server. 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. 

Pada pengujian ini digunakan perangkat lunak Filezilla yang merupakan sebuah 

perangkat lunak yang mendukung FTP klien yang dapat digunakan untuk akses atau remote 

ke komputer server. Tahap-tahap pengujian dalam percobaan ini adalah sebagai berikut: 

1.  Langkah awal yang dilakukan adalah menjalankan FTP pada server untuk 

mendapatkan hak akses server, kemudian dilanjutkan menjalankan FileZilla pada 

klien. adalah dengan melakukan monitoring dan menentukan target yaitu jaringan 

yang akan diserang. Gambar 4.19. menunjukan user interface dari FileZilla beserta 

bagian dan fungsinya.  

 

Gambar 4.19. User Interface dari FileZilla 
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Keterangan: 

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

dan status dari otentikasi apakah berhasil apa tidak. 

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

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

server  

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

kecepatan serangan. 

2. Langkah selanjutnya adalah melakukan remote site menggunakan FileZilla terserbut 

ke server. Untuk menaksenya perlu melakukan tahap otentikasi : 

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. 

Gambar 4.20. menunjukan status jika berhasil terkoneksi ke komputer server.  

 

Gambar 4.20. Status Remote server Sukses. 

3. Setelah berhasil terkoneksi dengan server. Langkah berikutnya adalah melakukan 

percobaan mengunduh sebuah file yang berupa gambar dari komputer server. 

Langkah pertama yang dilakukan ialah memilih filenya terlebih dahulu yang ada di 

bagian remote site lalu klik kanan dan pilih download. Tunggu sampai proses 

berjalan, untuk dapat melihat status bisa melihatnya pada kolom bagian 4 FileZilla. 
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File hasil unduhan dari server tersebut dapat diakses pada direktori klien dan ada 

pada direktori DOWNLOAD. 

4. Selama proses unduhan data dapat dilakukan pengamatan trafik data di wireshark 

untuk membuktikan apakah IPSec bekerja juga dalam remote akses FTP server-klien 

ini. Pada Gambar 4.21. 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. Sedangkan untuk Gambar 4.22 

merupakan proses saat mengunduh data dari server.  

 

Gambar 4.21. Paket ESP dalam remote site FTP Server. 
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 Gambar 4.22. Paket ESP saat proses mengunduh FTP Server. 

5.  Untuk detail informasi dari paket-paket ESP dan SSHv2 yang tertampil di wireshark 

adalah merupakan sebuah data yang ditransmisikan dari server ke klien melalui FTP 

tersebut. Namun mengenai ESP merupakan data dari SSHv2 sendiri yang sudah 

ditambahkan proses enkripsi data tambahan. 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. 
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Gambar 4.23. Informasi Detail paket ESP di FTP. 

 

Gambar 4.24. Informasi detail paket SSHv2 dari port 22  

6.  Gambar 4.23. dan 4.24. merupakan informasi detail mengenai paket baik dari ESP 

dan SSHv2. Panjang sebuah enkripsi dan enkapsulasi paket tergantung dari lama 

proses transmisi data dan berapa kapasitas besaran dari data tersebut itu sendiri. Pada 

gambar 4.25. menjelaskan proses enkripsi dan enkapsulasi yang terjadi pada proses 

unduh file dari FTP tersebut sangatlah panjang sehingga memerlukan waktu yang 

lama dalam proses enkripsi tersebut.  
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Gambar 4.25. Contoh data ESP yang sangat panjang. 

7.  Dari percobaan ke empat ini sekaligus dilakukan analisis perbandingan dengan 

protokol keamanan jaringan lainya seperti wireless security metode PEAP. Beberapa 

analisis perbandingan tercantum pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Tabel Analisis perbandingan IPSec dan Wireless Security. 

NO IPSec Wireless Security 

1 Pada IPSec openswan bekerja dan 

melindungi layer network layer. Dengan 

adanya percobaan FTP, dapat dibuktikan 

Protokol untuk koneksi ker server 

pada Wireless Security PEAP 

bekerja pada data link layer. 
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IPSec bekerja menambah kerahasiaan data 

hingga ke port 22 & 21 yang terletak pada 

application layer.  

Namun dengan penggunaan 

aplikasi Radius dapat melindungi 

data hingga ke application layer. 

2 Menggunakan protokol ISAKMP dan PSK sebagai negosiasi pertukaran kunci 

kriptografi. 

 

3 Dapat mengetahui dan mengatasi beberapa macam metode serangan terhadap 

sebuah jaringan seperti DoS, MITM, dll 

 

 

4.4   Pengujian Pedoman Praktikum 

 Pedoman Praktikum ini diujikan kepada 10 mahasiswa dengan melakukan perobaan 

secara individu maupun ada juga yang berkelompok Mahasiswa yang mencoba pedoman ini 

harus memenuhi syarat yaitu telah mengambil mata kuliah jaringan komputer dan atau 

komunikasi data. Hasil dari pengujian ini berupa rata-rata waktu yang dibutuhkan 

mahasiswa dalam menyelesaikan tiap pedoman secara individu maupun berkelompok. 

Berdasarkan pengamatan dari pengujian pedoman praktikum dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa dapat memahami materi yang diberikan dan mengikuti setiap tahapan yang ada 

pada setiap pedoman praktikum ini dengan baik. 

 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Terhadap Mahasiswa Secara Individu 

No 

Pedoman 

Judul Pedoman Rata-rata Waktu 

Penyelesaian 

1 Pengenalan Keamanan Jaringan dan Openswan 125 menit 

2 Implementasi Keamanan Jaringan Menggunakan 

IPSec Openswan  

 

155 menit 
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3 Pengujian Jaringan IPSEC dengan Jenis Serangan 

Denial Of Service dengan Menggunakan Software 

LOIC 

110 menit 

4 Pengujian Jaringan dengan Menggunakan File 

Transfer Protocol 

95menit 

  

 Untuk pengujian praktikum topik 3 dan topik 4 perlu ditambahkan beberapa materi 

penunjang lagi yang berkaitan dikarenakan rata-rata waktu percobaan yang diperoleh cukup 

singkat yaitu 90 sedangkan waktu standar yang diperlukan praktikum ialah 120 menit. 

Penambahan materi berupa beberapa langkah percobaan dan tambahan tugas analisis. 

Tabel 4.5. Hasil Pemahaman Mahasiswa 

MAHASISWA TOPIK 1 TOPIK 2 TOPIK 3 TOPIK 4 

1 Baik Baik Baik Baik 

2 Baik Baik Baik Baik 

3 Baik Baik Baik Baik 

4 Baik Cukup Baik Cukup 

5 Baik Baik Baik Cukup 

6 Baik Cukup Cukup Baik 

7 Baik Baik Baik Cukup 

8 Baik Cukup Baik Cukup 

9 Baik Baik Cukup Baik 

10 Cukup Cukup Cukup Baik 

  

 Untuk pemahaman materi yang dilakukan mahasiswa diukur dari waktu pengerjaan 

dan penyelesaian tugas dengan benar.  


