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BAB III 

Perancangan Sistem 

3.1. Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian 

berlangsung  

 

Gambar 3.1. Alur perancangan Truenas sebagai cloud server 

Berdasarkan flowchart pada gambar 3.1, untuk mencapai keberhasilan dalam 

penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

● Analisis kebutuhan: menganalisis kebutuhan software dan hardware 

untuk instalasi server. 

● Persiapan kebutuhan: mempersiapkan semua kebutuhan baik software 

ataupun hardware untuk persiapan instalasi server. 

● Instalasi samba server (Server Truenas): menginstall server Truenas 

(dalam studi kasus ini server diinstall secara virtual), dan dikonfigurasi 

akses server melalui aplikasi samba. 

● Instalasi jaringan lokal: mengistall jaringan sesuai dengan topologi yang 

sudah dipersiapkan. 

● Instalasi server VPN: menginstall dan mengkonfigurasi VPN (PPTP dan 

L2tp) server yang akan digunakan untuk transfer data. 
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● Test koneksi VPN: dilakukan percobaan VPN server yang sudah dibuat 

dengan client dalam lingkup jaringan lokal dan jaringan global (melalui 

IP Public). 

● Test koneksi server: mengakses server samba(Truenas) menggunakan 2 

jalur berbeda, yaitu menggunakan IP direct (IP Public tanpa VPN) dan 

menggunakan VPN, agar dapat diketahui perbedaanya. 

3.1.1. Analisis Kebutuhan 

Melakukan analisis kebutuhan hardware maupun software yang nantinya 

dipakai untuk menunjang pembuatan Tugas Akhir ini di antaranya, yaitu: 

1. 64-Bit System 

2. RAM minimal 8GB 

3. Boot Device minimal 8GB (HDD/SSD) 

4. Media penyimpanan(HDD/SSD) 

5. Virtual Box/VMware 

6. Sistem Operasi Truenas 

7. Router (Mikrotik) 

8. Winbox 

9. IP Public 

10. Internet Access 

 

 

 

3.1.2. Perancangan  

Pada tahap ini akan dibuat dan dikonfigurasi secara terpisah: 

 

a. Instalasi Server Truenas meliputi: 

i. Install Sistem Operasi Truenas 

ii. Konfigurasi cloud storage 

iii. Konfigurasi user 
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Gambar 3.2. Alur instalasi server Truenas 

Berdasarkan flowchart pada gambar 3.2, alur instalasi server Truenas dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

● Instalasi server Truenas: berhasil dilakukan apabila server dalam 

keadaan hidup dan bisa diakses melalui jaringan local. 

● Konfigurasi Truenas: meliputi konfigurasi untuk samba share (Access 

Control List) untuk mengatur hak akses pada user dan konfigurasi user 

samba untuk mengkonfigurasi user untuk mengakses server. 

 

b. Konfigurasi jaringan dan Instalasi VPN meliputi: 

i. Perancangan jaringan server 

ii. Konfigurasi VPN server 

iii. Konfigurasi user / client VPN 

 

 

 

Gambar 3.3. Tolopogi jaringan local server 
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Pada topologi jaringan gambar 3.3, dijelaskan alur jaringan lokal server 

yang terintegrasi dari cloud ke server dengan IP Public ISP: 180.246.113.234, 

dan di manajemen ke router mikrotik dengan IP: 192.168.2.1/24. Konfigurasi 

untuk router meliputi: 

● NAT  

● DHCP Server (192.168.2.0/24) 

● IP port forwarding dari IP Public – IP server local untuk port 80 dan 

port 445 

● VPN Server (172.16.88.2 - 172.16.88.20) 

Pengelolaan IP dirouter kemudian didistirbusikan secara broadcast melalui 

switch ke server truenas dengan IP 192.168.2.13 dan ke client dengan IP: 

192.168.2.14.  

 

 

Gambar 3.4. Alur lnstalasi VPN server 

Berdasarkan flowchart pada gambar 3.4, alur instalasi jaringan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

● Intalasi jaringan sesuai topologi yang sudah dibuat. 

● Konfigurasi VPN: meliputi instalasi dan konfigurasi server VPN 

beserta usernya. 

● Test koneksi VPN dilakukan secara local menggunakan client PC 

dalam satu jaringan dna secara global menggunakan IP Public. 
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3.1.3. Implementation 

Dari perancangan yang sudah dibuat pada masing-masing bagian, semua 

rancangan diimplemantasikan kedalam satu keseluruhan. 

3.1.4. Pengujian 

Pada tahap ini konfigurasi jaringan yang sudah terpasang akan diamati apakah 

sudah berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan dari rancangan awal. 

Pengujian ini meliputi: 

a. Pengaksesan cloud storage melalui IP Public dan VPN. 

b. Keamanan data yang ditransmisikan lewat VPN menggunakan 

Wireshark/Mikrotik. Dengan monitoring ini, bisa diketahui kekurangan 

apa yang masih ada dalam jaringan, dan bisa diperbaiki untuk 

kedepannya. 

      

3.2. Perancangan Server 

Server diinstall secara virtual menggunakan virtualisasi VirtualBox. 

Virtualisasi server diseting dengan konfigurasi network interfaces dari server 

Truenas terhubung ke dalam jaringan local melalui bridge untuk akses server 

dari jaringan lokal dan host-adapter untuk akses server dari host.  

 

Gambar 3.5. Tampilan CLI Truenas 

Tampilan GUI Truenas melalui web browser port 80. 
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Gambar 3.6. Tampilan GUI Truenas via website 

 

Topologi untuk penympanan data/cloud client server pada Truenas dapat 

digambarkan seperti gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.7. Topoogi penyimpanan cloud server 

Pada gambar 3.7 bisa dijelaskan alurnya dari server freenas membuat dua 

folder directory yaitu : 

A. Home /share : digunakan untuk semua userSamba 

Menu Sharing - Windows Shares (SMB), dibuat sharing samba 

untuk Share/home dengan lokasi path penyimpanan yang sudah 

tersedia, atau apabila belum tersedia akan terbuat secara otomatis.  
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Gambar 3.8. Tambah Samba Share/home 

B. Private /share : digunakan untuk user perorangan 

Dibuat samba untuk Private beserta dengan path lokasi 

penyimpanan 

 

Gambar 3.9. Tambah Samba Private 

 

Dibuat konfigurasi pada “storage/disk” untuk menjembatani antara hardware 

hardisk dengan sistem, agar hardisk dapat terbaca oleh sistem operasi Truenas. 
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Gambar 3.10. Konfigurasi disk penyimpanan 

Konfigurasi pools digunakan untuk mengatur disk yang tersedia untuk 

diterjemahkan ke dalam sistem. 

 

Gambar 3.11. Konfigurasi pool data 

Konfigurasi samba dibuat sebagai controller file sharing pada server agar 

bisa diakses oleh client melalui port samba 445, dengan masing-masing ACL 

(Access Control List) dikonfigurasi sesuai kebutuhan user. Pada studi ini hak 

akses dibuat 2 file sharing, dimana “home” digunakan untuk berbagi sumber 

data dan “private” digunakan untuk penyimpanan pribadi, dengan konfigurasi: 

1. home : Akses (read/write/execute), melalui konfigurasi ACL, hanya 

diberikan untuk user yang tergabung kedalam grup Samba. Menu Sharing - 

Windows Shares(SMB), Edit: 
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Gambar 3.12. Konfigurasi Samba Share 

 

Gambar 3.13. Konfigurasi ACL Samba 

2. private : Akses (read/write/execute) diberikan untuk 1 user, dimana setiap 

user akan mendapat file storage tersendiri sebagai penyimpanan pribadi. 

Dimana untuk menu private ini diedit pada samba nya dengan menjadikan 

samba dengan konfigurasi “Use as Home share”. Yang nantinya apabila ada 

user baru yang terdaftar, sistem penyimpanan dari user baru akan tersimpan di 

filesharing ini. Untuk ACL nya dikonfigurasi hanya yang mempunyai hak 

akses sebagai pemilik user dari folder yang dapat hak akses penuh terhadap 

folder. Sehingga antara folder satu dengan yang lain tidak dapat melihat atau 

mengaksesnya apabila bukan pemilik folder tersebut. 

 

Gambar 3.14. Konfigurasi Samba Private 
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Gambar 3.15. Konfigurasi Samba Private 

 

Gambar 3.16. Konfigurasi Samba Private 

 

Gambar 3.17. Konfigurasi ACL Samba Private 
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Gambar 3.18. Sambashare 

 

Dibuat user baru dengan pemetaan user ke dalam group untuk mempermudah 

dalam pembagian akses. 

 

Gambar 3.19. Konfigurasi user dan group samba 

3.3. Perancangan Jaringan 

Topologi jaringan untuk cloud server Truenas ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.20. Topologi Cloud Server Truenas 

Konfigurasi pada  NAT untuk meneruskan IP public yang tersedia ke server 

Truenas melalui port samba 445.  Langkah konfigurasi L2TP dan PPTP 

Server : masuk pada menu PPP -> Interface  -> PPTP Server begitu juga 

dengan L2TP Server 

 

 

Gambar 3.21. Konfigurasi NAT 

VPN server dihidupkan dengan mengaktifkan service pptp server dan l2tp 

server.  

 



 

19 
 

Gambar 3.22. Konfigurasi PPTP dan L2TP 

Konfigurasi PPTP Server 

Masuk ke menu IP -> Pool lalu mengisi pembuatan ip pool/network baru 

untuk jalur VPN.  

 

Gambar 3.23. Konfigurasi IP Pool VPN 

Pembuatan profile pada jaringan VPN yang digunakan untuk menampung 

serta mempermudah dalam mengelola user VPN. Masuk pada menu  profiles 

-> klik + untuk menambahkan profile lalu isikan sebagai berikut 

 

Gambar 3.24. Konfigurasi profile user VPN 

Dibuat user yang digunakan untuk mengakses VPN melalui pptp atau l2tp 

dan profile network yang sudah dibuat. Langkah konfigurasi melalui tab PPP 

-> Secrets lalu isikan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.25. Konfigurasi user VPN 
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3.4. Hasil Pengujian 

Hasil pengujian pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu 

bisa atau tidaknya server dapat diakses, baik secara langsung melalui IP public 

atau melalui VPN. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil perbandingan dari sisi 

keamanan data melalui 2 jalur yang digunakan. Topologi untuk jalut transmisi 

dapat digambarkan pada gambar 3.24 dan gambar 3.25 

 

Gambar 3.26. Koneksi Server via IP Direct 

Sesuai gambar 3.26 dapat dijelaskan bahwa device dari isp berbeda menuju ke 

isp yang digunakan pada server kemudian menuju router baru ke Server Samba 

 

 

Gambar 3.27. Koneksi Server via VPN 

Sesuai gambar 3.27 device konek menggunakan VPN ke ip public server 

“180.246.113.234” kemudian jika sudah terkoneksi maka jalur yang dilalui 

menggunakan ip lokal server Samba 192.168.2.13 

 

3.4.1. Test Koneksi 

Dari hasil test yang dilakukan menuju server dengan alamat 

180.245.113.234 server dapat diakses baik secara langsung menggunakan IP 
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public ataupun melalui VPN. Berikut beberapa gambar hasil test koneksi antara 

client dengan server.   Langkah konfigurasi buka Explorer -> ketikkan ip server 

(180.245.113.234) dan isikan data sebagai berikut : 

 

Gambar 3.28. Koneksi Server via Windows 

Langkah konfigurasi pada Android buka menu setting -> jaringan & internet 

lalu isikan data sebagai berikut : 

 

Gambar 3.29. Koneksi Server via Android 

Konfigurasi pada IOS buka menu Setting -> General -> VPN & Device 

Management 
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Gambar 3.30. Koneksi Server via iOs 

3.4.2. Test Keamanan Data 

Untuk mengecek keamanan data, dilakukan sniffing pada jalannya 

komunikasi antara client dengan server, yaitu pada saat pertama kali login 

client ke server samba dan saat transaksi data dari client dengan server, 

menggunakan kedua jalur. Proses sniffing dilakukan menggunakan aplikasi 

Wireshar yang dipasang pada sisi client. Dengan aplikasi wireshark, maka data 

yang keluar dari client akan terlihat isi atau protocol yang membentuk datanya.  

1. Login 

Pada saat client login ke software samba pada Truenas, dari aplikasi 

Wireshark dapat dilihat protocol apa saja yang ada didalamnya, beserta 

datanya. 

Pada gambar 3.29s, aplikasi wireshark berhasil membaca data dari user 

authentikasi yang dilakukan oleh user1, dimana data tersebut dibawa oleh 

protocol SMB2. Dengan arti data dapat dibaca oleh orang lain melalui 

jaringan. 
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Gambar 3.31. Hasil sniffing data proses login via IP Direct 

 

Pada gambar 3.32, aplikasi wireshark tidak dapat membaca proses user 

authentikasi pada aplikasi samba. Dengan jalur VPN, data yang melewati 

jalurnya, data dikompress terlebih dahulu menggunakan protocol VPN. 

Dengan arti, proses login tidak dapat dibaca oleh orang lain melalui 

jaringan. 

 

Gambar 3.32. Hasil sniffing data proses login via VPN 

 

2. Transfer Data 

Subjek yang dikirimkan pada tahap percobaan yaitu sama, file video dengan 

besar file 10mb, yang akan dikirimkan melalui 2 jalur berbeda. 
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Gambar 3.33. Proses transfer data 

 

Pada gambar 3.34, file yang dikirim dari client ke server melalui IP public 

masih dapat terbaca datanya, yaitu data yang dibawa oleh protocol SMB2 

dapat terbaca oleh aplikasi Wireshark. Dengan arti, data yang dikirim dapat 

dibaca oleh orang lain melalui jaringan. 

 

Gambar 3.34.  Hasil sniffing proses transfer via IP Direct 

 

Pada gambar 3.35, file yang dikirim melalui jalur VPN tidak dapat terbaca 

oleh aplikasi wireshark, dimana data yang melewati jalur sudah dikompres 

oleh protocol PPP dan data tidak dapat dibaca melalui jaringan. 
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Gambar 3.35.  Hasil sniffing proses transfer via VPN 

 

3.5. Hasil Pengujian Sniffing Data 

3.5.1. Proses Login 

Transfer Data Data Protocol 

IP Direct Proses login terbaca smb2, tcp 

VPN Proses login tidak terbaca ppp, gre 

Tabel 3.1 Hasil sniffing proses login user 

3.5.2. Proses Transfer Data 

Transfer Data Data Protocol 

IP Direct Proses transfer data terbaca smb2, tcp 

VPN Proses transfer data tidak terbaca ppp, gre 

Tabel 3.2. Hasil Sniffing proses transfer data 

 


