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BAB IV. IMPLEMENTASI, HASIL, DAN 
ANALISIS 

4.1. Implementasi 

Terdapat tahapan implmentasi dalam menyelesaikan 

proyek pada Tugas Akhir ini. Yaitu mulai dari konfigurasi 

dasar routing dan switching untuk load balance pcc dan 

failover, routing koneksi jaringan ke firewall, konfigurasi 

captive portal pada firewall, konfigurasi routing. 

 

4.1.1. Implementasi Konfigurasi Dasar Router 

Setelah menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk 

implementasi pada I’AMpelgading Homeland, langkah 

selanjutnya yaitu dengan melakukan konfigurasi dasar 

pada router. pada router utama, dilakukan konfigurasi 

ip address untuk LAN pada router. 
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Gambar 4.1. Konfigurasi IP Address 

Supaya perangkat dapat saling terkoneksi, dilakukan 

konfigurasi LAN dengan satu network dan dengan 

konfigurasi ip statik. 

 

Gambar 4.2. Konfigurasi DHCP Client 
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Agar perangkat router bisa terhubung ke internet yang 

disediakan oleh ISP (Internet Service Provider), 

diperlukan konfigurasi DHCP Client pada router. pada 

proyek ini, konfigurasi DHCP Client dilakukan dengan 

konfigurasi custom dengan default route menjadi no 

agar dapat dilakukan konfigurasi untuk routing pada 

load balance pcc sehingga koneksi dari LAN dapat 

terhubung ke internet. 

 

Gambar 4.3. Konfigurasi DNS 

Setelah melakukan konfigurasi pada DHCP Client, 

langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi DNS

pada router dengan melakukan checklist pada opsi 

Allow Remote Requests, agar koneksi request dns dari 

user melalui firewall dapat dilakukan sehingga user

dapat mengakses internet,  aplikasi online, dan browsing 

dengan baik.
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Gambar 4.4. Konfigurasi Hostname 

Selain melakukan konfigurasi remote requests pada dns, 

dilakukan pula konfigurasi hostname untuk ip address 

lokal pada OPNsense. Dikarenakan captive portal yang 

digunakan adalah captive portal dari firewall OPNsense, 

maka dilakukan konfigurasi hostname agar ketika user 

melakukan otentikasi pada captive portal dapat 

dilakukan dengan mengakses hostname homeland.net 

sehingga user tidak perlu melakukan otentikasi dengan 

mengakses ip address dari firewall OPNsense. 
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4.1.2. Implementasi Load Balance PCC 

Setelah melakukan konfigurasi dasar pada router, maka 

proses selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi load 

balance pcc dan routing untuk jalur internet pada kedua 

ISP dan melakukan konfigurasi routing untuk proses 

failover jika salah satu dari ISP mengalami kendala. 

 

Gambar 4.5. Konfigurasi NAT 

Sebelum melakukan konfigurasi load balance pcc, 

terlebih dahulu dilakukan konfigurasi NAT agar router 

dapat menggunakan dua jalur ISP untuk bisa terkoneksi 

dengan internet. Konfigurasi yang dilakukan yaitu 

dengan menambahkan 2 action masquerade pada 

masing masing interface yang terhubung pada ISP. Dan 

diberikan comment pada masing-masing rule agar lebih 

mudah dalam melakukan identifikasi dan konfigurasi 

selanjutnya mengenai NAT. 
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Gambar 4.6. Konfigurasi Mangle Load Balance PCC 

Setelah melakukan konfigurasi NAT, router tidak bisa 

langsung mengakses internet. Melainkan perlu 

dilakukan konfigurasi Load Balance agar router dapat 

melakukan koneksi secara merata pada dua ISP yang 

terkoneksi dengan metode load balance pcc. Dengan 

metode load balance pcc, paket pada suatu koneksi akan 

ditujukan kepada gateway tertentu. PCC (per connection 

classifier) mengelompokkan trafik koneksi yang akan 

melewati router menjadi beberapa kelompok. Mikrotik 

akan mengingat gateway yang telah dilewati oleh pake 

di awal trafik koneksi, sehingga pada paket data 

selanjutnya yang masih berhubungan dengan paket data 

sebelumnya akan dilewatkan pada jalur gateway yang 

sama. Pada konfigurasi ini, dilakukan pemetaan jalur 

dengan mark routing dan juga per connection classifier 

untuk menentukan jalur dan paket yang akan dibagi ke 

masing masing gateway.
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Gambar 4.7. Konfigurasi Routing dan Failover 

Untuk bisa melakukan koneksi ke internet, pada proyek 

ini dilakukan konfigurasi routing dengan gateway di dua 

ISP dengan alamat tujuan pada network umum dengan 

routing mark yang disesuaikan dengan masing-masing 

ISP yang telah dikonfigurasi pada mangle sebelumnya 

tentang konfigurasi load balance pcc. Selain itu, 

konfigurasi yang dilakukan adalah dengan 

menambahkan routing failover dengan gateway pada 

masing-masing ISP dan dengan alamat tujuan pada dns 

google. 
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4.1.3. Implementasi DHCP Server 

Gambar 4.8. Setup DHCP Server 

Gambar 4.9. Konfigurasi DHCP Server 

Setelah melakukan konfigurasi pada routing, pada 

proyek ini dilakukan konfigurasi pada DHCP Server 

dengan mengarahkan gateway ke ip address dari 

firewall OPNsense agar semua koneksi keluar router 

dari client dhcp dapat melewati firewall terlebih dahulu 

untuk di filter oleh firewall. Serta dilakukan konfigurasi 
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dns server dengan dns server utama dari ip address

OPNsense serta dengan dns server lainnya dari kedua 

ISP dan dns dari google. 

4.1.4. Implementasi Captive Portal dengan OPNsense 

Untuk menjaga user dari mengakses halaman berbahaya 

dan/atau melakukan penyerangan, dalam proyek ini, 

penulis menggunakan firewall OPNsense yang bersifat 

opensource, dan memiliki banyak fitur yang bisa 

digunakan seperti next-gen firewall. OPNsense adalah 

adalah cabang dari proyek PfSense yang dirancang 

untuk menciptakan produk terbuka dengan fungsi 

komersial untuk firewall dan network gateway 

deployments [8]. Pada OPNsense semua fitur 

pemfilteran dan management traffic data digabungkan 

di menu firewall.

 

Gambar 4.10. Dashboard OPNsense 
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Gambar 4.11. Konfigurasi Administrasi OPNsense 

Konfigurasi dasar dari OPNsense adalah terkait dengan 

administrasi dan akses pada firewall. Untuk menjaga 

firewall dari akses yang tidak diinginkan, OPNsense 

dikonfigurasi dengan mengubah metode akses web 

interface dari OPNsense menjadi HTTPS dengan port 

custom pada port 8006, serta dengan melakukan 

konfigurasi disable SSH agar akses ke OPNsense hanya 

dapat diakses melalui web interface dan secara 

langsung.

 

Gambar 4.12. Konfigurasi DNS Server OPNsense 
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Setelah melakukan konfigurasi dasar, selanjutnya 

adalah dengan melakukan konfigurasi DNS Server agar 

OPNsense dan user dapat terkoneksi ke host yang ada di 

internet. DNS server dikonfigurasi dengan 

menggunakan IP Address dari router dan dns google. 

 

Gambar 4.13. Konfigurasi Captive Portal 

Selanjutnya adalah konfigurasi akses untuk user 

menggunakan service captive portal pada OPNsense 

agar user dapat masuk kejaringan terlebih dahulu agar 

tercatat penggunaan setiap user. 
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Gambar 4.14. Konfigurasi DNSmasq OPNsense 

Setelah melakukan konfigurasi pada captive portal, 

selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada 

DNSmasq dengan menghidupkan fitur DNSmasq agar 

koneksi dns dari user dapat diteruskan ke router dan 

user dapat mengakses internet dengan baik dan lancar. 

 

Gambar 4.15. Konfigurasi Intrusion Detection System 
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Gambar 4.16. Rules Intrusion Detection System 

Untuk menjaga jaringan, dan perangkat dari serangan 

luar, maka di konfigurasi fitur IDS (Intrusion Detection 

System) untuk mencegah jika terjadi serangan pada 

perangkat dan jaringan yang sedang berjalan. Dengan 

fitur ini, serangan yang terjadi akan otomatis di drop dan 

menjaga jaringan dan perangkat yang terkoneksi tetap 

aman. 

 

Gambar 4.17. Konfigurasi Mode Zenarmor 

Untuk menjaga user ketika melakukan akses ke aplikasi 

dan web berbahaya di internet, dilakukan konfigurasi 

pada plugin zenarmor pada firewall OPNsense, agar 
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dapat melakukan filter pada setiap request yang 

dilakukan oleh user dengan memilih deployment mode 

pada Routed Mode dengan emulasi pada driver netmap.

Gambar 4.18. Konfigurasi Cloud Threat Intel 

Setelah melakukan konfigurasi deployment mode pada 

plugin zenarmor, selanjutnya adalah melakukan 

konfigurasi cloud threat intel dengan menghidupkan 

fitur ini, dan melakukan konfigurasi cloud reputation 

server pada Asia dan Asia2. 

 

Gambar 4.19. Konfigurasi Tambahan Zenarmor 
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Langkah terakhir pada konfigurasi zenarmor yaitu 

dengan melakukan konfigurasi tambahan agar plugin 

zenarmor tetap selalu mendapatkan update terbaru 

untuk mendapatkan patch terbaru pada threat yang ada 

dengan menghidupkan update, engine heartbeat 

monitoring, dan health check pada plugin zenarmor. 

4.2. Hasil

Output berupa hasil implementasi melalui beberapa proses 

evaluasi, meliputi pengujian Load Balance PCC, Pengujian 

Failover, Pengujian Captive Portal, dan Pengujian Fungsi 

Monitoring.

4.2.1. Pengujian Load Balance PCC 

Gambar 4.20. Pengujian Load Balance 

Hasil dari konfigurasi Load Balance PCC pada router 

pada gambar di atas menunjukkan bahwa koneksi paket 

dapat berjalan sekaligus pada 2 ISP dan dapat terhubung 

tanpa terkendala. 
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Gambar 4.21. DHCP pada Device 

Hasil dari distribusi pada DHCP server melalui Wireless 

menunjukkan bahwa perangkat mendapatkan IP yang 

sesuai dengan gateway yang didapat menggunakan IP 

Address dari OPNsense telah sesuai. 
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4.2.2. Pengujian Failover 

Gambar 4.22. Pengujian Failover 

Hasil dari pengujian fungsi Failover pada perangkat 

router dengan 2 ISP dengan mematikan ISP pertama 

menunjukkan bahwa konfigurasi failover telah berhasil 

dengan router yang dapat melakukan koneksi ke IP 

publik menggunakan ISP kedua dan telah sesuai dengan 

yang telah dikonfigurasi routing pada router. 

4.2.3. Pengujian Captive Portal 

Gambar 4.23. Session Captive Portal 

Perangkat user yang terkoneksi akan tercatat di menu 

sessions pada Captive Portal OPNsense yang 

menunjukkan IP Address, Mac Address, dan waktu 

terkoneksi setiap device yang ada telah sesuai.
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Gambar 4.24. Landing Page 

Hasil pengujian captive portal pada user terkoneksi 

yang telah melakukan otentikasi akan langsung 

diarahkan ke halaman status atau landing page yang 

menampilkan informasi mengenai waktu terkoneksi, 

alamat ip, mac address dan data yang telah digunakan. 
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4.2.4. Pengujian Fungsi Monitoring 

Gambar 4.25. Report Koneksi OPNsense 

Dari pengujian yang telah dilakukan, seluruh koneksi 

yang terjadi pada jaringan akan terlihat pada menu 

report yang ada pada OPNsense yang dapat dilihat 

berdasarkan waktu dan seberapa besar trafik yang 

terjadi. 

4.3. Analisis 

Berdasarkan implementasi dan hasil dari uji coba yang telah 

dilakukan, terdapat beberapa kendala dan kesalahan yang 

terjadi pada konfigurasi yang telah dilakukan. Mulai dari 

tahap konfigurasi routing failover yang delay ketika salah satu 

dari ISP mati dan memerlukan waktu untuk bisa berganti ke 

ISP lainnya, sehingga diperlukan konfigurasi ulang pada 

routing dengan menambahkan opsi destination gateway 

dengan tujuan dns google. Kemudian tahap konfigurasi DHCP 

terjadi kesalahan ketika dilakukan konfigurasi network 

gateway sehingga perlu dilakukan perbaikan. 
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Dalam konfigurasi dan implementasi firewall, terdapat 

kendala yaitu user tidak dapat melakukan akses ke internet 

dikarenakan kendala pada akses ke dns server pada service dns 

bawaan yaitu unbound dns. Sehingga diperlukan konfigurasi 

untuk mengatasi masalah ini dengan mengganti service 

unbound dns yang digunakan dengan menggunakan dnsmasq 

yang ada pada firewall OPNsense dan konfigurasi DNS server 

pada firewall OPNsense. 

Sebelum melakukan konfigurasi Captive Portal pada 

OPNsense, diperlukan pengujian pada akses Captive Portal 

sebagai tempat otentikasi user. Akan tetapi Captive Portal 

berjalan tidak pada port default web. Sehingga user yang ingin 

melakukan otentikasi untuk masuk ke jaringan perlu 

menuliskan port yang tepat agar dapat melakukan otentikasi. 

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan konfigurasi 

pada config zone pada Captive Portal OPNsense melalui shell 

command. Sehingga user tidak perlu menuliskan manual 

alamat login untuk otentikasi pada captive portal sehingga 

akan memudahkan user untuk melakukan otentikasi. 

 


