
 
 

BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan OpenVPN 

3.1.1 Pembahasan Dan Perencanaan Implementasi OpenVPN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan sistem jaringan vpn  

pada virtual private server (VPS) berbasis kvm yang akan diakses melalui jaringan 

internet publik menggunakan modem usb. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

memberitahu mengenai installasi, konfigurasi, dan melakukan uji coba keamanan 

pada VPN. Peneliti akan membuat sebuah server menggunakan sistem operasi 

linux yaitu CentOS 6.7 dengan tipe 32 bit dan kemudian peneliti akan melakukan 

remote access ke server yang telah dibuat di vps untuk memulai installasi dan 

konfigurasi. Dengan adanya VPS, penulis dapat membuat suatu virtualisasi yang 

mensimulasikan perangkat keras (hardware) ke dalam perangkat lunak (software) 

sehingga seolah-olah kita sedang bekerja pada hardware yang sebenarnya. Berikut 

ini merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dari perancangan sistem 

jaringan openvpn.  

Gambar 3.1 Flowchart Installasi Sistem OpenVPN 
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Flowchart yang ditampilkan diatas merupakan flowchart untuk proses 

pelaksanaan installasi dan konfigurasi jaringan openvpn. Dan berikut ini merupakan 

proses pelaksanaan untuk melakukan pengujian keamanan pada jaringan openvpn. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Pengujian Kemanan OpenVPN 

 

Berikut proses pelaksanaan secara singkat: 

1. Melakukan persiapan dalam sisi hardware maupun software untuk 

penginstallan dan konfigurasi openvpn pada vps berbasis kvm. 

2. Melakukan installasi openvpn di dalam perangkat vps dengan metode remote 

access menggunakan jaringan internet public yang yang disediakan oleh 

operator melalui modem usb. 

3. Melakukan konfigurasi baik dari sisi server maupun dari sisi client serta 

installasi pada perangkat yang akan digunakan dalam pelaksanaan riset. 
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4. Melakukan verifikasi pada proses konfigurasi, jika proses konfigurasi ada yang 

salah maka openvpn tidak akan berjalan. 

5. Melakukan installasi iptables, iptables akan berfungsi sebagai firewall yang 

akan digunakan pada server vpn. 

6. Melakukan routing pada iptables agar jaringan dapat diijinkan untuk berjalan 

melalui firewall jika tidak diijinkan maka akan diblok oleh firewall dan client 

tidak bias melakukan koneksi terhadap vpn.  

7. Setelah melakukan installasi dan konfigurasi maka jaringan openvpn telah 

berhasil dibuat. 

8. Selanjutnya penulis akan melakukan proses pengumpulan data dengan cara 

mempelajari konfigurasi-konfigurasi yang diimplementasikan di dalam 

jaringan openvpn. 

9. Menyiapkan software dan  yang akan digunakan untuk menunjang proses 

pengujian keamanan pada jaringan openvpn. 

10. Setelah melakukan pengumpulan data dan memahami konfigurasi yang 

terdapat pada jaringan openvpn. Penulis akan melakukan pengujian 

keamanan sesuai dengan yang alur sistem yang terdapat pada jaringan 

openvpn. 

11. Langkah selanjutnya yang penulis lakukan setelah melakukan pengujian 

keamanan, penulis akan melakukan identifikasi dan melakukan analisa 

berdasarkan hasil pengujian keamanan. 

12. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan mengenai hasil analisa yang 

telah dilakukan dalam hasil pengujian keamanan. 

Langkah terakhir penulis melakukan penulisan laporan dari hasil pelaksanaan 

penelitian selama proses pengujian keamanan pada jaringan vpn. 

Kebutuhan hardware pada pembuatan jaringan openvpn ini terdiri atas 

beberapa hardware seperti 2 buah laptop, 1 modem usb, dan 1 buah vps. 

1. Laptop 

Laptop yang digunakan disini terdiri atas 2 buah laptop yang mempunyai 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Laptop yang memiliki prosessor Intel Core I5 1,63 GHZ dan memory 4 GB 

yang akan digunakan sebagai remote access untuk proses installasi dan 
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konfigurasi pada server openvpn di vps. Dan kemudian juga bertindak 

sebagai penguji yang akan melakukan testing keamanan pada jaringan vpn. 

b. Laptop yang memiliki prosessor Intel Celeron N3050 2,0 GHZ dan memory 

2 GB yang akan digunakan sebagai client. Dan juga sebagai pengecek 

jaringan selama proses pengujian keamanan berlangsung. 

 

2. Modem USB 

Modem USB digunakan untuk menunjang laptop remote access, karena 

laptop remote access membutuhkan jaringan internet dan jaringan internet 

tersebut dapat didapatkan dengan adanya modem USB. Modem USB akan 

terhubung dengan jaringan internet provider yang kemudian akan diteruskan ke 

laptop untuk dilakukannya proses remote access dalam konfigurasi pada server 

vpn. 

 

3. VPS 

Virtual Private Server atau yang disingkat menjadi VPS merupakan sebuah 

teknologi virtualisasi dimana terdapat sebuah server virtual yang 

mengutamakan CPU, RAM, HDD, dan user yang mempunyai akses terhadap 

virtual private server dapat mengcontrol penuh terhadap virtual private server 

tersebut. VPS yang akan penulis pakai mempunya spesifikasi sebagai berikut: 

a. Intel Xeon E5-2630L 2.40GHz 1 core 

b. RAM 512 MB 

c. SSD 20 GB  

d. Bandwidth 1 TB   

Dengan adanya VPS ini, penulis mempunyai komputer server yang dapat 

diakses 24 jam. Dan juga didalam VPS ini akan dibangun sebuah sistem 

jaringan openvpn. 
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3.1.2 Perencanaan Topologi Jaringan 

Model topologi yang digunakan pada tugas akhir ini tediri atas 2 laptop, 1 

laptop sebagai remote access yang akan melakukan konfigurasi pada server vpn 

dan 1 laptop sebagai client yang akan menikmati layanan dari vpn. Berikut 

merupakan topologi jaringan pada system jaringan openvpn: 

 

Gambar 3.3 Topologi Jaringan Dari OpenVPN 

 

Pada gambar OpenVPN Server terhubung dengan firewall, firewall berguna 

untuk menjaga openvpn server dalam pengontrollan akses terhadap siapa saja yang 

memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar serta melakukan filtering 

terhadap lalu lintas jaringan dengan cara memperbolehkan lalu lintas data yang 

dianggap aman dan memblokir lalu lintas data yang dianggap tidak aman setelah itu 

firewall akan terhubung dengan system tunneling yang akan memproteksi lalu lintas 

data,pada saat client hendak melakukan koneksi terhadap jaringan openvpn. 

Sedangkan untuk melakukan konfigurasi laptop remote access langsung akan 

mengakses jaringan openvpn server dan melakukan persiapan installasi yang akan 

dibangun sistem jaringan openvpn. 
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Gambar 3.4 Flowchart koneksi antara client dan jaringan vpn  

Pada gambar flowchart diatas menjelaskan mengenai skema pada saat client 

terkoneksi dengan jaringan openvpn. Saat client ingin mengakses jaringan openvpn 

client memerlukan sebuah jaringan internet publik yang digunakan untuk 

mengkoneksikan jaringan openvpn, dengan menggunakan sebuah modem usb 

maka client dapat menggunakan jaringan internet publik yang disediakan oleh 

operator, setelah client membuat dial up kemudian client akan membuka sebuah 

software openvpn client yang digunakan sebagai software penghubung ke dalam 

vpn. Pada saat proses terhubungnya antara client dengan jaringan vpn, akan 

muncul sebuah notifikasi yang mengharuskan client untuk memasukan  user dan 

password dan kemudian user dan password tersebut akan dicocokan dengan user 

dan password yang terdaftar di dalam server vpn. Selama proses pencocokan 

tersebut client sedang melakukan proses tunneling dimana proses tersebut 

menciptakan pertukaran informasi secara private dan secure antara client dan 
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server. Setelah proses pencocokan berhasil dilakukan maka client sudah dapat 

mengakses jaringan vpn. 

 

3.1.3 Installasi Xshell 

Untuk dapat melakukan installasi dan konfigurasi terhadap server openvpn 

dibutuhkan suatu software penghubung untuk dapat mengakses virtual private 

server. Software penghubung yang digunakan adalah software penghubung  yang 

mensupport protokol Secure Shell (SSH) dan juga berbasis Command Line Interface 

(CLI) ,selain itu xshell juga mensupport protokol lainnya seperti SFTP, TELNET, 

rlogin dan SERIAL. Dan oleh sebab itu penulis menggunakan software xshell untuk 

dapat mengakses virtual private server yang akan dijadiakan server openvpn, selain 

mendukung protokol ssh  dan disni penulis menggunakan software xshell 5 dengan 

free lincense untuk pengguna pribadi dan sarana pembelajaran. berikut ini 

merupakan langkah-langkah penginstallannya. 

1. Double klik pada icon penginstallan xshell.  

2. Setelah itu muncul tampilan awal untuk installasi software xshell dan kemudian 

klik next. 

 

Gambar 3.5 Installasi Xshell 
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3. Kemudian pilih Free for Home/School dan klik tombol Next. 

Gambar 3.6 Installasi Xshell 

 

4. Selanjutnya pilih I accept the terms of the license agreement dan klik tombol 

Next. 

 

Gambar 3.7 Installasi Xshell 



IMPLEMENTASI JARINGAN KEAMANAN OPENVPN PADA VIRTUAL PRIVATE SERVER  
BERBASIS KVM  
 

AKADEMI TELKOM JAKARTA   35 
 

5. Kemudian klik tombol Next. 

 

Gambar 3.8 Installasi Xshell 

 

6. Tahap selanjutnya klik tombol Install. 

 

Gambar 3.9 Installasi Xshell 
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7. Pada tahap ini proses installasi software sedang berlangsung. 

 

Gambar 3.10 Installasi Xshell 

 

8. Dan kemudian software xshell telah berhasil terinstall di dalam pc dan dapat 

digunakan untuk mengakses server vps, dan kemudian checklist Run Xshell 5 

dan klik tombol Finish. 

 

Gambar 3.11 Installasi Xshell 
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9. Berikut ini tampilan utama dari software xshell. 

Gambar 3.12 Tampilan Utama Xshell 

 

3.1.4 Remote Access Pada Virtual Private Network 

Setelah melakukan penginstallan software xshell selanjutnya akan dilakukan 

remote access menggunakan software xshell. 

1. Klik open pada icon open atau bisa dilakukan dengan menekan tombol 

keyboard Alt + O. 

Gambar 3.13 Tampilan xshell 
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2. Kemudian akan muncul tampilan Sessions dan selanjutnya klik New untuk 

membuat konfigurasi akes server ke vps 

Gambar 3.14 Membuat sessions untuk vps 

 

3. Pada menu connection isikan nama, pilih protocol SSH, dan isikan Host VPS 

Gambar 3.15 Input nama dan host  vps  
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4. Kemudian pada menu Authetication isikan username dan password VPS dan lalu 

klik tombol OK. 

Gambar 3.16 Input username dan password 

 

5. Selanjutnya akan terbuka kembali tampilan session, dan konfigurasi yang tadi kita 

masukan akan terlihat di tampilan Session lalu klik tombol connect. 

Gambar 3.17 Pilih sessions vps openvpn 
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6. Pada tahap ini remote access sudah berhasil dilakukan dan hal ini dapat dilihat 

dengan munculnya tampilan connected to ip server pada vps yang terletak pada 

kiri bawah. 

Gambar 3.18 login pada vps 

 

3.1.5 Installasi Dan Konfigurasi OpenVPN Pada Virtual Private Server 

Tahapan installasi OpenVPN  pada Virtual Private Server ini sudah dijelaskan 

sesuai dengan flowchart yang terdapat pada gambar . Agar Virtual Private Network 

dapat terkoneksi antara server dengan client dan client dengan server maka 

diperlukan installasi dan konfigurasi dengan langkah langkah sebagai berikut: 

 

1. Menginstall OpenVPN pada Virtual Private Server. 

 

Gambar 3.19 Installasi OpenVPN 

 

Ketika yum install openvpn –y pada terminal hal ini dilakukan untuk melakukan 

penginstallan dan –y dimaksudkan untuk perintah yes jika terdapat sebuah 

authentifikasi. 

 

2. Setelah melakukan installasi OpenVPN selanjutnya diteruskan dengan membuat 

certificate server pada OpenVPN. 
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Gambar 3.20 Pembuatan Certificate Server OpenVPN 

Ketika klien akan melakukan koneksi terhadap server openvpn, hal pertama 

yang akan diidentifikasi adalah sertifikat. Hal ini digunakan untuk memverifikasi 

bahwa sertifikat yang diberikan dan ditandatangani oleh master sertifikat otoritas 

(CA) server. 
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3. Setelah membuat certificate pada server OpenVPN kemudian dilanjutkan dengan 

membuat key untuk client. 

 
Gambar 3.21 Pembuatan Key Client pada Server OpenVPN 

key digunakan untuk menandatangani setiap server dan sertifikat client. 

Kemudian akan ada dua pertanyaan lainnya, seperti “Sign the certificate?[y / n]”. 

 

4. Setelah melakukan build-key pada client Kemudian dilakukan generate dengan 

parameter Diffie Hellman untuk certificate dan key pada server OpenVPN. 
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Gambar 3.22 Generate key dan certificate Server OpenVPN 

 

5. Setelah itu melakukan konfigurasi pada server openvpn. 

Gambar 3.23 Perintah konfigurasi Server OpenVPN 

 

6. Konfigurasi dilakukan dengan menentukan port, protokol dan alur dari sertifikat, 

key, dan hasil generate dari Diffie Hellman yang akan digunakan, serta membuat 

jaringan komunikasi ip pada vpn 

Gambar 3.24 konfigurasi Server OpenVPN 
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7. Setelah itu membuat konfigurasi file openvpn untuk client. 

Gambar 3.25 Perintah konfigurasi Account Client OpenVPN 

 

8. Lalu isikan parameter-parameter seperti memakai mode client, jenis komunikasi 

dengan tcp, enkripsi menggunakan AES-128-CBC, dan juga memakai port 1194 

yang terdapat di server konfigurasi OpenVPN  dibawah ini. 

 
Gambar 3.26 konfigurasi Account Client OpenVPN 

 

9. Setelah membuat file konfigurasi untuk client selanjutnya mengaktifkan jaringan 

openvpn, pada saat diaktifkan akan dilakukan proses verifikasi jika terjadi 

kesalahan makan satus pada jaringan openvpn tidak akan berjalan atau statusnya 

menjadi failed. 

Gambar 3.27 Perintah Menjalakan Jaringan OpenVPN 
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10. Selanjutnya melakukan installasi iptables yang berguna untuk menjadi firewall 

pada openvpn. 

Gambar 3.28 Perintah Installasi Iptables 

 

11. Setelah melakukan installasi iptables selanjutnya melakukan routing pada 

iptables, hal ini dimaksudkan untuk memberikan akses pada jaringan openvpn. 

Gambar 3.29 Perintah Routing Pada Iptables 

 

12. Setelah itu membuat akun openvpn untuk client. 

Gambar 3.30 Membuat Akun OpenVPN 

 

Jika password yang dimasukan hanya karater abjad saja maka akan muncul 

keterangan BAD PASSWORD tetapi jika pada password diberikan kombinasi 

karakter abjad dan angka maka keterangan BAD PASSWORD tidak akan muncul. 

 

13. Setelah itu restart pada sistem jaringan openvpn untuk mengaktifkan jaringan 

vpn. 

 

Gambar 3.31 Menjalankan OpenVPN 
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3.2 Pengujian Keamanan Jaringan OpenVPN 

3.2.1 Parameter Pengujian Keamanan 

Dengan berkembangnya teknologi yang memudahkan umat manusia dalam 

mengakses dan berbagi data melalu dunia maya. Maka berkembang juga 

kejahatan (cybercrime) yang ada di dalam dunia maya tersebut. Berikut ini 

merupakan pengenalan tentang jenis-jenis serangan atau gangguan yang terjadi 

pada suatu jaringan yang penulis gunakan sebagai parameter pengujian 

keamanan: 

1. Denial Of Service (DOS) dan Distributed  Denial Of Service (DDOS) 

merupakan serangan yang paling dasar namun cukup efektif. Penulis akan 

melakukan pengujian keamanan dengan DOS yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan availability koneksi pada jaringan vpn dimana penulis 

akan mengamati koneksi yang terjadi selama proses pengujian ini dan 

dampak yang terjadi pada konektifitas jaringan openvpn. Target availability 

jaringan openvpn adalah sebesar 99% berdasarkan dari ITU-T rec-G.826.  

Parameter yang diukur: Kestabilan koneksi 

Acuan  keberhasilan: Tidak ada koneksi yang terputus saat client terhubung. 

2. Sniffing merupakan suatu akitifitas penyadapan dalam sebuah jaringan 

komputer. Pada prinsipnya penulis akan mengintersep setiap paket-paket 

data yang berjalan melewati jaringan vpn dan  menganalisa keamanan yang 

tercapture pada paket data tersebut. Penulis akan menggunakan software 

wireshark.  

Parameter yang diukur: Paket data yang berjalan pada jaringan openvpn. 

Acuan Keberhasilan: Paket data terenkripsi. 

3. Man in The Middle Attack merupakan salah satu teknik gaining access dimana 

penyerang mampu untuk membaca, menambah dan mengubah suatu 

informasi di dalam sebuah jaringan tanpa sepengetahuan user. Pada hal ini 

penulis akan melakukan percobaan MITM dimana penulis akan menyusup ke 

dalam jaringan yang dilalui oleh client dan server menggunakan software 

ettercap. 

Parameter yang diukur: Informasi data yang berjalan pada jaringan openvpn 

Acuan keberhasillan: Informasi terenkripsi 
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3.2.2 Distributed Denial Of Service 

Pada pengujian keamanan ini akan dilakakukan pegujian untuk mengetahui 

kestabilan koneksi pada saat client sedang terkoneksi pada jaringan openvpn. 

1. Buka sistem operasi kali linux 2.0 

2. Buka terminal. 

Gambar 3.32 Membuka Terminal Kali Linux 

 

3. Ketikan hping3 -V -c 1000000 -d 120 -S -w 64 -p 445 -s 445 --flood --

rand-source 128.199.158.138. 

Gambar 3.33 Hping3 sedang berjalan 
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3.2.3 Sniffing 

Pengujian keamanan selanjutnya yaitu dengan menggunakan software 

wireshark yang digunakan untuk mengetahui apakah openvpn dapat melindungi dari 

proses penyadapan. 

1. Klik icon wireshark. 

2. Kemudian run as administrator. 

Gambar 3.34 Run As Administrator Pada Wireshark  
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3. Kemudian wireshark akan terbuka. 

Gambar 3.35 Wireshark Terbuka 

 

 

4. Setelah itu klik pada bagian Wireless Network Connection. 

Gambar 3.36 Pilih Wireless Network Connection 
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5. Maka akan terbuka tampilan sebagai berikut. 

Gambar 3.37 Tampilan Pada Wireshark 
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3.2.4 Man In The Middle Attack 

Pada pengujian keamanan ini menggunakan software etteracap yang 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang bisa meng-capture data-data 

penting pada jaringan openvpn. 

1. Buka terminal kemudian ketikan iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --

destination-port 80 -j REDIRECT --to-ports 10000. 

Gambar 3.38 Iptables Kali Linux 

 

2. Setelah itu ketikan sslstrip -a -k -f. 

Gambar 3.39 Sslstrip Kali Linux 
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3. Setelah dilakukan perintah pada nomer 2 maka sslstrip akan berjalan. 

Gambar 3.40 Sslstrip Sedang Berjalan 

 

4. Buka terminal baru dan ketikan Ettercap -G. 

 

Gambar 3.41 Ettecap 
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5. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

Gambar 3.42 Ettecap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


