
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Kesimpulan 

Setelah melakukan percobaan-percobaan mengenai tingkat 

keamanan terhadap berbagai macam serangan pada jaringan openvpn 

penulis pun mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian berdasarkan kestabilan koneksi jaringan openvpn pada 

virtual priate server didapatkan bahwa virtual private server sangat 

berpengaruh dalam jaringan openvpn. Virtual private server yang dipakai 

dalam pengujian ini memakai teknologi kernel-based virtual machine 

(KVM) dan OpenVZ. Sitem virtualisasi kvm pada virtual private server 

didalam pengujian openvpn didapatkan bahwa dengan memakai virtual 

private server berbasis kvm yang hanya mengandalkan firewall iptables 

saja tidak cukup handal dalam menangani serangan ddos, pada saat 

serangan ddos berlangsung kapasitas cpu dan ram meningkat dan 

mengakibatkan terjadinya error dan dari sisi client koneksi openvpn akan 

terputus. Sedangkan pada virtual private server OpenVZ didapatkan 

bahwa hasil dari jaringan openvpn cukup handal dalam menangani 

serangan ddos. Openvz yang hanya dipasang firewall iptables  mampu 

menangani serangan seperti itu dikarenakan sistem openvz yang 

mengandalkan satu kernel host secara terpusat, jadi apabila terdapat satu 

vps openvz yang terkena ddos maka seluruh vps akan berhenti dan hal 

ini berbeda dengan teknologi virtualisasi kvm yang mengandalkan satu 

vps satu kernel based ataupun full hardware (berdiri sendiri). 

2. Serangan-serangan yang terjadi dalam pengujian kestabilan koneksi 

adalah tcp flood.  Tcp flood termasuk dalam kategori serangan DoS attack 

(Denial of Service) merupakan teknik serangan yang membuat server 

menjadi sangat sibuk melayani permintaan dari penyerang sehingga 

kapasitas yang dimiliki oleh server tersebut habis. 

3. Openvpn mampu mengamankan client pada saat client sedang 

mengakses jaringan internet. Semua paket data akan dikirimkan ke 

jaringan openvpn dan kemudian dienkripsi pada jaringan tunnel didalam 
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openvpn. Pada saat terdapat seseorang yang melakukan sniffing ataupun 

man in the middle attack, informasi data akan dienkripsi terlebih dahulu 

oleh jaringan openvpn. Sehingga hal ini terbebas dari segala ancaman 

penyadapan. 

4. Semua paket data ataupun informasi data pada saat client melakukan 

pengaksesan internet dienkripsi menggunakan protokol SSL/TLS. 

Sehingga apabila terjadi ancaman penyadapan, data-data ataupun 

informasi lainnya akan tetap aman dan output yang dibaca oleh aktifitas 

penyadapan itu adalah hasil enkripsi dari ssl/tls. 

5. Untuk  melakukan koneksi ke jaringan openvpn,  client memerlukan key  

yang  sama  yang dibuat  oleh  server  sebagai  sertifikat  yang 

memberikan  kepercayaan  bagi  client  untuk mengakses data dari server. 

 

5. 2 Saran 

Adapun saran dari penulis mengenai pengerjaan sistem keamanan 

jaringan openvpn sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pengerjaan penulis memakai virtual private server yang 

penulis sewa selama pembuatan tugas akhir ini. 

2. Software serta aplikasi pengumpulan data merupakan aplikasi yang 

bersifat opensource. 

3. Menerapkan sistem keamanan jaringan yang diusulkan sehingga tingkat 

keamanan didalam aktifitas internet dapat dipastikan aman. 

4. Openvpn dapat dibangun oleh siapa saja karena bersifat opensource. 

 

 

  


