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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1 IP Address 

Peralatan-peralatan yang ada di dalam sistem jaringan berbasis 

TCP/IP dikenali dengan alamat IP atau Internet Protocol. Peralatan 

jaringan seperti komputer atau alat lain, harus mempunyai alamat IP 

supaya dapat dikenali dalam jaringan. IP beroperasi pada lapisan 3 atau 

lapisan network pada sistem OSI (Open System Interconnection).  IP 

Address bersifat unik, artinya tidak ada peralatan jaringan yang berupa 

station, host atau router yang memiliki IP yang sama. Alamat IP 

merupakan bilangan biner 32 bit yang terbagi menjadi 4 kelompok 

sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 8 bit bilangan biner. Ini 

merupakan implementasi alamat IP yang disebut alamat IPv4. 

Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan 

menggunakan subnetmask jaringan ke dalam dua buah bagian, yaitu : 

 Network Identifier /NetID digunakan khusus untuk mengidentifikasikan 

alamat jaringan di mana host berada. Banyaknya NetID ditentukan 

oleh jumlah bit yang berlogika satu (1).  

 Host Identifier / HostID digunakan khusus untuk mengidentifikasikan 

alamat host (dapat berupa workstation, server atau sistem lainnya 

yang berbasis teknologi (TCP/IP) di dalam jaringan. Banyaknya 

HostID ditentukan oleh jumlah bit yang berlogika nol (0). 

 



5 
 

 
 

 Kelas-kelas alamat 

Dalam RFC 791, alamat IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas, 

dilihat dari oktet pertamanya. Pembagian kelas terlihat dalam Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Skema kelas IP 

Kelas 

Alamat 

IP 

Oktet 

pertama 

(desimal) 

Oktet 

pertama 

(biner) 

Digunakan oleh 

Kelas A 1–126 
0xxx 

xxxx 
Alamat unicast untuk jaringan skala besar 

Kelas B 128–191 
10xx 

xxxx 

Alamat unicast untuk jaringan skala 

menengah hingga skala besar 

Kelas C 192–223 
110x 

xxxx 
Alamat unicast untuk jaringan skala kecil 

Kelas D 224–239 
1110 

xxxx 
Alamat multicast (bukan alamat unicast) 

Kelas E 240–255 
1111 

xxxx 

Direservasikan;umumnya digunakan 

sebagai alamat percobaan (eksperimen); 

(bukan alamat unicast) 

 

1. Alamat publik 

 

Alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh 

InterNIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin 

unik (artinya, tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama) 

jika intranet tersebut telah terhubung ke Internet. Ketika beberapa alamat 

publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogram ke dalam 

sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik 

tersebut dapat mencapai lokasinya. Di Internet, lalu lintas ke sebuah 
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alamat publik tujuan dapat dicapai, selama masih terkoneksi dengan 

Internet. 

2. Alamat Privat 

Sebuah alamat IP yang berada di dalam ruangan alamat pribadi tidak 

akan digunakan sebagai sebuah alamat publik. Alamat IP yang berada di 

dalam ruangan alamat pribadi dikenal juga dengan alamat pribadi atau 

Private Address. Karena di antara ruangan alamat publik dan ruangan 

alamat pribadi tidak saling melakukan overlapping, maka alamat pribadi 

tidak akan menduplikasi alamat publik, dan tidak pula sebaliknya. Sebuah 

jaringan yang menggunakan alamat IP privat disebut juga dengan jaringan 

privat atau private network. 

       Ruangan alamat pribadi yang ditentukan di dalam RFC 1918 

didefinisikan di dalam tiga blok alamat berikut: 

 10.0.0.0/8 

 172.16.0.0/12 

 192.168.0.0/16 

Table 2.2 Alamat privat 

Kelas IP Rentang Alamat IP privat 

A 10.0.0.0 s/d 10.255.255.255 

B 172.16.0.0 s/d 172.31.255.255 

C 192.168.0.0 s/d 192.168.255.255 
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2.2 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer (Computer Network) yang disebut secara singkat 

dengan jaringan adalah kumpulan komputer dan alat-alat lain yang saling 

dihubungkan secara bersama menggunakan media komunikasi tertentu. 

Informasi yang melintas sepanjang media komunikasi, memungkinkan 

pengguna jaringan untuk saling bertukar data atau menggunakan 

perangkat lunak maupun perangkat keras secara berbagi. Masing-masing 

komputer atau alat –alat lain yang dihubungkan pada jaringan disebut 

node. Jaringan client-server adalah sebuah arsitektur jaringan yang terdiri 

dari komputer klien bertugas melakukan permintaan data dan server 

bertugas melayani permintaan tersebut. 

2.3 Protokol TCP/IP 
  

Dalam dunia komputer, terdapat suatu standar bahasa yang 

memungkinkan tiap-tiap komputer yang berbeda jenis dapat saling 

berkomunikasi. Standar tersebut disebut sebagai protokol. Protokol 

mengatur bagaimana sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer 

yang lain. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah 

standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam 

proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam 

jaringan Internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena 

memang protokol ini berupa kumpulan protokol (protocol suite). Protokol 

TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an 

sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-
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komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas 

(WAN).  

 

 

Gambar 2.1 model OSI dan TCP/IP 

1. Lapisan network interface atau sering disebut lapisan link. 

Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman dan penerimaan 

data dari media fisik. Wujudnya berupa network interface dan 

device driver untuk peralatan tersebut. Protokol yang berjalan 

dalam lapisan ini adalah beberapa arsitektur jaringan lokal (seperti 

halnya Ethernet atau Token Ring), serta layanan teknologi WAN 

(seperti Plain Old Telephone Service (POTS), Integrated Services 

Digital Network (ISDN), Frame Relay, dan Asynchronous Transfer 

Mode (ATM) dan PPP. 

2. Lapisan Network/internetwork. Lapisan ini bertanggung jawab 

melakukan routing dan pembuatan paket IP (dengan menggunakan 

teknik encapsulation). Protokol-protokol yang berjalan pada lapisan 
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ini adalah Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol 

(ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP), serta Internet 

Group Management Protocol (IGMP). 

3. Lapisan Transport/Host to host. Lapisan ini berisi protokol yang 

bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua host 

atau komputer. Protokol yang ada adalah User Datagram Protocol 

(UDP) dan Transmission Control Protocol (TCP). 

4. Lapisan Aplikasi. Lapisan ini berisi layanan aplikasi yang 

digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa contoh 

aplikasi yang umum pada lapisan ini adalah surat elektronik (email), 

pengiriman berkas (ftp), pengaksesan halaman-halaman web dan 

lain-lain. 

2.4 Virtual Private Network 

2.4.1 Pengertian Virtual Private Network 

Menurut IETF( Internet Engineering Task Force ), "VPN is an 

emulation of a private Wide Area Network (WAN) using shared or public IP 

facilities, such as the Internet or private IP backbones". 

VPN merupakan suatu bentuk privat internet yang melalui public network 

(internet), dengan menekankan pada keamanan data dan akses global 

melalui internet. Hubungan ini dibangun melalui suatu tunnel (terowongan) 

virtual antara 2 node. VPN dapat mengirim data antara dua komputer yang 

melewati jaringan publik sehingga seolah-olah terhubung secara point to 

point. Data dienkapsulasi (dibungkus) dengan header yang berisi 
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informasi routing untuk mendapatkan koneksi point to point sehingga data 

dapat melewati jaringan publik dan dapat mencapai akhir tujuan. 

 Koneksi bersifat privat artinya data yang dikirimkan harus dienkripsi 

terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaannya sehingga paket yang 

tertangkap ketika melewati jaringan publik tidak terbaca karena harus 

melewati proses dekripsi. Proses enkapsulasi data sering disebut 

tunneling. 

 

Gambar 2.2 VPN Tunneling 

2.4.2 Tunneling 

 Tunneling merupakan metode untuk transfer data dari satu jaringan ke 

jaringan lain dengan memanfaatkan jaringan internet secara terselubung. 

Disebut tunnel atau saluran karena aplikasi yang memanfaatkannya hanya 

melihat dua end point atau ujung, sehingga paket yang lewat pada tunnel 

hanya akan melakukan satu kali lompatan atau hop. Data yang akan 

ditransfer dapat berupa frame (atau paket) dari protokol yang lain. 
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Gambar 2.3 format paket ketika melewati tunnel 

Format paket diatas menggambarkan konsep tunneling dimana GRE 

adalah protokol enkapsulasi dan IP adalah protokol transport. PPP 

membungkus IP  datagram kedalam PPP frame, IP ini yang menjadi 

penumpang dari protokol GRE.  

Public Address : IP berfungsi sebagai protokol transport / pembawa 

melalui jaringan internet. tujuan dari header IP ini adalah alamat publik 

dari VPN server  110.76.151.10   

Private Address : IP berfungsi sebagai protokol penumpang. IP ini 

dibungkus dalam PPP frame. tujuan dari header IP ini adalah alamat 

internal dari VPN server  192.168.0.56. 
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GRE  membungkus paket IP kemudian membawa melalui 

terowongan/tunnel dan meringkas jumlah hop paket yang dilewatkan 

menjadi satu hop 

 

 

  

 

 

 

2.4.3 Network Access Server 

       Network Access Server (NAS) dalam sistem VPN dikenal juga 

sebagai server akses remote (RAS) yang berfungsi sebagai gateway 

untuk menghubungkan antara klien yang berada pada jaringan publik 

dengan jaringan lokal. VPN server sebagai gateway bertindak sebagai 

pintu/gerbang jaringan lokal yang akan terkoneksi ke jaringan luar (public) 

dan juga sebaliknya.  Gateway adalah sebuah istilah yang mengacu 

kepada gerbang keluar atau gerbang perpindahan baik berupa fisik  

Tunnel destination 
110.76.151.10 

Tunnel source 
10.16.107.162 

192.168.0.58 192.168.0.56 

Gambar 2.4 skema GRE Tunneling 
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maupun logik  dalam sebuah jaringan komputer atau jaringan komunikasi 

agar dapat berhubungan dengan jaringan lainnya.  

Pada   Windows Server 2008 terdapat service roles RRAS ( Routing 

and Remote Access Server) yang digunakan untuk membangun VPN 

server. Service  RRAS ini berfungsi sebagai remote akses server yang 

melayanani klien sehingga dapat mengakses jaringan VPN secara aman 

melalui internet. 

 

2.4.4 RADIUS 

       RADIUS ( Remote Authentication Dial In User Service ) adalah 

sebuah protokol keamanan komputer yang digunakan untuk melakukan 

autentikasi, otorisasi, dan pendaftaran akun pengguna secara terpusat 

untuk mengakses jaringan 

 

 

 

Gambar 2.5 mekanisme otentikasi RADIUS server dan NAS 

 

NAS membangun paket data informasi yang dinamakan access 

request. Informasi diberikan pada server RADIUS berupa paket data yang 
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terenkripsi. Untuk masalah keamanan, NAS yang bertindak sebagai 

RADIUS client, melakukan enkripsi password sebelum dikirimkan pada 

RADIUS server.  

Ketika access request diterima oleh RADIUS Server, server autentikasi 

akan memvalidasi permintaan tersebut dan melakukan dekripsi paket data 

untuk memperoleh informasi username dan password. Jika nama dan 

password sesuai dengan basis data, server akan mengirimkan access 

accept. Jika proses login tidak menemui kesesuaian, maka RADIUS 

server akan mengirimkan access reject pada NAS dan user tidak dapat 

mengakses jaringan. Access accept berisi informasi kebutuhan sistem 

network yang harus disediakan oleh user. Selain itu access accept  dapat 

berisi informasi untuk membatasi akses user pada jaringan. 

VPN gateway /NAS dikonfigurasikan sebagai RADIUS Client dan  

berkomunikasi dengan RADIUS server. 

client 192.168.0.1 { 

 secret  = vpngate 

 shortname  = vpngate 

} 

Alamat IP client 192.168.0.1 merupakan alamat IP dari NAS. 

komunikasi antara NAS dan RADIUS server menggunakan  shared secret 

”vpngate”. Sedangkan shortname dipergunakan untuk membedakan client 

yang satu dengan client lainnya, jika terdapat beberapa NAS. 
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user2 Cleartext-Password := "password2" 

 Service-Type = Framed-User 

 

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa ada username bernama 

user2 yang diberikan/dipasangkan dengan sebuah password berupa kata 

password2. Informasi ini yang disimpan dalam database server dan akan 

dicocokkan Ketika access request diterima oleh RADIUS Server  

 

2.4.5  DHCP  

       DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah sebuah protokol 

yang digunakan untuk dapat memberikan alamat IP secara otomatis ke 

komputer yang ada di jaringan. Untuk dapat mengimplementasikan DHCP 

ini dibutuhkan sebuah DHCP server, yaitu komputer yang digunakan untuk 

melayani permintaan akan IP. Berikut adalah beberapa parameter yang 

harus dikonfigurasi pada DHCP server : 

- Subnet  dan netmask : menentukan alamat jaringan serta netmask 

yang dipergunakan, yang dalam hal ini alamat jaringan ada di 

192.168.0.0 dengan netmask 255.255.255.0 

- Range : menentukan alamat IP yang akan diberikan/disewakan 

kepada DHCP client. Istilah lain untuk range adalah IP Pool 

192.168.0.50 s/d 192.168.0.60 

- Option subnet-mask : menentukan netmask yang akan diberikan 

kepada DHCP client 255.255.255.0 
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- Option routers : menentukan alamat gateway bagi DHCP client 

192.168.0.1 

DHCP Relay Agent  dalam VPN 

Klien VPN yang meminta layanan DHCP berada pada suatu jaringan 

publik, pesan DHCPDISCOVER yang dikirimkan ke jaringan tidak akan 

didengar oleh DHCP Server karena berada pada jaringan yang berbeda ( 

lokal). VPN gateway difungsikan  sebagai DHCP relay agent karena 

terhubung pada jaringan yang sama dengan klien (publik). Tugas DHCP 

relay agent ini adalah untuk meneruskan pesan permintaan ke DHCP 

server yang terletak pada jaringan lokal tersebut. pengaturan pokok pada 

DHCP relay adalah alamat IP dari DHCP server, karena semua request 

dari klien DHCP akan diteruskan ke server DHCP tersebut. alamat IP 

DHCP server 192.168.0.10 berada pada jaringan lokal VPN. 

 

Gambar 2.6 alamat IP DHCP server 

 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh  client VPN pada saat 

melakukan request IP address:  

a. Komputer klien mengirim pesan (broadcast)  DHCPDISCOVER, pesan 

ini akan didengar oleh gateway kemudian DHCP relay agent 
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meneruskan pesan  DHCPDISCOVER tersebut ke alamat DHCP 

server. 

b. DHCP server mengirim pesan DHCPOFFER ke DHCP relay agent. 

DHCPOFFER ini digunakan untuk memberikan pesan bahwa DHCP 

server siap memberikan IP address ke komputer yang memintanya . 

DHCP relay agent meneruskan pesan tersebut ke komputer klien.  

c. Komputer klien mengirim pesan DHCPREQUEST ke DHCP relay 

agent dan meneruskan pesan tersebut ke DHCP server.  

d. DHCP server mengirim pesan DHCPACK ke  relay agent. DHCPACK 

adalah pesan untuk menandai bahwa permintaan komputer telah  

dipenuhi dan pada DHCPACK ini  terdapat IP address yang diberikan 

ke komputer yang meminta . DHCP server akan mengambil alamat IP 

dari DHCP Scope di dalam data base DHCP server. Range alamat-

alamat IP yang dapat disewakan berdasarkan DHCP Pool. 
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2.3 Perancangan dan Topologi jaringan 

 

Gambar 2.7 Topologi jaringan 

VPN gateway dibangun menggunakan sistem operasi Windows 

Server 2008. Gateway memiliki dua buah interface kartu jaringan yang 

dihubungkan ke alamat jaringan publik 110.76.151.10 dan ke alamat 

jaringan lokal 192.168.0.1/24. Pada jaringan lokal, terdapat tiga buah 

server yaitu Auth Server , Streaming server, dan Samba Server. 

VPN Client dibangun menggunakan sistem operasi Windows Vista. 

Klien akan terhubung ke internet melalui Dial Up ke ISP kemudian akan 

menghubungi alamat IP publik gateway VPN. Gateway akan mengirimkan 

informasi dari klien ke Auth Server untuk dilakukan proses otentikasi. 

Setelah klien dinyatakan valid ,maka Auth Server akan memberikan 

alamat IP lokal melaui DHCP server dan diteruskan ke gateway VPN.  


