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ABSTRACT 
Virtual Private Network (VPN) is a private computer network that runs over the public computer network or Internet. 
VPN is implemented to overcome the security problem in transfering data using public computer network. Implementing 
this security, of course, will decrease the data transfer performance because of encapsulation process and header 
overhead. To improve the performance, researcher tries to compress the header of packet in order to shrink the header of 
packets. The header compression is also offerered by Mikrotic Router. This paper tries to reveal the header compression 
capability of Mikrotik Router in order to increase the data transfer rate of VPN. Based on the experiment in isolated 
environment, it can be concluded that the header compression in Mikrotik Router is not capable significantly to increase 
the data transfer rate of VPN.   
Keywords: Header Compression, VPN, Network Performance 
 
1.  Pendahuluan 
VPN merupakan salah satu cara untuk mengamankan jaringan komputer internal yang melewati jaringan Internet. 
Implementasi VPN menggunakan protokol keamanan L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), PPTP (Point-to-Point 
Tunneling Protocol), atau IPSec (IP Secure)[2]. PPTP merupakan ekstensi dari PPP yang didukung oleh vendor Microsoft. 
Karena sebagian besar OS yang dipakai di kalangan masyarakat adalah Windows based maka pemakaian protokol PPTP 
juga mendapat tempat karena kemudahannya. 
 
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan VPN ini terhadap kinerja jaringan, antara lain 
penelitian yang dilakukan oleh Shue et al[7], pada VPN dengan IPSec yang menunjukkan rerata waktu transfer data naik 
sebanding dengan kenaikan jumlah pemakai pada tunnel tersebut; Berger[2] menyimpulkan pemakaian VPN telah stabil 
akan tetapi masalah tetap pada penurunan kinerja jaringan berupa penurunan secara drastis pada throughput oleh karena 
kebutuhan enkapsulasi dan autentikasi. Untuk mengatasi masalah kinerja jaringan ini maka peneliti lain mencari solusi 
dengan menurunkan kompleksitas algorithma authentikasi dan enkripsi, juga mencoba untuk menaikkan kinerja jaringan 
dengan cara mengurangi panjang header[6]. Dengan panjang header yang berkurang diharapkan mengurangi header 
overhead sehingga tranfer data dapat ditingkatkan.  
 
Kemampuan kompresi header juga dimiliki oleh router Mikrotik yang berbasis perangkat lunak. Router Mikrotik 
menggunakan algorithma VJ Compression untuk melakukan kompresi header[1]. Pemakaian mikrotik telah menyebar 
terutama pada usaha-usaha kecil seperti Warnet dan UKM. Mikrotik dapat diterima dengan cepat karena solusinya yang 
murah dan kinerja yang tidak kalah dengan router yang ada. Seandainya akan dibangun VPN dengan protokol PPTP dan 
menggunakan router Mikrotik, apakah implementasi kompresi header yang ada di Mikrotik dapat meningkatkan kinerja 
transfer data dari sistem VPN yang kita bangun, dapat seberapa besar dan pada kondisi apa yang paling signifikan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan manfaat kompresi header yang ada di Mikrotik 
untuk tujuan peningkatan kinerja VPN PPTP. Dengan diketahuinya karakteristik transfer data maka dapat diambil 
kebijakan yang tepat dalam implementasinya apakah sebaiknya menggunakan atau tidak digunakan. 
 
Makalah ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: tujuan penelitian dan rumusan masalah dituliskan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan manfaat kompresi header yang ada di Mikrotik untuk tujuan 
peningkatan kinerja VPN PPTP. Dengan diketahuinya karakteristik transfer data maka dapat diambil kebijakan yang 
tepat dalam implementasinya apakah sebaiknya menggunakan atau tidak digunakan, sedangkan landasan teori tentang 
PPTP dan kompresi header akan dibahas pada bagian 3; bagian 4 membahas mengenai metodologi penelitian yang 
digunakan dan hasil percobaan dan diskusi dibahas pada bagian 5; akhirnya kesimpulan dan saran disajikan di bagian 6. 
 
2. Landasan teori 
Untuk memberikan landasan penelitian yang kuat, berikut akan diberikan teori mengenai PPTP, kompresi header VJ, dan 
diakhiri dengan pembahasan mengenai metrik kinerja jaringan.  
 
2.1 PPTP 
Point-to-point protocol adalah protokol VPN yang didukung oleh semua versi OS Microsoft. PPTP menggunakan dua 
tipe paket untuk melakukan koneksi. Yang pertama, paket GRE (generic routing encapsulation) yang membawa VPN 
payload dengan menambahkan header GRE untuk diteruskan ke sisi penerima; yang kedua, paket PPTP control message 
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yang berisi TCP packet port 1723 yang mengandung informasi kontrol, seperti request dan respon koneksi, dan pesan 
kesalahan. PPTP tidak menerapkan keamanan karena tidak adanya enkripsi dan autektikasi. Oleh karena itu, Microsoft 
memberikan fasilitas tambahan berupa challenge authentication protocol (MS-CHAP). Sedangkan untuk privasi data 
digunakan enkripsi simetrik RC4 stream chiper[2]. Mikrotik support 40 bit atau 128 bit RC4. Router Mikrotik kompatibel 
dengan VPN yang dilakukan oleh Microsoft. Oleh katena itu, Mikrotik juga menggunakan sistem autentikasi dan enkripsi 
yang sama dengan apa yang dilakukan Microsoft. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penambahan 
header yaitu header GRE, PPTP, Authentikasi, dan Enkripsi.  

2.2 Kompresi Header VJ 
Kompresi header dengan algorithma VJ adalah proses kompresi dengan cara menghilangkan komponen-komponen 
header yang tidak berguna atau tidak berubah selama proses pengiriman paket. Fitur ini mengurangi 40 byte TCP/IP 
header menjadi 3 atau 8 byte. Bagian-bagian yang tidak berubah selama pengiriman paket adalah bagian yang berwarna 
abu-abu (lihat Gambar 1). Karena sifatnya yang tidak berubah maka dapat dilakukan kompresi dengan cara 
menghilangkan bagian tersebut dan akan dilakukan rekontruksi pada sisi penerima menggunakan informasi pada header 
normal yang diterima sebelumnya. Dengan cara ini telah dihemat 20 byte dikurangi dengan kurang dari 8 bit untuk 
identitas koneksi. Pada link-level framing protocol dapat memberi informasi ke penerima berapa panjang paket yang 
akan diterima, sehingga Total Length dapat dihilangkan. Demikian juga dengan Header Checksum yang melindungi 
individual hops dari kesalahan pemrosesan header IP yang rusak dapat dipandang sebagai bagian IP header yang dikirim, 
sehingga bagian ini juga dapat dihilangkan. Sampai proses ini dihasilkan kompresi header sepanjang 16 byte. Pada 
aplikasi tertentu dapat dilakukan kompresi lebih jauh. Sebagai contoh pada FTP hanya Packet ID, Sequence Number, dan 
Checksum berubah selama proses pengiriman dan penerimaan. Pada kondisi ini, dengan mengkopi paket terakhir selama 
proses pengiriman maka penerima dapat melakukan rekontruksi paket terkompresi dengan mudah[5].  

 
Gambar 1. format TCP/IP yang dapat dilakukan kompresi 

 
Proses Kompresi 
Prosedur kompresi adalah sebagai berikut: (i) jika paket bukan merupakan paket TCP, kirimkan sebagai TYPE_IP; (ii) 
Jika paket merupakan segment IP, kirimkan sebagai TYPE_IP; (iii) Jika ada TCP control bit SYN, FIN atau RST diset 
atau ACK bit clear anggaplah paket tersebut tidak dapat dikompresi dan kirimkan sebagai TYPE_IP. Jika paket 
mencangkup beberapa hal berikut, maka paket akan dikirim sebagai UNCOMPRESSED_TCP atau 
COMPRESSED_TCP: (i) Jika tidak ada koneksi yang cocok dengan source paket dan alamat IP tujuan, port TCP,  
beberapa keadaan dinyatakan rusak dan paket TCP yang belum terkompresi terkirim; (ii) Jika koneksi ditemukan, paket 
header diperiksa dan dipastikan bahwa tidak ada perubahan yang tak terduga. IP Protocol, fragment, offset, more 
fragments, SYN, FIN dan RST fields telah di check source, port, destination address sebagai bagian untuk penempatan ke 
tujuan. Sehingga yang tersisa field untuk memeriksa versi protokol, header length, type of service, don’t fragment, time 
to live, data offset, IP options dan TCP options (jika ada). Jika salah satu dari field tersebut merupakan perbedaan dari 
dua header, paket yang tidak dikompresi akan dikirim. 
 
Jika semua ‘unchanging ‘ field cocok, dan dibuat untuk mengkompres file berikut : (i) Jika URG flag diset, urgent data 
field diencode (bisa saja angka nol) dan U bit diset dalam change mask. Jika URG clear, urgent data field harus 
berlawanan dengan paket sebelumnya, jika berubah, paket TCP yang belum dikompres terkirim. (Urgent data tidak boleh 
berubah ketika URG is clear ); (ii) Perbedaan antara paket yang sekarang dan paket sebelumnya pada field paket window 
dikomputasi dan jika bukan angka nol dienkodekan dan W bit diset pada change mask; (iii) Perbedaan antara field ack 
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adalah komputasi. Jika hasilnya kurang dari nol atau lebih besar dari 2^16 -1, paket UNCOMPRESSED_TCP dikirim. 
Jika tidak, jika hasilnya bukan nol, didekodekan dan A bit diset pada change mask; (iv) Perbedaan antara sequence 
number fields dikomputasi. Jika hasilnya kurang dari nol atau lebih besar dari 2^16 -1, dan beberapa paket terakhir, 
terlihat tidak masuk akal untuk didedikasi keseluruhan bit keflag yang hanya akan muncul satu kali selama koneksi 
terhubung. Kedua percobaan tersebut dapat dikombinasikan ke dalam single test 16 bit yang paling signifikan ke dalam 
perbedaan menjadi tidak nol. 

 
Proses Dekompresi   
Akibat dari komunikasi model simplex, proses dekompresi lebih mudah dibandingkan proses pada saat kompresi. Semua 
keputusannya sudah dibuat, proses dekompresi tinggal menjalankan perintah yang sudah ada pada saat kompresi. 
Dekompresi dapat menerima empat tipe paket : tiga yang sudah digenerate pada saat kompresi dan TYPE _ERROR 
pseudo packet yang digenerate ketika ditemukan pesan error. Langkah pertama dengan mengaktifkan tipe paketnya, jika 
paket TYPE_ERROR atau tipe yang tidak terorganisir, toss flag  ditetapkan untuk paket TCP yang terkompresi agar tidak 
bisa diubah sampai salah satu dari bit C di set atau paket yang belum terkompresi telah tiba. (Tidak ada paket null yang 
dikembalikan). Diasumsikan bahwa framing link-level sudah di pindahkan oleh point ini dan panjang paket tidak diikut 
sertakan tipenya atau framing bytenya. Tidak ada data yang diperlukan untuk berasosiasi dengan paket TYPE_ERROR. 
Data tersebut sudah ada sehingga framer yang  sudah sampai dapat memberi tahu dekompresor bahwa mungkin terjadi 
jarak pada data stream. Dekompresi menggunakan hal tersebut sebagai signal bahwa paket harus dilempar atau diterima 
sampai paket lain telah sampai dengan beberapa koneksi yang terbuka (C bit). Kompresi TCP/IP Headers: (i) jika paket 
TYPE_IP, data yang belum termodifikasi dikembalikan dan keadaan kompresi tidak berubah; (ii) Jika paket 
UNCOMPRESSED_TCP, situasi indeks dari IP protocol telah diperiksa. Jika diijinkan, toss flag diset dan tidak ada yang 
dikembalikan. Jika tidak, toss flag selesai, index di copy pada kondisi  
 
2.3 Metrik Kinerja Jaringan 
Kinerja jaringan komputer dapat diukur menggunakan metrik sebagai berikut: delay, packet loss, error rate dan utilitas. 
Delay terkait dengan keterlambatan pengiriman paket yang disebabkan oleh proses node aktif seperti router, switch, dan 
alat proses lainnya; dan perjalanan yang dilalui oleh paket dari sisi pengirim ke penerima yang tergantung pada jarak dan 
tipe media tranmisi. Delay diukur dengan satuan waktu. Packet loss adalah paket yang hilang selama pengiriman paket 
dari pengirim ke penerima, sedangkan error rate adalah tingkat paket rusak yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan 
interface. Utilitas adalah besarnya pemakaian bandwidth selama proses pengiriman paket. Metrik tersebut sebetulnya satu 
dengan lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi, misal kalau paket loss tinggi maka cenderung delay 
meningkat karena permintaan pengiriman kembali. Oleh karena itu ada metrik lain yang dapat dipergunakan yaitu 
kecepatan transfer data dari sisi pengirim dan penerima. 
 
3. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah experimental-based[3] dengan urutan kegiatan (i) 
penetapan kriteria evaluasi secara theoritical-deductive, (ii) penetapan design percobaan, (iii) cara pengukuran, dan (iv) 
analisis dan pengambilan kesimpulan.  

3.1 Kriteria Evaluasi 
Kriteria evaluasi perlu dilakukan untuk menentukan variabel dependen dan independen. Pada percobaan ini variabel 
dependen adalah transfer rate. Sedangkan variabel independen akan diturunkan dari teori mengenai apa saja yang akan 
mempengaruhi transfer rate. Dalam percobaan ini akan diambil variabel independen berupa bandwidth jaringan. 
 
3.2 Perancangan Percobaan 
Untuk dapat menilai pengaruh kompresi maka akan dilakukan dua macam percobaan yaitu: (i) percobaan tanpa kompresi, 
dan (ii) percobaan dengan kompresi. Adapun topologi percobaan adalah seperti pada Gambar 2. Gambar ISP dan internet 
hanya merupakan ilustrasi dan tidak dilakukan dalam percobaan ini. Dengan kata lain, antara router microtik dilakukan 
sambungan langsung menggunakan kabel UTP ke sistem Jaringan WAN yang ada di Laboratorium. Jaringan WAN yang 
digunakan adalah dua buah router CISCO 1950 dengan serial interface sebagai WAN. Bandwidth diatur dengan cara 
mengatur clock rate yang ada di router CISCO tersebut. Nilai bandwidth adalah 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps, 1024 
Kbps, dan 2048 Kbps. Sedangkan percobaan dilakukan pada berbagai ukuran file dengan format serupa, yaitu 21.5 KB, 
352.5 KB, 665 KB, 964,5 KB, dan 1500 KB. Percobaan dengan berbagai ukuran file untuk mengunci apakah ada 
pengaruh terhadap jumlah paket yang ditransfer pada bandwidth yang sama. 
 
3.3 Cara Pengukuran dan Perhitungan 
Pengukuran dilakukan dengan cara sebagai berikut: (i) melakukan sinkronisasi jam pada kedua PC; (ii) memasang 
Ethereal pada ke dua PC; (iii) pada setiap set percobaan dilakukan penangkapan paket dengan Ethereal di kedua PC 
tersebut; (iv) hasil penangkapan paket diambil paket yang sama dan dihitung selisih waktunya; (v) tranfer rate dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
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Gambar 2. Topologi Jaringan VPN Percobaan 

 
3.4 Analisis dan Pengambilan Kesimpulan 
Analisis akan dilakukan dengan cara membandingkan karakteristik transfer rate terhadap perubahan bandwidth dan 
ukuran file pada dua percobaan yaitu tanpa kompresi dan dengan kompresi. Untuk menghasilkan kesimpulan yang tidak 
bias, pengambilan kesimpulan dilakukan setelah dilakukan verifikasi ke teori pendukung yang ada untuk mengenali  
penyimpangan yang ada dalam percobaan.  
 
4. Hasil dan Diskusi 
Dari hasil pengukuran dalam percobaan diperoleh hasil karakteristik transfer rate untuk berbagai nilai bandwidth (lihat 
Gambar 3). Dari Gambar 3. dapat disimpulkan bahwa penerapan kompresi header berdampak pada perbaikan kinerja 
transfer data akan tetapi  tidak signifikan karena perbedaannya terlalu sedikit. Sedangkan berdasarkan Gambar 4 dapat 
disimpulkan bahwa semakin besar file dan bandwidth semakin besar pula kemampuan peningkatan kinerja transfer rate 
dengan diterapkannya kompresi header. Pada pengiriman paket dengan cara transfer file digunakan protokol transport 
TCP dengan default panjang paket 1500 Byte (Ethetnet default), sehingga kompresi header dari 40 byte menjadi 8 byte 
hanya menghasilkan penghematan sebesar 2,1 % dari total paket yang dikirim. Hal ini sesuai dengan perancangan awal 
kompresi header yang memang diperuntukkan bagi paket ukuran kecil yang berjalan pada jaringan komputer dengan 
bandwidth terbatas[5]. 
 
5. Kesimpulan Dan Saran 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi kompresi header yang ada pada mikrotik berdampak pada 
peningkatan kinerja transfer rate akan tetapi tidak signifikan. Oleh karena itu dalam implementasinya tidak diperlukan 
karena hanya akan menambah konfigurasi dan penambah kerja CPU router untuk melakukan perhitungan kompresi 
dekompresi. Perlu dilakukan pengujian pada paket dengan ukuran yang kecil seperti pada pengiriman paket pada 
bandwidth terbatas seperti pada rural area. Dengan demikian akan dapat dilihat pengaruh efisiensi kompresi header 
terhadap response time maupun tranfer rate. 
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Gambar 4. Karakteristik Transfer Rate Untuk Berbagai Ukuran File Pada Bandwidth Tertentu 
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Gambar 3. Karakteristik Transfer Rate Untuk Berbagai Nilai Bandwidth Pada Ukuran File Tertentu 


