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ABSTRACT 
After the year of 1995 when Internet became public consumption, people began to realize the necessity of the internet 
safety. One solution of the above problem is using IPSec which is a standard security system made by IETF whose 
function is to secure data transmission within the data communication line that is not protected safely like Internet. The 
big advantage of IPSec is that we can handle the security structure without making any changes on individual users. 
From this research we can conclude that security aspect through computer network has become more and more 
important especially because many important information is traded activities through Internet. IPSec uses cryptography 
techniques to provide the security service of Authentication, Data Integrity, and Confidentiality. 
Keywords: IPSec VPN, Internet Security 
 
1. Pendahuluan  
Desain awal TCP/IP sebagai protocol utama dalam jaringan komputer belum mempertimbangkan aspek keamanan data 
dari sender ke receiver, baru setelah tahun 1995 muncullah masalah baru yaitu maraknya serangan terhadap komunikasi 
jaringan komputer. Bagi pengguna internet yang memerlukan privasi dalam berkomunikasi tentunya ada masalah-
masalah yang muncul dalam situasi sehari-hari, misalnya sebuah perusahaan yang akan mengirimkan dokumen penting 
kepada kantor cabang melalui internet memerlukan situasi dimana jalur yang dilalui aman dari observasi dari pihak lain, 
modifikasi paket data oleh pihak lain atau spoofing. Salah satu solusi dari permasalahan di atas adalah menggunakan 
IPSEC. IPSEC adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Engineering Task Force (IETF) yang berguna untuk 
mengamankan transmisi data dalam jalur komunikasi data yang tidak terproteksi dengan aman seperti internet. Sehingga 
penelitian ini bertujuan untuk membandingkan komunikasi data dari aspek keamanannya pada jaringan VPN dan non 
VPN, sehingga solusi untuk pengiriman paket data yang membutuhkan tingkat privasi yang tinggi dapat terjawab dengan 
metode IPSEC VPN ini.  
 
2. IPSEC VPN 
IPSec adalah satu kerangka kerja dari satu set protokol- protokol untuk keamanan pada jaringan atau paket yang diproses 
pada lapisan dari jaringan komunikasi. Keuntungan besar dari IPSec adalah susunan keamanan dapat ditangani tanpa 
memerlukan perubahan pada pemakai individual. Cisco menjadi pemimpin dalam mengusulkan IPSec sebagai suatu 
standar (atau kombinasi standar dan teknologi) dan telah mencakup dukungan untuk ini pada routernya. IPSec 
menyediakan layanan kriptografi untuk keamanan transmisi data. Layanan ini termasuk authenticity, integrity, access 
control, confidentiality, dan anti replay. Layanan IPSec mirip dengan SSL namun, IPSec melayani lapisan network, dan 
dilakukan secara transparan. Layanan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: 
• Confidentiality, untuk meyakinkan bahwa sulit untuk orang lain tetapi dapat dimengerti oleh penerima yang sah 

bahwa data telah dikirimkan. Contoh: Kita tidak ingin tahu seseorang dapat melihat password ketika login ke remote 
server. 

• Integrity, untuk menjamin bahwa data tidak berubah dalam perjalanan menuju tujuan. 
• Authenticity, untuk menandai bahwa data yang dikirimkan memang berasal dari pengirim yang benar. 
• Anti Replay, untuk meyakinkan bahwa transaksi hanya dilakukan sekali, kecuali yang berwenang telah mengizinkan 

untuk mengulang. 
IPSec bekerja dengan tiga bagian, yaitu: 
1. Network-to-network 
2. Host-to-network 
3. Host-to-host 
 
Contoh koneksi network-to-network, misalnya sebuah perusahaan yang mempunyai banyak kantor cabang dan ingin 
berbagi data dengan aman, maka tiap cabang cukup menyediakan sebuah gateway dan kemudian data dikirimkan melalui 
infrastuktur jaringan internet yang telah ada. Semua lalu lintas data antara gateway disebut virtual tunnel. Kedua tunnel 
tersebut memverifikasi otentifikasi pengirim dan penerima dan mengenkripsi semua lalu lintas 
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Gambar 1.  Network-to-Network dan Host-to-Network 

2.1 Arsitektur IPSEC VPN  

 
Gambar 2. Arsitektur IPSec VPN 

 
Secara umum arsitektur IPSec dapat dilihat pada Gambar 2. Pengamanan hubungan dalam IPSec didefinisikan dalam 
istilah security associations (SA). Tiap SA mendefinisikan satu hubungan data secara unidirectional. Ada tiga fields 
dalam SA yaitu destination IP address, security parameter index, dan security protocol. Protocol yang berperan dalam 
IPSec VPN adalah: 
1. AH (Authentication header), AH menyediakan layanan authentication, integrity, dan replay protection, namun tidak 

dengan confidentiality. AH juga melakukan pengamanan terhadap header IP. 
2. ESP (Encasulapted security payload), ESP menyediakan layanan authentication, integrity, replay protection, dan 

confidentiality terhadap data (ESP melakukan pengamanan terhadap segala sesuatu dalam paket data setelah header). 
 
2.2 IPSEC  Models 
Model IPSEC terdiri dari dua yaitu: 
1. Transport mode 
2. Tunnel mode 

 
Gambar 3. Transport Mode 

 

 
Gambar 4. Tunnel Mode 

 
 
 

2.3 Cara Kerja IPSEC 
Cara kerja IPSec dapat dibagi dalam lima tahap, yaitu: 
1. Memutuskan menggunakan IPSec antara dua titik akhir di internet. 
2. Mengkonfigurasi dua buah gateway antara titik akhir untuk mendukung IPSec. 
3. Inisialisasi tunnel IPSec antara dua gateway. 
4. Negosiasi dari parameter IPSec/IKE antara dua gateway. 
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5. Mulai melewatkan data. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Dalam penelitian percobaan yang dilakukan dengan menggunakan router cisco dan di desain seperti gambar berikut: 
  

 
Gambar 5. Desain Topologi Jaringan IPSec VPN 

Percobaan dalam jaringan ini dilakukan dengan melakukan studi kasus dengan testing seperti melakukan serangkaian 
serangan  (attack) ke jaringan yang berbasis VPN dan NON VPN untuk mengetahui tingkat keamanan dari segi enkripsi 
data dari jaringan tersebut. Dan menguji hasil pengiriman data yang sampai pada tujuan. Penelitian ini dilakukan dengan 
memfokuskan pada IPsec-VPN dengan studi kasus pada web spoofing. IPsec adalah standar yang dibuat oleh IETF dan 
memanfaatkan mekanisme kriptografi pada lapisan jaringan untuk melakukan: 
• Autentikasi pada setiap paket data. 
• Verifikasi integritas setiap paket data. 
• Menjaga kerahasiaan muatan paket data. 
 
IPSec adalah kumpulan standar terbuka yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data privat. Dapat digunakan 
baik untuk jaringan kecil maupun besar. Jadi, IPSec menyediakan sebuah mekanisme untuk mengamankan pengiriman 
data pada jaringan IP dengan cara menjamin kerahasiaan, integritas dan keaslian data yang dilewatkan pada jaringan 
Internet. 

Adapun tahapan dalam operasi IPSec VPN adalah sebagai berikut: 
1. Proses pemilahan jenis trafik yang perlu diproteksi 

 
Gambar 6. Seleksi Jenis Traffic 

 
2. Router A dan B melakukan negosiasi IKE fase 1. Tujuan IKE fase 1 adalah: 
• Mengimplementasikan sekumpulan kebijakan IKE. 
• Autentikasi peer 
• Membangun saluran yang aman antara 2 peer IKE fase 1 yang terjadi dalam 2 mode: 

• Main mode   
• Aggressive mode  
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Tampak pada Gambar 7  proses negosiasi IKE pada fase 1. 

 
Gambar 7. Proses Negosiasi IKE Fase 1 

3. Router A dan B melakukan negosiasi IKE fase 2 seperti tampak pada Gambar 8. Yang dilakukan pada fase ini 
adalah: 
• Negosiasi keamanan parameter dan perpindahan set IPsec. 
• Pembentukan IPsec SA. 
• Negosiasi IPsec SA secara berkala untuk menjamin keamanan data. 
• Melakukan pertukaran DiffieHellman (optional). 

 
Gambar 8. Negosiasi IKE Fase 

 
4. Pengiriman Data. Pada Gambar 9 terlihat proses pengiriman data dari server ke client maupun sebaliknya. 

 
Gambar 9. Pengiriman Data 

 
5. Pemutusan Saluran IPSec. Pemutusan saluran dilakukan jika: 
• Usia SA telah kadaluarsa.  
• Jika jumlah paket melampaui batas maksimum. 
 
3.1 Uji Coba dengan Paket Sniffer. 
1.  NON VPN  
User dan Password ternyata tidak dienkripsi sehingga username dan password dapat terlihat pada wireshark. Hal itu 
dapat terlihat pada Gambar 10 di bawah ini. 
 

 
Gambar 10. Hasil Dari Non IPSec VPN 

 
2. IPSEC VPN 
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Terlihat pada gambar 11 di bawah ini bahwa proses enkripsi data berjalan baik sehingga tidak memungkinkan oleh 
Wireshark untuk membaca username dan password yang dikirim dalam jaringan komputer. 

 

 
 

Gambar 11. Hasil Dari IPSec VPN 
 

Dengan melihat Gambar 11, paket http ketika dibuka. Kita dapat melihat nim dan password yang tak terenkripsi. Dan 
ketika kita membandingkan dengan jaringan VPN, maka Wireshark tidak akan menangkap paket http. Dan akan 
membaca sebagai paket yang lain dan ketika paket-paket tersebut dibuka, maka tidak akan terlihat nim dan password. 
Jadi inilah hasil dari proses enkripsi data dalam proses tunneling. 
 
4. Kesimpulan  
1. Keamanan jaringan yang menggunakan IPSec VPN akan menjadi lebih aman dibandingkan dengan jaringan 

komputer yang tidak menggunakan IPSec VPN 
2. Dengan mengunakan IPSec VPN maka data yang dikirim ataupun diterima dalam keadaan terenkripsi dengan baik 

dan dibawa melalui tunnel. Sehingga pihak-pihak lain yang tidak berkenaan dengan data-data tersebut tidak dapat 
melihat isi dari data tersebut. Karena IPSec menyediakan layanan keamanan Authentication, Data Integrity, dan 
Confidentiality. Oleh karena itu, system security ini dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang 
mementingkan kerahasiaan data untuk kepentingan mereka. 
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