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1 BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini secara umum akan menganalisis dan merancang sistem yang dapat 

menjelaskan arah dari sistem Open-VPN dan Open-LDAP yang termasuk dialamnya 

kebutuhan sistem, tipologi sistem dan, perancangan sistem.  

Adapun perangkat yang digunakan untuk merancang sistem dibagi menjadi dua 

yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dalam tugas akhir ini 

menggunakan 1 buah laptop yang digunakan untuk menjalankan 2 buah server 

OpenVPN dan OpenLDAP sekaligus 1 klien virtual. Adapun spesifikasi  Prosesor 

AMD A8-6410 APU memiliki RAM 4 GB serta VGA AMD Radeon R5 Graphics 2,00 

Ghz dan menggunakan sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit. Perangkat lunak yang 

digunakan dalam tugas akhir ini yaitu sistem operasi untuk OPEN-VPN menggunakan 

sistem operasi Ubuntu server dan untuk klien menggunakan sistem operasi Windows 

10, dan sebagai media virtualisasi penulis menggunakan VMware Workstation 14 pro. 

Untuk aplikasi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan OPENVPN, 

OpenLDAP, WINscp, Sublime Text dan, putty. 

Adapun kemudian topologi yang dipakai sistem OpenVPN menggunakan 

openLDAP dengan notifikasi email yaitu topologi Star yang seperti pada gambar 3.1, 

dijelaskan bahwa topologi ini memanfaatkan satu buah switch yang terhubung dengan 

4 buah device (OpenLDAP server, OpenVPN server, client dan, internet) yang gunanya 

memberikan penjelasan tentang cara kerja sistem Open-VPN dalam bentuk Topologi. 

Di atas menggambarkan 2 buah server yaitu, LDAP server dan VPN server, sistem ini 

menggunakan platform linux yang sistem operasinya adalah Ubuntu 14.04. 

topologinya adalah apabila ada user yang log-in maka Open-LDAP akan memastikan 

nama pengguna dan katasandinya sesuai dengan data yang ada pada LDAP Direktori, 

dan bila berhasil maka notifikasi akan di kirim ke administrator melalui email sebagai 

notifikasi. 
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Gambar 1.1 Topologi sistem 

Selanjutnya adalah penjelasan tentang topologi IP addres yang digunakan 3 buah 

device yaitu Open-VPN, OpenLDAP dan, klien berikut penjelas IP addres 

menggunakan Tabel 3.1 daftar IP address. 

Tabel 1.1 daftar IP address 

Nama jenis IP address 

Open-VPN 

Eth 0 (static) 192.168.1.15 

Eth 1 (DHCP) 192.168.153.130 

Tun0 10.8.0.1 

Open-LDAP 
Eth 0 (static) 192.168.1.1 

Eth 1 (DHCP) 192.168.153.130 

klien VM net 1 (static) 192.168.1.5 

 

Selanjutnya Pada tahapan percangan sistem akan dipaparkan dengan 

menggunakan blok diagram yang terdapat pada gambar 3.2 di bawah ini.  
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Gambar 1.2 Block Diagram 

Merujuk pada gambar 3.2 blok diagram di atas menunjukkan sistem utama pada 

Open-VPN dan Open-LDAP sebagai berikut: 

1. VPN server adalah wadah untuk pemrosesan data yaitu tunneling pembungkusan 

ip address yang gunakan untuk memberikan sumber daya terhadap klien.  

2. LDAP server adalah tempat penyimpanan username dan password pengguna 

Open-VPN atau sering disebut data Base utama dan juga sebagai sistem 

Authentikasi sistem vpn ini. 

3. Notifikasi Email adalah pusat notifikasi yang digunakan sistem apabila terdapat 

pengguna yang log-in ke dalam sistem 

3.1 Konfigurasi Klien 

Konfigurasi klien digunakan untuk melakukan pengaturan pada ip address dari 

laptop user yang memungkinkan klien tersebut saling berkomunikasi dengan VPN 

server serta memungkingkan klien dapat menggunakan layanan dari server tersebut. 

Tahapan awal untuk melakukan konfigurasi klien yaitu penambahan ip address baru 

yang terdapat di Control Panel > Network and Internet > Network Connections yang 

ditunjukan dengan gambar 3.3 di bawah ini. 
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Gambar 1.3 network adapter 

Kemudian pilih VMnet network adapter 1, masuk ke pilihan internet protocol 

version 4, lalu masukan ip address baru (192.168.1.5), serta netmask (255.255.255.0). 

IP address harus menggunakan range network (.1) agar dapat berkomunikasi dengan 

server tanpa melalui proses routing terlebih dahulu yang ditunjukkan dengan gambar 

3.4 di bawah ini. 

 

Gambar 1.4 IP address 
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3.2 Konfigurasi VPN server 

Sebelum melakukan konfigurasi VPNserver, diperlukan paket tambahan yang 

menghubungkan kedua sistem yang sering disebut Plugin. Plugin ini dijelaskan pada 

gambar 3.5 yang memiliki fungsi melakukan kontak dengan OpenLDAP yang berisi 

alamat web server dari LDAP, nama BindDN dan password, BaseDN dan tempat users 

tersebut berada. Plugin ini disebut openvpn-auth-ldap yang berbentuk file (.conf). 

perintah apt-get install openvpn-auth-ldap digunakan untuk menginstal config ini. 

 

Gambar 1.5 instalasi openvp- auth-ldap 

Berikutnya memodifikasi file seperti gambar 3.6 di bawah (.conf) yang sebelumnya 

harus menyalin file auth-ldap.conf yang terdapat didalam direktori 

/usr/share/doc/openvpn-auth-ldap/examples/auth-ldap.conf dan salin ke direktori 

utama sistem OpenVPN di direktori /etc/openvpn dan buat direktori tambahan khusus 

file tersebut dengan menggunakan perintah “mkdir /etc/openvpn/auth”  

 

Gambar 1.6 membuat direktori auth 

Selanjutnya memodifikasi rules seperti gambar 3.7 yang terdapat pada “auth-

ldap.conf” karena rulesnya masih default sistem. Berikut hasil modifikasi dan 

penjelasan rules yang digunakan. 
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Gambar 1.7 modifikasi auth-ldap.conf 

Penjelasan tentang fungsi – fungsi script di atas: 

a. URL digunakan untuk masuk ke web server dari OpenLDAP yang terdapat user 

yang digunakan untuk login ke server openvpn. 

b. BindDN merupakan domain yang dimiliki administrator yang fungsi untuk masuk 

web server sebagai Admin sistem dan dapat menghapus dan menambahkan user. 

c. Password merupakan password BindDN yang dibaut saat awal langkah 

penginstalan OpenLDAP 

d. BaseDN merupakan tempat user yang akan login, OU adalah group dari user dan 

DC adalah nama dari direktori utama. 

e. Tanda (#) merupakan arti dari penutupan script yang artinya script tersebut mati 

atau tidak digunakan. 
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Tambahkan script sepeti gambar 3.8 plugin auth-ldap.conf ke dalam sistem OpenVPN 

yaitu dengan memasukkan “plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-ldap.so 

/etc/openvpn/auth/auth-ldap.conf” ke dalam server.conf. fungsinya saat sistem 

OpenVPN berjalan sistem akan trigger ke auth-ldap.conf. Client-cert-not-required 

merupakan script yang mengizinkan klien untuk tidak memasukkan key “cert.crt” ke 

dalam client.ovpn, tetapi hanya menggunakan satu key yaitu “ca.crt” saat user akan 

lagin. 

 

Gambar 1.8 menabhkan script auth-ldap 

Selanjutnya proses mengulangi sistem OpenVPN menggunakan perintah “service 

openvpn restart”, agar sistem yang sebelumnya berjalan dapat mengulangi kerja 

kembali dari awal dan juga sebagai parameter apakah sistem baru yang ditambahkan 

sebelumnya dapat berjalan jika muncul status “ok” saat setelah mengetikan perintah 

restart tersebut yang artinya sistem telah mengenali script baru yang ditambahkan, 

berikut adalah hasil restart pada gambar 3.9 dibawah ini. 

 

Gambar 1.9 OpenVPN restart 

Setelah itu perintah seperti gambar 3.10 untuk melihat status “service openvpn status” 

digunakan untuk melihat sistem apakah tetap berjalan sesaat setelah sistem di restart. 

Apabila sistem memberikan balasan dengan “* VPN ‘server’ is running”, maka sistem 

tersebut dapat berjalan menggunakan script baru tersebut dan sedang berjalan.  

 

Gambar 1.10 Openvpn status 
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3.3 Konfigurasi notifikasi E-Mail 

Tahapan untuk konfigurasi E-mail penulis menggunakan aplikasi sendmail yang 

sering digunakan sistem operasi Ubuntu dalam hal pengiriman email. Sebelum 

melakukan setting email diperlukan penginstalan aplikasi sendmail dengan mengetikan 

perintah “apt-get install sendmail mailutils sendmail-bin” karena sendmail tidak 

bekerja sendiri maka diperlukan pakat tambahan yang mendukung kinerja sistem 

tersebut dalam pengiriman Email yaitu “mailutils” dan “sendmail-bin” di bawah ini 

gambar 3.11 adalah hasil setelah mengetikan perintah install sendmail. 

 

Gambar 1.11 instalasi sendmail dan paket pendukung 

Selanjutnya adalah membuat direktori di dalam direktori mail “/etc/mail” yang 

gunanya untuk menyimpan script tentang detail dari email yang digunakan untuk 

mengirimkan notifikasi ke email administrator. Buat direktori dengan authinfo dengan 

menggunakan perintah mkdir /etc/mail/authinfo/ seperti gambar 3.12 di bawah ini. 

 

Gambar 1.12 membuat direktori authinfo 

Perintah seperti gambar 3.13 untuk membuat file dengan menggunakan perintah 

“touch” berikan nama dengan gmail-auth dan lakukan modifikasi file menggunakan 
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editor dari linux. Fungsi dari file ini adalah sebagai Authentikasi ke dalam gmail untuk 

mengirimkan email notifikasi. 

 

Gambar 1.13 membuat file gmail-auth 

 

Gambar 1.14 konfigurasi file gmail-auth 

Gambar 3.14 di atas memberikan detail tentang Email yang mengirimkan notifikasi 

karena sistem sendmail menggunakan email external (relay external) U=merupakan 

nama alias dari email yang mengirim I=merupakan alamat E-mail P=merupakan 

password dari Email. 

Berikutnya lakukan perintah “makemap” yang dijelaskan pada gambar 3.15 untuk 

membuat file “gmail-auth” berubah menjadi extensi (.db) karena sendmail hanya 

membaca file (.db) setelah file gmail-auth menggunakan perintah tersebut semua script 

yang di dalamnya terenkripsi. 

 

Gambar 1.15 mengenkripsi file gmail-auth 

Kemudian modifikasi pada sistem utama sendmail  seperti gambar 3.16 yang gunanya 

untuk mengenalkan sistem dengan email external yaitu pada file “sendmail.mc” yang 

terdapat pada “/etc/mail”. Berikut adalah script yang digunakan. Penjelasan perintah 

feature sebagai perintah untuk mengarahkan ke gmail-auth.db  
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Gambar 1.16 modifikasi sendmail.mc 

Selanjutnya membangun konfigurasi sendmail dengan mengetikan “make -C /etc/mail” 

yang dijelaskan pada gambar 3.17 dibawah ini. 

 

Gambar 1.17 pemberian izin sendmail 

perintah reload seperti gambar 3.18 untuk mengulang sistem ke awal agar sistem dapat 

berjalan pada sistem yang baru di bangun. Berikan perintah “/etc/init.d/sendmail 

reload” berikut adalah hasil reload dari sistem sendmail.  

 

Gambar 1.18 reload sistem sendmail 

Selanjutnya perintah untuk membuat file (.sh) yang digunakan untuk mengirimkan 

notifikasi email saat klien login ke sever Open-VPN. Berikan perintah “touch client-

connect.sh” dan tempatkan file tersebut di dalam direktori utama OpenVPN supaya 

OpenVPN dapat membaca saat sistem melakukan tugasnya ketika klien login yang 

dijelaskan gambar 3.19 dibawah ini. 
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Gambar 1.19 hasil setelah penmabahan file client-connect 

Kemudian buat perintah yang menjelaskan isi dari notifikasi email yang dicontohkan 

gambar 3.20 di bawah ini. 

 

Gambar 1.20 isi konfigurasi file client-connect.sh 

Penambahan script di konfigurasi utama OpenVPN yaitu server.conf  seperti gambar 

3.21 yang menjalankan semua aktivitas VPN. Tambahkan “client-connect (nama 

config .sh)” yang fungsinya memberikan notifikasi sesaat setalah klien login dan secara 

otomatis masuk ke email administrator.  

 

Gambar 1.21 penambahan script pada server.conf 
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3.4 Konfigurasi LDAP server 

Dalam tahapan konfigurasi ini penulis menjelaskan bagaimana menambahkan user 

yang akan digunakan dalam VPN server yang menggunakan web services dari 

OpenLDAP yang harus masuk ke dalam https://192.168.1.1/superldap/ sebagai URL 

openLDAP tersebut yang diterangkan dengan gambar 3.22 di bawah. 

 

Gambar 1.22 Penambahan group 

Selanjutnya pilih direktori dc=test, dc=com yang merupakan direktori utama dari 

LDAP server, lalu pilih create a child entry untuk memasukkan nama grup “user” dari 

user. Jadi yang user VPN terdapat di dalam grup user seperti yang dicontohkan dengan 

gambar 3.23 berikut. 

 

Gambar 1.23 Membuat user 
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Kemudian pilih direktori yang telah dibuat tadi ou=users agar dapat menambahkan user 

di dalam direktori ou=users seperti yang dilakukan saat penambahan grup sebelumnya, 

seperti pada gambar 3.24 di bawah ini. 

 

Gambar 1.24 Penambahan user 

Kemudian setalah penambahan, terdapat tiga user dari LDAP server yang dapat 

digunakan untuk login ke dalam sistem OpenVPN seperti pada gambar 3.25 di bawah 

ini. 

 

Gambar 1.25 User LDAP 


