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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada BAB ini akan dibahas tentang perancangan sistem penerapan prototipe 

jaringan vpn pada Universitas Muhammadiyah Malang, perancangan sistem 

meliputi perancangan system, perancangan peragkat keras yang dibutuhkan,  

instalasi sistem dan konfigurasi sistem. 

 

3.1. Rancangan Sistem 

Dalam merealisasikan judul yang sudah ditentukan perlu adanya perancangan 

sistem seperti pada gambar dibawah   

3.1.1.  Topologi Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan cara kerja sistem tunneling  pada server 

VPN  dimana OpenVPN server berfungsi sebagai tunnel ketika terjadi pertukaran 

data pada jaringan dan IP client  akan mendapatkan ip yang diberikan oleh server. 

3.2. Kebutuhan Sistem 

Untuk menjalankan topologi sistem yang ada diatas dibutuhkan minimum 

hardware dan software sebagai berikut :  

3.2.1. Kebutuhan Server 

Meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh server seperti halnya paket-paket  

 instalasi perangkat lunak dan sistem operasi hingga perangkat keras apa saja yang 

digunakan. 

Server VPN on VBox with OpenVPN Server 

( OpenVPN , Ubuntu 14.04 Server ) 
PC Client Win 8 Installed OpenVpn Client 

IP 10.10.1.8/24 

Gateway 10.10.1.1/24 

Tunneling IP TCP 10.9.0.1 

Tunneling IP UDP 10.8.0.1  

 

Mikrotik OSPF Routing on VBox 

 IP 192.168.56.101/24  

Gateway 192.168.56.1/24 

10.10.1.0/24 

 

192.168.56.0/24 

Gambar 3.1 Topologi Sistem 
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Tabel 3.1 Kebutuhan Server 

Kebutuhan sistem Hardware Software / OS 

Server  Processor Intel 32 bit 

atau yang lebih tinggi 

 RAM 4 GB  

 Hardisk 30 GB  

 LAN Card 

 

 Ubuntu Server 14.04 /   

 OpenVPN Server 

 VirtualBox 

 

 

Perangkat yang digunakan berupa server yang dimana kita install di mesin 

virtual, oleh karena itu kita hanya membutuhkan sebuah PC atau laptop dengan 

spesifikasi seperti diatas untuk mejalankan server ini . Untuk membangun jaringan 

menggunakan VPN maka server tersbut harus diinstal paket instalasi vpn , disini 

penulis menggunakan protokol PPTP maka OpenVPN server dapat dijadikan 

aplikasi untuk menjalankan sistem yang berfungsi sebagai  VPN server dan 

openvpn menggunkan protokol TCP dimana PPTP berjalan diatas protokol 

tersebut. 

Server berjalan didalam mesin virtual maka kebutuhan perangakat keras 

cukup seperti pada table diatas karena jaringan vpn ini bersifat prototype dan 

penulis menggunkan VirtualBox sebagai mesin virtualnya dikarenakan  kita hanya 

membuat sebuah prototipe jaringan vpn dan tidak menggunkan jaringan 

sebenarnya. Server vpn sendiri berjalan diatas sistem operasi Ubuntu Server 14.04 

karena sisitem operasi ini bersifat Open Source atau tidak berbayar dan antar muka 

secara default sudah disesuaikan untuk kebutuhan server dimana semua perintah 

didalamnya dieksekusi menggunakan console atau terminal dan memiliki paket-

paket software server yang cukup lengkap. Sebenarnya masih ada lagi distro linux 

yang berbasis server selain Ubuntu, namun melihat dari sumber daya terkait tutorial 

dan referensi lebih banyak ditemukan baik dalam bentuk buku maupun jurnal maka 

penulis menggunkan sistem operasi Ubuntu server . Kemudian server ini nanti akan 

terhubung ke router yang ada didalam mesin virtual dan nantinya router itulah yang 

akan menghubungkan server dengan client.  
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3.2.2  Kebutuhan Client 

Dibawah ini merupakan perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh client 

guna menjalankan fungsinya sebagai client yang menggunkan jaringin vpn nanti. 

Tabel 3.2 Perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan oleh Client 

Kebutuhan sistem Hardware Software / OS 

Client  Processor Intel 32 bit 

atau yang lebih tinggi 

 RAM 2 GB  

 Hardisk 30 GB  

 Lan Card 

 Monitor  

 Mouse & Keyboard 

 

 Windows atau Linux  

 PutTTY 

 WinSCP 

 Winbox 

 OpenVPN Client 

 

  

Client disini tidak terlalu membutuhkan spesifikasi yang tingga dimana client 

berfungsi sebagai sarana untuk mencoba apakah nanti jaringan vpn sudah dapat 

digunakan dari sisi client dan client disini bisa berupa Laptop atau PC . Disini 

penulis menggunkan laptop sebagai client dimana sudah terinstal aplikasi – apliksi 

yang mendukung untuk penerapan jaringn vpn ini. Ada pun aplikasi yang 

digunakan adalah putty yang berfungsi untuk meremote server dari sisi client 

tentunya hal ini memudahkn penulis dalam melakukan konfigurasi terhadap server. 

Kemudian ada WinSCP dimana merupakan aplikasi ini digunakan untuk 

unduh dan unggah  berkas dari client ke server atau sebaliknya. Disini kita juga 

memerlukan winbox untuk mengkonfigurasi pada sisi router. Sebearnya router bisa 

dikonfigurasi menggunkan terminal bawaan dari sistem operasinya namun disini  

penulis menggunkan winbox yang dirasa lebih mudah digunkan karena memiliki 

antar muka yang user friendly yaitu menggunakan tampilan GUI.  

Selain itu kita akan menghubungkan client dengan VPN server dan untuk 

unutk masuk kedalam jaringan VPN kita harus menggunak aplikasi VPN client , 

sebenarnya windows sendiri sudah menyediakan aplikasi tersebut yang tertanam 

langsung didalam sistem opersainya akan tetapi penulis disini menggunakan 
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aplikasi dari pihak kedua yang mendukung jaringan vpn untuk client dan aplikasi 

tersebut lebih mudah dijalankan dan dikonfigurasi adapun aplikasi tersebuat adalah 

OpenVPN client. Semua aplikasi diatas berjalan diatas sistem operasi berbasis 

Micosoft Windows 8.1 diamana sistem operasi ini mendukung aplikasi – aplikasi 

diatas tadi. Namun tidak menuntu kemnungkinan dapat menggunakan client dengan 

sistem operasi lain , linux misalnya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

ketersedian aplikasi diatas juga dapat menjadi pertimbangan mengapa penulis disini 

lebih menggunkan sistem operasi berbasis Windows.  

Dari sisi perangakat yang digunakan penulis menggunakan prosesor 64 bit 

dikarenakan mendukung berbagai macam  aplikasi terbaru dan lebih cepat serta 

kompetible dengan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada prosesor 32 bit (Julio, 

2016). 

 

 

  

 

 

Gambar 3.2 Spesifikasi Client 

3.2.1  Kebutuhan Router 

Router merupaka salah satu perangakat yang sangat penting dalam skema 

membangun jaringan VPN ini dimana memiliki fungsi sebagai jembatan atau 

penerjemah alamat yang akan kita gunakan nanti dikarenakan kita akan membuat 

skema jaringan VPN ini dengan 2 jaringan berbeda. Berikut perangakat yang 

dibutuhkan. 

Tabel 3.3 Perangkat Router  

Kebutuhan sistem Hardware Software / OS 

Router 

 MikoTIK Router 

Board RB951Ui-

2HnD atau lebih 

tinggi 

 RouterOS 5.20 atau 

yang lebih tinggi 
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Sama halnya dengan server, router  berjalan pada mesin virtual di pc client  

dengan menggunakan Router Board Mikrotik dan sistem operasi yang digunakan 

adalah bawaan dari router board yaitu RouterOS v5.20 lisensi level 6 yang 

mendukung berbagai macam routing dan kebetulan nanti kita akan melakukan 

konfigurasi routing OSPF. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Mikrotik RouterOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


