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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian dan pengujian unjuk kerja jaringan dari 

service virtual private network (VPN ) dengan mengunakan aplikasi Openswan 

dan Openvpn, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Implementasi Openswan sebagai aplikasi virtual private network berjalan 

dengan baik dengan menghubungkan dua site atau dua VPN server. 

Aplikasi Openswan dikatakan berjalan dengan baik karena memenuhi 

kriteria berikut. 

a. Setiap VPN device dengan aplikasi VPN Openswan dapat dikonfigurasi 

serta dapat dioperasikan 

b. Sub Network yang berasal dari dua tempat yang berbeda yaitu, PT. 

Reliance Sekuritas Cabang Bangka dan Cabang Dipenegoro dapat ter-

routing dan terhubung untuk bertukar informasi    

2. Implementasi Openvpn sebagai aplikasi virtual private network berjalan 

dengan baik dengan menghubungkan dua site atau dua VPN server. 

Aplikasi Openvpn dikatakan berjalan dengan baik karena memenuhi kriteria 

berikut: 

a. Setiap VPN device dengan aplikasi VPN Openvpn dapat dikonfigurasi 

serta dapat dioperasikan 

b. Sub Network yang berasal dari dua tempat yang berbeda yaitu, PT. 

Reliance Sekuritas Cabang Bangka dan Cabang Dipenegoro dapat ter-

routing dan terhubung untuk bertukar informasi  
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c. Terbentuknya interface tun sebagai interface virtual dari aplikasi VPN 

Openvpn.   

3. Pengambilan data unjuk kerja jaringan dilakukan dengan aplikasi jaringan 

standart (network analysis tools), yaitu : 

a. Pengambilan data parameter latency, packet loss dan bandwidth delay 

product menggunakan aplikasi PING (ICMP) 

b. Pengambilan data parameter bandwidth utilization menggunakan aplikasi 

TCPdump 

c. Dari aplikasi PING dan TCPdump yang berbentuk text file akan dirubah 

bentuk menjadi grafik dan nilai pada Tabel-Tabel mengunakan fasilitasi 

dari Microsoft excel.   

4. Setelah melakukan uji analisa perbandingan didapat kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Berdasar perbandingan nilai latency dari setiap kombinasi 

enkripsi dan otentikasi aplikasi VPN Openswan dan Openvpn, 

diketahui bahwa aplikasi VPN Openvpn DES-EDE3-MD5 

memiliki nilai latency terkecil sebesar 0.164 detik. 

b. Berdasar perbandingan nilai packet loss dari setiap kombinasi 

enkripsi dan otentikasi aplikasi VPN Openswan dan Openvpn, 

diketahui bahwa aplikasi VPN Openswan 3DES-SHA1 memiliki 

nilai packet loss terkecil sebesar 0.2 %. 

c. Berdasar perbandingan nilai bandwidth delay product dari setiap 

kombinasi enkripsi dan otentikasi aplikasi VPN Openswan dan 

Openvpn, diketahui bahwa aplikasi VPN Openvpn DES-EDE3-
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MD5 memiliki nilai bandwidth delay product terkecil sebesar 

245,7573 bits. 

d. Berdasar perbandingan nilai bandwidth utilization service 

download dan upload FTP dari setiap kombinasi enkripsi dan 

otentikasi aplikasi VPN Openswan dan Openvpn, diketahui 

bahwa aplikasi VPN Openvpn DES-EDE3-MD5 memiliki nilai 

bandwidth utilization service download terbesar yaitu 23,48 % 

dan bandwidth utilization service upload terbesar yaitu 24,68 %. 

e. Berdasar perbandingan nilai bandwidth utilization service video 

streaming dari setiap kombinasi enkripsi dan otentikasi aplikasi 

VPN Openswan dan Openvpn, diketahui bahwa aplikasi VPN 

Openswan 3DES-SHA1 memiliki nilai bandwidth utilization 

video streaming terbesar yaitu 13,68 %. 

f. Berdasar perbandingan nilai bandwidth utilization service voice 

over internet protocol dari setiap kombinasi enkripsi dan 

otentikasi aplikasi VPN Openswan dan Openvpn, diketahui 

bahwa aplikasi VPN Openswan AES128-SHA1 memiliki nilai 

bandwidth utilization service voice over internet protocol terbesar 

yaitu RX = 3,3963 % dan TX =3.3980 %. 

5. Dari dua aplikasi VPN yaitu Openswan dan Openvpn, yang lebih cocok 

diimplementasi pada PT. Reliance Sekuritas adalah aplikasi VPN Openvpn 

DES-EDE3-MD5 dikarenakan aplikasi VPN tersebut dapat menyediakan 

kapasitas bandwidth (bandwidth Utilization) terbesar dalam protocol TCP 

(FTP, HTTP, Email dan lain-lain) yang mempunyai sifat connection 
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oriented dan aplikasi VPN Openvpn DES-EDE3-MD5 juga memiliki 

latency dan bandwidth delay product terkecil.   
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5.2 Saran 

 Beberapa saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dapat 

dirangkum sebagai berikut. 

1. Peneliti berikut diharapkan untuk mendalami lebih rinci pengaruh enkripsi 

dan otentikasi dalam untuk kerja jaringan dalam hal ini Bandwidth 

Utilization, latency dan packet loss pada setiap service yang diujikan. 

2. Perlu dilakukan penelitian dengan kombinasi enkripsi dan otentikasi  

aplikasi VPN yang berbeda dari Tugas Akhir ini, seperti enkripsi Blowfish, 

RC4, base64 dan lain sebagainya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dan percobaan traffic 

capture untuk mendapatkan nilai throughput protocol l TCP dan UDP di 

saat yang bersamaan, supaya dalam pengujian tersebut dapat menentukan 

protocol mana yang menjadi prioritas atau paling dominan dilayani oleh 

aplikasi VPN.  


