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PPP
 Point-to-Point Protocol (sering disingkat

menjadi PPP) adalah sebuah protokol
enkapsulasi paket jaringan yang banyak
digunakan pada wide area network (WAN).

 Point-to-Point Protocol (PPP) awalnya
muncul sebagai sebuah protokol
enkapsulasi untuk mengangkut lalu lintas
IP over-to-point link titik.



 Dalam jaringan , Protokol Point-to-Point 
(PPP) adalah datalink protocol yang umum digunakan dalam
membangun koneksi langsung antara dua node jaringan. Hal ini dapat
menyediakan otentikasi koneksi , enkripsi koneksi(menggunakan
ECP , RFC 1968 ), dan kompresi .

 PPP digunakan di banyak jenis jaringan fisik termasuk serial 
cable , telephone line, trunk line, handphone, radio link khusus, dan
fiber optik seperti SONET. PPP juga digunakan melalui broadband.

 Internet service profider (ISP) telah menggunakan PPP untuk
pelanggan dial-up access ke Internet, karena paket IP tidak dapat
dikirim melalui line modem pada mereka sendiri, tanpa beberapa
protokol data link. Dua bentuk enkapsulasi PPP, Point-to-Point Protocol 
over Ethernet (PPPoE) dan Point-to-Point Protocol  over ATM (PPPoA), 
yang paling sering digunakan oleh Internet Service Provider (ISP) 
untuk membuat Digital Subscriber Line (DSL) layanan koneksi Internet  
pada pelanggan.



Garis Fase & Aktivasi PPP



Point-to-Point Potocol Over Ethernet
 Point-to-point protocol over Ethernet adalah protokol

jaringan untuk enkapsulasi Point-to-Point Protocol (PPP) di dalam
Ethernet frame. Hal ini digunakan terutama dengan layanan DSL di mana
pengguna individu terhubung ke modem DSL over Ethernet dan di jaringan Metro 
Ethernet. PPPoE dikembangkan oleh UUNET , Redback Networking dan
RouterWare (sekarang Wind River System )



Pengertian EOIP
Ethernet over IP (EoIP) Tunneling adalah protokol yang membuat sebuah 
Ethernet tunnel antara dua router di atas koneksi IP.

Interface EoIP muncul sebagai interface Ethernet. Ketika fungsi bridging 
dari router diaktifkan, semua lalu lintas Ethernet (semua protokol Ethernet) 
akan dijembatani sama seperti jika ada dimana interface Ethernet fisik dan 
kabel antara dua router (dengan bridging diaktifkan).



Kelebihan Bridge antara lain :
 mudah untuk di buat
 cocok digunakan untuk device-device wireless network, 

karena device wireless banyak yang tidak mendukung
routing

Kekurangan Bridge antara lain :
 netters akan kesulitan untuk mengatur trafik broadcast (misal

: virus, arp spoofing, dos).
 masalah pada satu segment akan membuat masalah yang 

sama di semua segment pada bridge yang sama
 sulit untuk membuat fail over system
 sulit untuk melihat kualitas link pada tiap segment
 beban trafik pada setiap perangkat yang dilalui akan berat, 

karena terjadi akumulasi trafik.



IP tunnel
IP tunnel adalah kanal jaringan komunikasi Protokol 
Internet (IP) antara dua jaringan komputer yang 
digunakan untuk transportasi menuju jaringan lain 
dengan mengkapsulkan paket ini.

IP Tunnel juga mempunya berbagai macam yang bisa
kita gunakan misalkan VPN (Virtual Private Network), 
Point to Point tunnel, dll



Tunnel
Tunnel di dalam dunia jaringan diartikan 
sebagi suatu cara untuk mengenkapsulasi 
atau membungkus paket IP didalam paket IP 
yang lain. Dimana titik dibelakang IP Tunnel
akan memberikan paket IP melalui Tunnel 
yang dibuat dan mengirimkannya ke sebuah
titik dibelakang tunnel yang lain. 

Intinya tunneling adalah suatu cara membuat 
jalur private dengan menggunakan 
infrastruktur pihak ketiga. 



Gambaran Tunnel



VPN-PPTP(Point to Point  Tunnelling Protocol)

 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) adalah suatu protokol jaringan yang memungkinkan pengiriman 
data secara aman dari remote client kepada server perusahaan swasta dengan membuat suatu virtual 
private network(VPN) melalui jaringan data berbasis TCP/IP. PPTP menggunakan port TCP 1723.

 Sesuai dengan arti tunnel (yang bisa diartikan dengan "lorong"), cara membentuk suatu VPN dengan cara 
ini adalah dengan membuat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan 
yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut.

 Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari 
jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak atau 
mencuri data yang melintasi tunnel ini. Di dalam tunneling terdapat proses enkapsulasi, transmisi dan 
dekapsulasi paket yang dikomunikasikan.

 Secara umum, terdapat tiga komponen di dalam komputer yang menggunakan PPTP yaitu :
1. PPTP client
2. Network Access Server
3. PPTP server



Ikhtisar Arsitektur PPTP

 Komunikasi yang aman dibuat dengan menggunakan protokol PPTP secara tipikal
terdiri dari tiga proses, dimana membutuhkan keberhasilan penyelesaian dari proses
sebelumnya. Ketiga proses tersebut adalah :

 1.PPP Connection and Communication
 Suatu client PPTP menggunakan PPP untuk koneksi ke sebuah ISP dengan

memakai line telepon standar atau line ISDN. Koneksi ini memakai protokol PPP untuk
membuat koneksi dan mengenkripsi paket data.

 2.PPTP Control Connection
 Penggunaan koneksi ke internet dibuat oleh protokol PPP, protokol PPTP

membuat control connection dari client PPTP ke server PPTP pada internet. Koneksi
ini memakai TCP untuk membuat koneksi yang disebut dengan PPTP tunnel.

 3.PPTP Data Tunneling
 Terakhir, protokol PPTP membuat IP datagram yang berisi paket PPP yang

terenkripsi dan kemudian dikirim melalui PPTP tunnel ke server PPTP. Server PPTP
memeriksa IP datagram dan mendekripsi paket PPP, dan kemudian mengarahkan
paket yang terdekripsi ke jaringan private.



CARA KERJA PPTP



Layer 2 Forwarding (L2F)

 Layer 2 Forwarding (L2F) merupakan sebuah 
protokol tunneling yang dibuat oleh Cisco. L2F 
memungkinkan server akses dial-up membingkai lalu 
lintas dial-up di dalam Point to Point Protocol (PPP) 
dan mentransmisikannya pada hubungan WAN ke 
server L2F (router). Dalam OSI layer protokol ini 
berada pada data link layer sedangkan pada TCP/ IP 
layer berada pada network acces.



Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP)

 L2TP adalah protokol tunneling yang memadukan dua buah protokol tunneling, yaitu 
L2F (Layer 2 Forwarding) milik Cisco dan PPTP milik Microsoft (Gupta, 2003). L2TP 
menggunakan port 1701 UDP. 

 L2TP biasanya digunakan dalam membuat Virtual Private Dial Network (VPDN) yang 
dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. L2TP 
memungkinkan penggunanya untuk tetap dapat terkoneksi dengan jaringan lokal milik 
mereka dengan policy keamanan yang sama dan dari manapun mereka berada, melalui 
koneksi VPN atau VPDN. Koneksi ini sering kali dianggap sebagai sarana 
memperpanjang jaringan lokal milik penggunanya, namun melalui media publik.

 Namun, teknologi tunneling ini tidak memiliki mekanisme untuk menyediakan fasilitas 
enkripsi karena memang benar-benar murni hanya membentuk jaringan tunnel. Fasilitas 
enkripsi disediakan oleh protokol enkripsi yang lewat di dalam tunnel. Selain itu, apa 
yang lalu-lalang di dalam tunnel ini dapat ditangkap dan dimonitor dengan 
menggunakan protocol analizer.

 Perangkat Dasar L2TP:
1.RemoteClient
2.L2TP Access Concentrator (LAC)
3.L2TP Network Server (LNS)
4.Network Access Server (NAS)



Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP)
 Terdapat dua model tunnel L2TP yang dikenal, yaitu compulsory dan voluntary. . Pada 

compulsory tunnel, ujung tunnel berada pada ISP. Sedangkan pada voluntary, ujung 
tunnel berada pada client remote.
 Model  Compulsory  L2TP

 Remote client memulai koneksi PPP ke LAC melalui PSTN. Pada gambar diatas LAC berada di ISP.

 ISP menerima koneksi tersebut dan link PPP ditetapkan.ISP melakukan partial authentication (pengesahan parsial) untuk 
mempelajari username.

 Database map user untuk layanan-layanan dan endpoint tunnel LNS, dipelihara oleh ISP.

 LAC kemudian menginisiasi tunnel L2TP ke LNS.

 Jika LNS menerima koneksi, LAC kemudian mengencapsulasi PPP dengan L2TP, dan meneruskannya melalui tunnel yang tepat.

 LNS menerima frame-frame tersebut, kemudian melepaskan L2TP, dan memprosesnya sebagai frame incoming PPP biasa.

 LNS kemudian menggunakan pengesahan PPP untuk memvalidasi user dan kemudian menetapkan alamat IP.



Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP)
 Model Voluntary L2TP

 Remote client mempunyai koneksi pre-established ke ISP. Remote Client befungsi 
juga    sebagai LAC. Dalam hal ini, host berisi software client LAC mempunyai suatu 
koneksi ke jaringan publik (internet) melalui ISP.

 Client L2TP (LAC) menginisiasi tunnel L2TP ke LNS.
 Jika LNS menerima koneksi, LAC kemudian meng-enkapsulasi PPP dengan L2TP, 

dan meneruskannya melalui tunnel.
 LNS menerima frame-frame tersebut, kemudian melepaskan L2TP, dan 

memprosesnya sebagai frame incoming PPP biasa.
 LNS kemudian menggunakan pengesahan PPP untuk memvalidasi user dan 

kemudian menetapkan alamat IP.



Komponen-komponen pada tunnel

1. Control channel, fungsinya antara lain:
1. Setup (membangun) dan teardown (merombak) tunnel
2. Create (menciptakan) dan teardown (merombak) payload (muatan) calls

dalam tunnel
2. Sessions (data channel) untuk delivery data :

1. Layanan delivery payload
2. Paket PPP yang di-encapsulasi dikirim pada sessions



Ada 2 langkah untuk membentuk tunnel untuk session PPP pada 
L2TP :

1. Pembentukan koneksi kontrol untuk suatu tunnel
Sebelum incoming atau outgoing call dimulai, tunnel dan koneski
kontrol harus terbentuk.

2. Pembentukan session yang dipicu oleh permintaan incoming atau
outgoing call
Suatu session L2TP harus terbentuk sebelum frame PPP dilewatkan
pada tunnel L2TP. Multiple session dapat dibentuk pada satu tunnel,
dan beberapa tunnel dapat dibentuk diantara LAC dan LNS yang
sama.



DAFTAR PUSTAKA
 http://www.id.wikipedia.com
 http://www.opensource.speedy.com
 http://sinauonline.50webs.com/Cisco/VPN%20IP.htm

l
 http://www.poltekstpaul.ac.id/berita-175-eoip-inside-

ip-tunnel-on-mikrotik-router-transparant-bridge.html
 http://karfianto.wordpress.com/2010/05/20/point-to-

point-tunneling-protocol-pptp-layer-two-forwarding-
l2f-and-layer-two-tunneling-protocol-l2tp/

 http://putrajatim.blogspot.com/2012/05/layer-two-
tunneling-protocol-l2tp.html

 dll


