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KATA SAMBUTAN 
 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kopetensi guru. 

 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 

(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji 

kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir 

tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi 

guru dalam penguasaan pengetahuan.  

 

Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) 

kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk 

pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk 

meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber belajar 

utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola 
tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka dengan online.  

 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan 

Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 
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dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi 

guru sesuai dengan bidangnya.  

Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah 
modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk 

semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan 

program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan 

kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan 

Guru Mulia Karena Karya. 

 

 

      Jakarta,  Februari 2017 

      Direktur Jendral 

      Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

      Sumarna Surapranata, Ph.D 

      NIP. 195908011985031002 
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Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 
2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru 
dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 
penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 
petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 
modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 
kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 
penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  
pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal 
dalam mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 
sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 
saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 
masa mendatang.  

Makassar, Desember  2015 
Kepala LPPPTK KPTK Gowa 
Sulawesi Selatan, 
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PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
Dengan semakin berkembangnya teknologi, diperlukan media 

sebagai pendukung komunikasi yang cepat dan efisien diantaranya 

kebutuhann perangkat yang mana bisa saaling terhubung, salah satu 

diantaranya diperlukan komputer yang terhubunng dalam suatu jaringan 

komputer. Jaringan komputer menghubungkan satu kompter dengan 

komputer lainnya.Jaringan komputer adalah sekumpulan dari beberpa 

komputer yang dihubungkan secara elektronik hal inni bermakna bahwa 

komputer dapat “berkomunikasi” atara satu sama lain dan tiap komputer 

dalam jaringan dapat mengirim informasi kelainnya.Jaringan komputer 

yang sangat luas dan menghubungkan ribuann komputer di dunia di 

istilahkan dengan nama internet. 

Menjaga infrastruktur pada jaringan dibutuhkan solusi untuk 

memantau terjadinya gangguan disetiap titik tertentu sehingga jaringann 

segera dapat dilakukan penanganan yang diperlukan oleh karena itu 

perlu adanya menejemen untuk monitoring jaringan untuk memonitor 

lalulintas data dalam jaringan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kwalitas layanan jaringan, sebagai pendeteksi keganjilan pada kinerrja 

trafik jaringan. Pada modul ini akan dibahas tentang “menerapkan sistem 

monitoring jaringan komputer. 
 

B. Tujuan 
Adapun tujuan modul pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

1. Guru mempunyai pegangan yang baku dalam memberikan materi 

pengajaran menerapkan sistem monitoring jaringan komputer. 

2. Memberikan kemudahan fasilitas belajar kepada guru TKJ yang 

membutuhkan. 

3. Mingingkatkan kompetensi guru TKJ bagi yang membutuhkan dalam 

mengajar. 
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4. Meningkatkan kemampuan siswa-siswa TKJ bagi yang 

membutuhkan. 

 
C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Ruang Lingkup 
1. Menganalisis firewall pada host dan server menggunakan IPTABLES. 

2. Membedakan fungsi dan tata cara pengamanann server layanann pada 

email,webserver dan ftp. 

3. Membangun sistem monitoring server IPTABLES,MRTG,Nagios, Cacti 

dan Acidlab 

 
E. CARA PENGGUNAAN MODUL 

Modul ini terdiri dari tiga kegiatan belajar. Peserta diklat dapat 

mempalajari sesuai dengan urutan kegiatan belajar 1 sampai kegiatan 

belajar 3. Untuk setiap kegiatan belajara urutan yang harus dilakukan 

oleh peserta diklat dalam mempelajari modul ini adalah : 

Mennganalisis firewall pada host dan server 

menggunakan IPTABLES 

 

Membedakan fungsi dan tatacara pengamanann server-
server layanan pada jaringan 

 

Membangun sistem monitoring server (IPTABLES, MRTG, 

Nagios, Cacti, Acidlab) 
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1. Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal 

dari kegiatan belajar tersebut. 

2. Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami 

obyek yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Memaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai 

4. Melakukan aktifitas pembelajaran dengan urutan atau kasus 

permasalahan sesuai dengan contoh.  

5. Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja 

yang telah disediakan. 

6. Menjawab pertanyaan dalam umpan balik yang akan mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi melalui penilaian diri. 

Modul ini menggunakan beberapa dukungan perangkat yang  harus 

disediakan. Peserta dapat menggunakan perangkat yang dimiliki tetapi 

harus memenuhi stkitart spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini 

bertujuan agar setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat 

berjalan dengan semestinya. Perangkat-perangkat yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran modul ini adalah: 

1. Personal Computer (PC) dengan OS debian 8.0, Ubuntu 16.04 atau 

Windows. 

2. Software Vrtualisasi seperti VMWare atau Virtualbox. 
3. Software IPTABLES, MRTG, Nagios, Cacti, Acidlab 
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Menganalisis Firewall Pada Host Dan Server 

Menggunakan IPTABLES 
 

A. Tujuan 
Setelah mengikuti kegiatanbelajar1ini,diharapkanpesertadapat: 

1. Melalui observasi peserta dapat memahami pengertian dan fungsi firewall 
menggunakan IPTABLES. 

2. Melalui observasi peserta dapat memahami pengertian dan fungsi 

macam-macam firewall  

3. Melalui observasi peserta dapat memahami cara kerja firewall dan 
IPTABLES 

4. Melalui observasi peserta dapat memahami istilah-istilah pada IPTABLES 

 

B. Indikator 
1. Memahami pengertian dan fungsi firewall menggunakan IPTABLES. 

2. Memahami pengertian dan fungsi macam-macam firewall  
3. Memahami cara kerja firewall dan IPTABLES 

4. Memahami istilah-istilah pada IPTABLES 

 

C. URAIANMATERI 
1. FIREWALL 
1.1 PengertianFirewall 

Sekarang ini di era digital mungkin banyak orang yang sudah akrab 

dengan istilah ini, firewall atau dalam arti harafiahnya adalah tembok api 

merupakan sebuah sistem yang memiliki tugas utama menjaga keamanan 

dari jaringan komputer dan semua perangkat yang ada di dalamnya. 

Firewall dalam suatu jaringan komputer digunakan untuk mengisolasi 

jaringan dan hosts dari bahaya yang ada pada tetangganya, firewall 

melindungi dari pemakaian resource jaringan tanpa authorisasi oleh entitas 

external. Sederhananya jika memasang firewall, maka akan dilindungi dari 

apa yang terjadi diluar. Dan firewall juga membantu melindungi dan menjaga 

apa yang terjadi didalam jangan sampai keluar. 
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Firewall adalah sebuah sistem pengaman, jadi firewall bisa berupa 

apapun baik hardware maupun software. Firewall dapat digunakan untuk 

memfilter paket-paket dari luar dan dalam jaringan di mana ia berada. Jika 

pada kondisi normal semua orang dari luar jaringkitapat bermain-main ke 

komputer , dengan firewall semua itu dapat diatasi dengan mudah.  

Firewall merupakan perangkat jaringan yang berada di dalam kategori 

perangkat Layer 3 (Network layer) dan Layer 4 (Transport layer) dari protocol 

7 OSI layer. Seperti diketahui, layer 3 adalah layer yang mengurus masalah 

pengalamatan IP, dan layer 4 adalah menangani permasalahan port-port 

komunikasi (TCP/UDP). Pada kebanyakan firewall, filtering belum bisa 

dilakukan pada level data link layer atau layer 2 pada 7 OSI layer. Jadi 

dengan demikian, sistem pengalamatan MAC dan frame-frame data belum 

bisa difilter. Maka dari itu, kebanyakan firewall pada umumnya melakukan 

filtering dan pembatasan berdasarkan pada alamat IP dan nomor port 

komunikasi yang ingin dituju atau diterimanya.  

Firewall yang sederhana biasanya tidak memiliki kemampuan 

melakukan filtering terhadap paket berdasarkan isi dari paket tersebut. 

Sebagai contoh, firewall tidak memiliki kemampuan melakukan filtering 

terhadap e-mail bervirus yang didownload atau terhadap halaman web yang 

tidak pantas untuk dibuka. Yang bisa dilakukan firewall adalah melakukan 

blokir terhadap alamat IP dari mail server yang mengirimkan virus atau 

alamat halaman web yang dilarang untuk dibuka. Dengan kata lain, firewall 

merupakan sistem pertahanan yang paling depan untuk jaringan . 

Tetapi, apakah hanya sampai di situ saja fungsi dari perangkat 

firewall? Ternyata banyak firewall yang memiliki kelebihan lain selain 

daripada filtering IP address saja. Dengan kemampuannya membaca dan 

menganalisis paket-paket data yang masuk pada level IP, maka firewall 

pada umumnya memiliki kemampuan melakukan translasi IP address. 

Translasi di sini maksudnya adalah proses mengubah sebuah alamat IP dari 

sebuah alamat yang dikenal oleh jaringan diluar jaringan pribadi menjadi 

alamat yang hanya dapat dikenal dan dicapai dari jaringan lokal saja. 

Kemampuan ini kemudian menjadi sebuah fasilitas dari setiap firewall yang 
ada di dunia ini. Fasilitas ini seringkenal dengan istilah Network Address 

Translation (NAT). 
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Gambar 1.1 Firewall 

 
2.1 Jenis-jenis Firewall 

Firewall terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut 
1) Personal Firewall 

Personal Firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer 

yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall 

jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan program 

yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total, dengan 

ditambahkannya beberapa fitur pengaman tambahan semacam 
perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, anti-spam, dan 

lainnya. . 

2) Network Firewall 
Network Firewall didesain untuk melindungi jaringan secara 

keseluruhan dari berbagai serangan, umumnya dijumpai dalam dua 

bentuk yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah 

perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Contoh dari 

firewall ini adalah Microsoft Internet Security and Acceleration Server 

(ISA Server), Cisco PIX, Cisco ASA, IPTABLES dalam sistem operasi 

GNU/Linux, pf dalam keluarga sistem operasi Unix BSD, serta 

SunScreen dari Sun Microsystems, Inc. yang dibundel dalam sistem 

operasi Solaris.  

Network Firewall secara umum memiliki beberapa fitur utama, 

yakni apa yang dimiliki oleh personal firewall (packet filter firewall dan 
stateful firewall), Circuit Level Gateway, Application Level Gateway, 

dan juga NAT Firewall. Network Firewall umumnya bersifat transparan 

(tidak terlihat) dari pengguna dan menggunakan teknologi routing  
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2.1 Fungsi Firewall 
Secara fundamental, firewall dapat melakukan hal-hal berikut: 

a. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan 

b. Melakukan autentikasi terhadap akses 

c. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat 

d. Mencatat semua kejadian, dan melaporkan kepada administrator 

 
2.2 Cara Kerja Firewall 

1) Packet-Filter Firewall 

Firewall jenis ini bekerja dengan cara membandingkan alamat sumber 

dari paket-paket tersebut dengan kebijakan pengontrolan akses yang 
terdaftar dalam Access Control List firewall, router tersebut akan mencoba 

memutuskan apakah hendak meneruskan paket yang masuk tersebut ke 

tujuannya atau menghentikannya. Pada bentuk yang lebih sederhana lagi, 

firewall hanya melakukan pengujian terhadap alamat IP atau nama domain 

yang menjadi sumber paket dan akan menentukan apakah hendak 

meneruskan atau menolak paket tersebut. Meskipun demikian, packet-

filtering router tidak dapat digunakan untuk memberikan akses (atau 

menolaknya) dengan menggunakan basis hak-hak yang dimiliki oleh 

pengguna. 

Sistem pada paket filtering merupakan sistem yang digunakan untuk 

mengontrol keluar, masuknya paket dari antara host yang didalam dan host 

yang yang diluar tetapi sistem ini melakukannya secara selektif. Sistem ini 

dapat memberikan jalan atau menghalangi paket yang dikirimkan, sistem 
ini sangat mengkitalkan arsitektur yang disebut dengan ‘Screened Router’. 

Router ini menjadi filter dengan menganalisa bagian kepala dari setiap 

paket yang dikirimkan. 

Cara Kerja Sistem Packet Filtering ini adalah mengawasi secara 

individual dengan melihat melalui router, sedangkan router yang telah 

dimaksud adalah sebuah perangkat keras yang dapat berfungsi sebagai 

sebuah server karena alat ini harus membuat keputusan untuk me-rout 

seluruh paket yang diterima. Karena sistem ini beroperasi ditingkat Network 

Layer dan Transport Layer dari tingkatan protokol pada tingkatan pada 
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Transmission Control Protocol (TCP/IP). Bagian kepala dari network dan 

transport mengawasi informasi-informasi berikut : 

 Protokol (IP header, pada network layer); didalamnya byte 9 

mengidentifikasikan protokol dari paket. 

 Source address (IP header, pada network layer); alamat sumber 

merupakan alamat IP 32 bit dari host yang menciptakan oleh paket. 

 Destination address (IP header, pada network layer); alamat tujuan 

yang berukuran 32 bit dari host yang menjadi tujuan dari paket. 

 Source port (TCP atau UDP header, pada transport layer); pada 

setiap akhir dari koneksi TCP atau UDP tersambung dengan sebuah 

port, Walaupun port-port TCP terpisah dan cukup jauh dari port-port 

user datagram protocol (UDP). Port-port yang mempunyai nomor 

dibawah 1024 diterbalikan karena nomor-nomor ini telah didefinisikan 

secar khusus, sedangkan untuk port-port yang bernomor diatas 1024 

(inklusif) lebih dikenal dengan port ephermal.  

 Destination port (TCP atau UDP header, transport layer); nomor port 

dari tujuan mengindikasikan port yang dikirimi paket. Servis yang 

akan diberikan pada sebuah host dengan mendengarkan port. 

Adapun port yang difilter adalah 20/TCP dan 21/TCP untuk koneksi 

ftp atau data, 23/TCP untuk telnet, 80/TCP untuk http dan 53/TCP 

untuk zona transfer DNS. 

 Connection status (TCP atau UDP header, transport layer); status 

dari koneksi memberitahukan apakah paket yang dikirim merupakan 

paket pertama dari sesi di network. Jika paket merupakan paket 

pertama maka pada TCP header diberlakukan ‘false’ atau 0 dan 

untuk mencegah sebuah host untuk mengadakan koneksi dengan 

menolak atau membuang paket yang mempunyai bit set ‘false’ atau 

0. 

Packet-filtering router juga dapat dikonfigurasikan agar 

menghentikan beberapa jenis lalu lintas jaringan dan tentu saja 

mengizinkannya. Umumnya, hal ini dilakukan dengan 

mengaktifkan/menonaktifkan port TCP/IP dalam sistem firewall 

tersebut. Sebagai contoh, port 25 yang digunakan oleh Protokol SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) umumnya dibiarkan terbuka oleh 
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beberapa firewall untuk mengizinkan surat elektronik dari Internet 

masuk ke dalam jaringan privat, sementara port lainnya seperti port 23 

yang digunakan oleh Protokol Telnet dapat dinonaktifkan untuk 

mencegah pengguna Internet untuk mengakses layanan yang terdapat 

dalam jaringan privat tersebut.  

Firewall juga dapat memberikan semacam pengecualian 
(exception) agar beberapa aplikasi dapat melewati firewall tersebut. 

Dengan menggunakan pendekatan ini, keamanan akan lebih kuat tapi 

memiliki kelemahan yang signifikan yakni kerumitan konfigurasi 

terhadap firewall: daftar Access Control List firewall akan membesar 

seiring dengan banyaknya alamat IP, nama domain, atau port yang 

dimasukkan ke dalamnya, selain tentunya juga exception yang 

diberlakukan. 

 

 
Gambar 1.2 Packet-Filter Firewall 

 

2) Circuit Level Gateway 
Firewall jenis lainnya adalah Circuit-Level Gateway, yang 

umumnya berupa komponen dalam sebuah proxy server. Firewall jenis 

ini beroperasi pada level yang lebih tinggi dalam model referensi tujuh 

lapis OSI (bekerja pada lapisan sesi/session layer) daripada Packet 

Filter Firewall. Modifikasi ini membuat firewall jenis ini berguna dalam 

rangka menyembunyikan informasi mengenai jaringan terproteksi, 

meskipun firewall ini tidak melakukan penyaringan terhadap paket-

paket individual yang mengalir dalam koneksi. 
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Dengan menggunakan firewall jenis ini, koneksi yang terjadi 

antara pengguna dan jaringan pun disembunyikan dari pengguna. 

Pengguna akan dihadapkan secara langsung dengan firewall pada 

saat proses pembuatan koneksi dan firewall pun akan membentuk 

koneksi dengan sumber daya jaringan yang hendak diakses oleh 

pengguna setelah mengubah alamat IP dari paket yang ditransmisikan 

oleh dua belah pihak. Hal ini mengakibatkan terjadinya sebuah sirkuit 
virtual (virtual circuit) antara pengguna dan sumber daya jaringan yang 

ia akses. 

3) Application Level Firewall 
Application Level Firewall disebut juga sebagai application proxy 

atau application level gateway, yang umumnya juga merupakan 

komponen dari sebuah proxy server. Firewall ini tidak mengizinkan 

paket yang datang untuk melewati firewall secara langsung. Tetapi, 

aplikasi proxy yang berjalan dalam komputer yang menjalankan 

firewall akan meneruskan permintaan tersebut kepada layanan yang 

tersedia dalam jaringan privat dan kemudian meneruskan respons dari 

permintaan tersebut kepada komputer yang membuat permintaan 

pertama kali yang terletak dalam jaringan publik yang tidak aman. 

Umumnya, firewall jenis ini akan melakukan autentikasi terlebih 

dahulu terhadap pengguna sebelum mengizinkan pengguna tersebut 

untuk mengakses jaringan. Selain itu, firewall ini juga 

mengimplementasikan mekanisme auditing dan pencatatan (logging) 

sebagai bagian dari kebijakan keamanan yang diterapkannya. 

Application Level Firewall juga umumnya mengharuskan beberapa 

konfigurasi yang diberlakukan pada pengguna untuk mengizinkan 

mesin klien agar dapat berfungsi. Sebagai contoh, jika sebuah proxy 

FTP dikonfigurasikan di atas sebuah application layer gateway, proxy 

tersebut dapat dikonfigurasikan untuk mengizinlan beberapa perintah 

FTP, dan menolak beberapa perintah lainnya.  

Jenis ini paling sering diimplementasikan pada proxy SMTP 

sehingga mereka dapat menerima surat elektronik dari luar (tanpa 

menampakkan alamat e-mail internal), lalu meneruskan e-mail tersebut 

kepada e-mail server dalam jaringan. Tetapi, karena adanya 
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pemrosesan yang lebih rumit, firewall jenis ini mengharuskan komputer 

yang dikonfigurasikan sebagai application gateway memiliki spesifikasi 

yang tinggi, dan tentu saja jauh lebih lambat dibandingkan dengan 

packet-filter firewall. 

 

 
Gambar 1.3Application Level Firewall 

 

4) NAT Firewall 
NAT (Network Address Translation) Firewall secara otomatis 

menyediakan proteksi terhadap sistem yang berada di balik firewall, 

karena NAT Firewall hanya mengizinkan koneksi yang datang dari 

komputer-komputer yang berada di balik firewall. Tujuan dari NAT 
adalah untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan 

internal untuk kemudian menyampaikannya kepada jaringan yang lebih 

luas (MAN, WAN atau Internet) seolah-olah paket tersebut datang dari 

sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP.  

NAT Firewall membuat tabel dalam memori yang mengandung 

informasi mengenai koneksi yang dilihat oleh firewall. Tabel ini akan 

memetakan alamat jaringan internal ke alamat eksternal. Kemampuan 

untuk menaruh keseluruhan jaringan di belakang sebuah alamat IP 

didasarkan terhadap pemetaan terhadap port-port dalam NAT firewall. 

 

 

5) Stateful Firewall 
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Stateful Firewall merupakan sebuah firewall yang menggabungkan 

keunggulan yang ditawarkan oleh packet-filtering firewall, NAT 

Firewall, Circuit-Level Firewall dan Proxy Firewall dalam satu sistem. 

Stateful Firewall dapat melakukan filtering terhadap lalu lintas 

berdasarkan karakteristik paket, seperti halnya packet-filtering firewall, 

dan juga memiliki pengecekan terhadap sesi koneksi untuk 

meyakinkan bahwa sesi koneksi yang terbentuk tersebut diizinlan.  

Tidak seperti Proxy Firewall atau Circuit Level Firewall, Stateful 

Firewall umumnya didesain agar lebih transparan (seperti halnya 

packet-filtering firewall atau NAT firewall). Tetapi, stateful firewall juga 

mencakup beberapa aspek yang dimiliki oleh application level firewall, 

sebab ia juga melakukan inspeksi terhadap data yang datang dari 

lapisan aplikasi (application layer) dengan menggunakan layanan 

tertentu. Firewall ini hanya tersedia pada beberapa firewall kelas atas, 

semacam Cisco PIX. Karena menggabungkan keunggulan jenis-jenis 

firewall lainnya, stateful firewall menjadi lebih kompleks. 

Teknologi inspeksi seluruh kondisi (stateful inspection) 

membutuhkan sedikit lebih besar memori dan siklus CPU daripada 

teknologi penyaringan paket karena ia harus melakukan lebih banyak 

aktivitas. 

 
Gambar 1.4Stateful Firewall 

6) Virtual Firewall 
Virtual Firewall adalah sebutan untuk beberapa firewall logis yang 

berada dalam sebuah perangkat fisik (komputer atau perangkat firewall 

lainnya). Pengaturan ini mengizinkan beberapa jaringan agar dapat 

diproteksi oleh sebuah firewall yang unik yang menjalankan kebijakan 

keamanan yang juga unik, cukup dengan menggunakan satu buah 

perangkat.  
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Dengan menggunakan firewall jenis ini, sebuah ISP (Internet Service 

Provider) dapat menyediakan layanan firewall kepada para 

pelanggannya, sehingga mengamankan lalu lintas jaringan mereka, 

hanya dengan menggunakan satu buah perangkat. Hal ini jelas 

merupakan penghematan biaya yang signifikan, meski firewall jenis ini 

hanya tersedia pada firewall kelas atas, seperti Cisco PIX 535. 

 

7) Transparent Firewall 
Transparent Firewall (juga dikenal sebagai bridging firewall) 

bukanlah sebuah firewall yang murni, tetapi ia hanya berupa turunan 

dari stateful Firewall. Daripada firewall-firewall lainnya yang beroperasi 

pada lapisan IP ke atas, transparent firewall bekerja pada lapisan 

Data-Link Layer, dan kemudian ia memantau lapisan-lapisan yang ada 

di atasnya. Selain itu, transparent firewall juga dapat melakukan apa 

yang dapat dilakukan oleh packet-filtering firewall, seperti halnya 

stateful firewall dan tidak terlihat oleh pengguna (karena itulah, ia 

disebut sebagai Transparent Firewall). 

1) Intinya, transparent firewall bekerja sebagai sebuah bridge yang 

bertugas untuk menyaring lalu lintas jaringan antara dua segmen 

jaringan. Dengan menggunakan transparent firewall, keamanan 

sebuah segmen jaringan pun dapat diperkuat, tanpa harus 

mengaplikasikan NAT Filter.  

 

8) Proxy 
Proxy dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri ditengah-

tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi 

sebagai perantara, sedemikian sehingga pihak pertama dan pihak 

kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing 

berhubungan dengan perantara, yaitu Proxy. 

Sebuah analogi : bila seseorang meminjam buku di perpustakaan, 

kadang dia tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil 

sendiri buku yang diinginkan dari rak, tetapi meminta buku tersebut 

kepada petugas, tentu saja dengan memberikan nomor atau kode 

bukunya, dan kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan 
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mengambilkan bukunya. Dalam kasus diatas, petugas perpustakaan 

tersebut telah bertindak sebagai perantara atau Proxy. Petugas 

tersebut juga bisa memastikan dan menjaga misalnya, agar peminjam 

hanya bisa meminjam buku untuknya saja, peminjam khusus boleh 

meminjam buku semua buku, atau masyarakat umum hanya boleh 

meminjam buku tertentu. 

Mungkin proses tersebut menjadi lebih lama dibandingkan bila 

langsung mencari dan mengambil sendiri buku yanginginkan. Namun 

bila saja setiap kali petugas mencari dan mengambil buku untuk 

seseorang, si petugas juga membuat beberapa salinan dari buku 

tersebut sebelum memberikan bukunya kepada orang yang meminta, 

dan menyimpannya di atas meja pelayanan, maka bila ada orang lain 

yang meminta buku tertentu, sangat besar kemungkinan buku yang 

diminta sudah tersedia salinannya diatas meja, dan si petugas tinggal 

memberikannya langsung. Hasilnya adalah layanan yang lebih cepat 

dan sekaligus keamanan yang baik. 

Analogi diatas menjelaskan konsep dan fungsi dasar dari suatu 

proxy dalam komunikasi jaringan komputer dan internet. Proxy server 

mempunyai 3 fungsi utama, yaitu Connection Sharing, Filtering dan 

Caching. 

Proxy dalam pengertiannya sebagai perantara, bekerja dalam 

berbagai jenis protokol komunikasi jaringan dan dapat berada pada 

level-level yang berbeda pada hirarki layer protokol komunikasi 

jaringan. Suatu perantara dapat saja bekerja pada layer Data-Link, 

layer Network dan layer Transport, maupun layer Aplikasi dalam hirarki 

layer komunikasi jaringan menurut OSI. Namun pengertian proxy 

server sebagian besar adalah untuk menunjuk suatu server yang 

bekerja sebagai proxy pada layer Aplikasi, meskipun juga akan 

dibahas mengenai proxy pada level sirkuit. 

Dalam suatu jaringan lokal yang terhubung ke jaringan lain atau 

internet, pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar 

atau internet, tetapi harus melewati suatu gateway, yang bertindak 

sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Gateway ini 

sangat penting, karena jaringan lokal harus dapat dilindungi dengan 
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baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet, dan hal tersebut 

akan sulit dilakukan biar tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal 

dan internet.  

Gateway juga bertindak sebagai titik dimana sejumlah koneksi dari 

pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan suatu koneksi ke 

jaringan luar juga terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi 

dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang 
dimiliki oleh gateway secara bersama-sama (connection sharing). 

Dalam hal ini, gateway adalah juga sebagai proxy server, karena 

menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan 

jaringan luar atau internet. 

 

2.3 PROXY, GATEWAY DAN FIREWALL 
Proxy server juga biasanya menjadi satu dengan firewall server, 

meskipun keduanya bekerja pada layer yang berbeda. Firewall atau packet 

filtering yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau 

gangguan yang berasal dari jaringan internet bekerja pada layer network, 

sedangkan proxy server bekerja pada layer aplikasi. Firewall biasanya 

diletakkan pada router-router, untuk sehingga bisa melakukan filtering atas 

paket yang lewat dari dan ke jaringan-jaringan yang dihubungkan. 

Karena firewall melakukan filtering berdasarkan suatu daftar aturan 

dan pengaturan akses tertentu, maka lebih mudah mengatur dan 

mengendalikan trafik dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Firewall 

juga melakukan filtering berdasarkan jenis protokol yang digunakan 

(TCP,UDP,ICMP) dan port TCP atau port UDP yang digunakan oleh suatu 

layanan (semisal telnet atau FTP). Sehingga firewall melakukan kendali 

dengan metode boleh lewat atau tidak boleh lewat, sesuai dengan daftar 

aturan dan pengaturan akses yang dibuat. Bila suatu layanan tertentu atau 

alamat tertentu merupakan layanan atau alamat yang terpercaya, maka 

dapat diatur pada firewall agar paket dari sumber terpercaya diperbolehkan 

lewat. 

Packet filtering pada firewall mempunyai keunggulan yaitu kecapatan 

yang lebih dan tidak memerlukan konfigurasi tertentu pada pengguna-

pengguna yang terhubung. Namun di sisi lain dapat menimbulkan 
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kesulitan, karena akan sangat sulit bilaharus membuat satu daftar aturan 

yang banyak dan kompleks. Disamping itu, yang bisa dilakukan firewall 

hanya memperbolehkan atau tidak memperbolehkan suatu paket lewat 

berdasarkan pada alamat IP sumber atau alamat IP tujuan yang ada pada 

paket tersebut. Penyerang bisa melakukan memalsukan alamat IP pada 

paket (spoofing) menggunakan alamat IP tertentu yang terpercaya, dan 

firewall akan melewatkannya. Penyerang juga dapat melakukan 

penyadapan paket (sniffing) dengan relatif mudah untuk mengetahui 

struktur alamat IP pada header paket yang lewat di jaringan. 

Dalam analogi perpustakaan diatas, filtering pada firewall serupa 

dengan petugas perpustakaan menyimpan daftar peminjam umum dan 

peminjam khusus yang terpercaya, dan mereka boleh langsung mengambil 

sendiri buku yang diinginkan dari rak. Ini bisa menghasilkan proses 

sirkulasi buku yang lebih cepat, namun memerlukan penanganan khusus 

atas daftar yang diperbolehkan tersebut. Ini juga beresiko bila ada 

seseorang yang menggunakan identitas palsu, sehingga seolah-olah dia 

adalah salah satu dari yang ada dalam daftar yang diperbolehkan. 

Proxy server menggunakan cara yang berbeda, proxy server 

memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan yang 

diakases (atau antara peminjam dan buku-buku perpustakaan dalam 

analogi diatas). Ini dilakukan pertama-tama dengan mengubah alamat IP, 

membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal ke suatu alamat IP proxy, 

yang digunakan untuk jaringan luar atau internet. Karena hanya lamat IP 

proxy tersebut yang akan diketahui secara umum di internet (jaringan yang 

tidak terpercaya), maka pemalsuan tidak bisa dilakukan. 

 

2.4 Intrusion Detection System (IDS)  
Intrusion Detection System (IDS) adalah sebuah aplikasi perangkat 

lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang 

mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan 

inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem 

atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi 

(penyusupan).Ada dua jenis IDS, yakni: 

a) Network-based Intrusion Detection System (NIDS) 
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Semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah jaringan akan 

dianalisis untuk mencari apakah ada percobaan serangan atau 

penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS umumnya terletak di 

dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat 

pada “pintu masuk” jaringan. Kelemahan NIDS adalah bahwa NIDS 

agak rumit diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang 

menggunakan switch Ethernet, meskipun beberapa vendor switch 

Ethernet sekarang telah menerapkan fungsi IDS di dalam switch 

buatannya untuk memonitor port atau koneksi. 

b) Host-based Intrusion Detection System (HIDS) 
Aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah 

terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya 

atau tidak. HIDS seringnya diletakkan pada server-server kritis di 

jaringan, seperti halnya firewall, web server, atau server yang 

terkoneksi ke Internet. 

Kebanyakan produk IDS merupakan sistem yang bersifat pasif, 

mengingat tugasnya hanyalah mendeteksi intrusi yang terjadi dan 

memberikan peringatan kepada administrator jaringan bahwa mungkin 

ada serangan atau gangguan terhadap jaringan. Akhir-akhir ini, 

beberapa vendor juga mengembangkan IDS yang bersifat aktif yang 

dapat melakukan beberapa tugas untuk melindungi host atau jaringan 

dari serangan ketika terdeteksi, seperti halnya menutup beberapa port 

atau memblokir beberapa alamat IP. Produk seperti ini umumnya 
disebut sebagai Intrusion Prevention System (IPS). Beberapa produk 

IDS juga menggabungkan kemampuan yang dimiliki oleh HIDS dan 
NIDS, yang kemudian disebut sebagai sistem hibrid (hybrid intrusion 

detection system). 

Ada beberapa cara bagaimana IDS bekerja. Cara yang paling 
populer adalah dengan menggunakan pendeteksian berbasis signature 

(seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus), yang 

melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang 

berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh 

penyerang. Sama seperti halnya antivirus, jenis ini membutuhkan 

pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. 
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Metode selanjutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali, 

yang disebut sebagai Anomaly-based IDS. Jenis ini melibatkan pola 

lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang 

dilakukan oleh penyerang. Umumnya, dilakukan dengan menggunakan 

teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau 

dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Metode ini menawarkan 

kelebihan dibandingkan signature-based IDS, yakni ia dapat 

mendeteksi bentuk serangan yang baru dan belum terdapat di dalam 

basis data signature IDS. Kelemahannya, adalah jenis ini sering 

mengeluarkan pesan false positive. Sehingga tugas administrator 

menjadi lebih rumit, dengan harus memilah-milah mana yang 

merupakan serangan yang sebenarnya dari banyaknya laporan false 

positive yang muncul. 

 

2.5 Aplikasi Firewall 
Aplikasi firewall yang lengkap dan canggih, pada umumnya juga 

mengharuskan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Seperti misalnya 

Checkpoint yang sudah sangat terkenal dalam aplikasi firewall, untuk 

memilikinya harus merogoh uang yang lumayan banyak pula. 

Namun jikapecinta produk-produk open source dan sudah sangat 

familiar dengan lingkungan open source seperti misalnya operating system 

Linux, ada satu aplikasi firewall yang sangat hebat. Aplikasi ini tidak hanya 

canggih dan banyak fasilitasnya, namun aplikasi ini juga tidak akan 

membuat tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Bahkan bisa 

mendapatkannya gratis karena aplikasi ini pada umumnya merupakan 

bawaan default setiap distro Linux. Aplikasi dan system firewall di sistem 
open source tersebut dikenal dengan nama IPTABLES. 

2. IPTABLES 
2.1 Sejarah IPTABLES 

IPTABLES merupakan sebuah fasilitas tambahan yang tersedia pada 

setiap perangkat komputer yang diinstali dengan sistem operasi Linux dan 

resmi diluncurkan untuk massal pada LINUX 2.4 kernel pada January 

2001harus mengaktifkannya terlebih dahulu fitur ini pada saat melakukan 
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kompilasi kernel untuk dapat menggunakannya. IPTABLES merupakan 

fasilitas tambahan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan perangkat 

komputer dalam jaringan. Atau dengan kata lain, IPTABLES merupakan 

sebuah firewall atau program IP filter build-in yang disediakan oleh kernel 

Linux untuk tetap menjaga agar perangkat aman dalam berkomunikasi. 

Mengapa Linux bersusah payah menyediakan fasilitas ini untuk kita? 

Karena dari dulu Linux memang terkenal sebagai operating system yang 

unggul dalam segi keamanannya. Mulai dari kernel Linux versi 2.0, Linux 

sudah memberikan fasilitas penjaga keamanan berupa fasilitas bernama 

ipfwdm. Kemudian pada kernal 2.2, fasilitas bernama ipchain 

diimplementasikan didalamnya dan menawarkan perkembangan yang 

sangat signifikan dalam menjaga keamanan.  

Sejak kernel Linux memasuki versi 2.4, sistem firewall yang baru 

diterapkan di dalamnya. Semua jenis firewall open source yang ada seperti 

ipfwadm dan ipchains dapat berjalan di atasnya. Tidak ketinggalan juga, 

IPTABLES yang jauh lebih baru dan canggih dibandingkan keduanya juga 

bisa berjalan di atasnya. Maka itu, IPTABLES sangatlah perlu untuk 

dipelajari untuk yang sedang mempelajari operating system Linux atau 

bahkan yang sudah menggunakannya. Karena jika menguasai IPTABLES, 

mengamankan jaringan atau jaringan pribadi orang lain menjadi lebih 

hebat.Fitur yang dimiliki IPTABLES: 

1. Connection Tracking Capability yaitu kemampuan unutk inspeksi 

paket serta bekerja dengan icmp dan udp sebagaimana koneksi TCP. 

2. Menyederhanakan perilaku paket-paket dalam melakukan negosiasi 

built in chain (input,output, dan forward). 

3. Rate-Limited connection dan logging capability. Kita dapat membatasi 

usaha-usaha koneksi sebagai tindakan preventif serangan Syn 

flooding denial of services(DOS). 

4. Kemampuan untuk memfilter flag-flag dan opsi tcp dan address-

address MAC.  
 

2.1 Cara Kerja IPTABLES 
IPTABLES mengizinkan user untuk mengontrol sepenuhnya jaringan 

melalui paket IP dengan system LINUX yang diimplementasikan pada 
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kernel Linux. Sebuah kebijakan atau Policy dapat dibuat dengan 

IPTABLES sebagai polisi lalulintas jaringan. Sebuah policy pada 

IPTABLES dibuat berdasarkan sekumpulan peraturan yang diberikan pada 

kernel untuk mengatur setiap paket yang datang. Pada iptable ada istilah 
yang disebut dengan Ipchain yang merupakan daftar aturan bawaan dalam 

IPTABLES. Ketiga chain tersebut adalah INPUT, OUTPUT dan 

FORWARD. 

 
Gambar 1.5 Diagram Perjalanan Paket data pada IPTABLES 

 
Pada diagram tersebut, persegipanjang yaitu filter INPUT, filter 

OUTPUT, dan filter FORWARDmenggambarkan ketiga rantai atau chain. 

Pada saat sebuah paket sampai pada salah satu persegipanjang diantara 
IPchains, maka disitulah terjadi proses penyaringan. Rantai akan 

memutuskan nasib paket tersebut. Apabila keputusannnya adalah DROP, 

maka paket tersebut akan di-drop. Tetapi jika rantai memutuskan untuk 
ACCEPT, maka paket akan dilewatkan melalui diagram tersebut. 

Sebuah rantai adalah aturan-aturan yang telah ditentukan. Setiap 

aturan menyatakan “jika paket memiliki informasi awal (header) seperti ini, 

maka inilah yang harus dilakukan terhadap paket”. Jika aturan tersebut 

tidak sesuai dengan paket, maka aturan berikutnya akan memproses paket 

tersebut. Apabila sampai aturan terakhir yang ada, paket tersebut belum 

memenuhi salah satu aturan, maka kernel akan melihat kebijakan bawaan 

(default) untuk memutuskan apa yang harus dilakukan kepada paket 
tersebut. Ada dua kebijakan bawaan yaitu default DROP dan default 

ACCEPT. 

Jalannya sebuah paket melalui diagram tersebut bisa dicontohkan 

sebagai berikut: 

A. Perjalanan paket yang diforward ke host yang lain 
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1. Paket berada pada jaringan fisik. 

2. Paket masuk ke interface jaringan. 

3. Paket masuk ke chain PREROUTING pada table Mangle. Chain 

ini berfungsi untuk me-mangle (menghaluskan) paket, seperti 

merubah TOS, TTL dan lain-lain. 

4. Paket masuk ke chain PREROUTING pada tabel NAT. Chain ini 

fungsi utamanya untuk melakukan DNAT (Destination Network 

Address Translation). 

5. Paket mengalami keputusan routing, apakah akan diproses oleh 

host lokal atau diteruskan ke host lain. 

6. Paket masuk ke chain FORWARD pada tabel filter. Disinlah 

proses pemfilteran yang utama terjadi. 

7. Paket masuk ke chain POSTROUTING pada tabel NAT. Chain ini 

berfungsi utamanya untuk melakukan SNAT (Source Network 

Address Translation). 

8. Paket keluar menuju interface jaringan. 

9. Paket kembali berada pada jaringan fisik. 

B. Perjalanan paket yang ditujukan bagi host lokal 

1. Paket berada dalam jaringan fisik. 

2. Paket masuk ke interface jaringan. 

3. Paket masuk ke chain PREROUTING pada tabel mangle. 

4. Paket masuk ke chain PREROUTING pada tabel NAT. 

5. Paket mengalami keputusan routing. 

6. Paket masuk ke chain INPUT pada tabel filter untuk mengalami 

proses penyaringan. 

7. Paket akan diterima oleh aplikasi lokal. 

C. Perjalanan paket yang berasal dari host lokal  

1. Aplikasi lokal menghasilkan paket data yang akan dikirimkan 

melalui jaringan. 

2. Paket memasuki chain OUTPUT pada tabel mangle. 

3. Paket memasuki chain OUTPUT pada tabel NAT. 

4. Paket memasuki chain OUTPUT pada tabel filter. 

5. Paket mengalami keputusan routing, seperti ke mana paket harus 

pergi dan melaluiinterface mana. 
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6. Paket masuk ke chain POSTROUTING pada tabel NAT. 

7. Paket masuk ke interface jaringan 

8. Paket berada pada jaringan fisik. 

 

2.2 Fasilitas IPTABLES 
IPTABLES memang sangat hebat. Banyak sekali fasilitas dan 

kemampuan yang dapat diberikannya untuk mengamankan PC dan 

jaringan milik Kita dibelakangnya. Namun saking hebatnya, terkadang 

pengguna menjadi cukup sulit untuk mempelajarinya pada awal 

pemakaiannya. Namun setelah Kita kuasai logikanya, maka IPTABLES 

bisa menjadi tameng yang kuat untuk Kita gunakan dalam menahan 

serangan dari luar. Dengan IPTABLES yang terkonfigurasi dengan baik, 

maka Kita boleh sedikit lebih tenang karena PC Linux milik Kita sudah jauh 

lebih aman daripada sebelumnya. 

 
D. AktifitasPembelajaran 

Aktivitaspembelajaraniniberupaberbagaibentukkegiatanbelajaryangha

rusdilakukanolehpesertadiklatuntukmemantapkandalampengetahuandankete

rampilansertanilaimaupunsikapyangterkaitdenganuraianmateriyangsudahdije

laskandiatas,kegiatantersebutadalahsebagaiberikut: 

1) Bacalahsetiapparagraphpadauraianmaterisecaratelitidanpahamilahisim

aterinyadengancermat. 

2) Pahamilahpengertiandanfungsidarifirewall menggunakan IPTABLES. 

3) Amatilahkarakteristikdarifirewall 

4) Terapkancaramenggunakan firewall dengan IPTABLES. 

5) Jawablahsetiappertanyaan-

pertanyaanpadalembarlatihantanpamelihatmodulatauuraianmaterinya. 

6) Periksalahjawaban-

jawabanyangtelahkerjapadalembarLatihandanmecocokkandenganKun

ciJawabanLatihan. 

 

implementasi iptables 

Buatlah bentuk jaringan berikut : 
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1 PC untuk server, sistem operasi ubuntu server 16.04 

1 PC client, sistem operasi linux ubuntu 16.04 desktop 

IP server 192.168.122.132 

IP client 192.168.122.133 

 

Instal ftp dan ssh pada PC server 
#apt-get install vsftpd 

#apt-get install openssh-server 

 

 

Pada PC client Cek koneksi ftp dan ssh 
#ftp 192.168.122.132 

#ssh 192.168.122.132 

 

 
pc server masih dapat di akses melalui ftp dan ssh 

 

Untuk mengecek rule atau aturan yang berlaku pada iptables, jalankan 

perintah berikut pada PC server : 
#iptables –L  
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jalankan perintah berikut untuk mengecek NIC 
#ifconfig 

 
nic yang terbaca di linux sebagai ens33 

 
Ketikkan perintah berikut pada PC server, sesuaikan enss33 dengan nama nic 

yang terbaca, perintah ini berfungsi untuk DROP semua koneksi packet tcp 
#iptables –A INPUT –j DROP –p tcp –I ens33    

Cek perubahan aturan pada iptables 
#iptables -L 
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Cek kembali koneksi ftp dan ssh dari client ke server 
#ftp 192.168.122.132 

#ssh 192.168.122.132 

 
PC client tidak dapat mengakses FTP dan SSH di PC server 

A. Latihan 
1.Apa yang dimaksud dengan firewall ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.Sebutkan dua macam konfigurasi firewall ! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3.Sebutkan dua macam firewall secara konseptual  ! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 4.Sebutkan kelebihan dan kelemahan firewall ! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5.Pada table Filter, terdapat 3 jenis chain, sebutkan dan jelaskan 

perbedaannya! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
E. RANGKUMAN 
1. Firewall /tembok api merupakan sebuah sistem yang memiliki tugas utama 

menjaga keamanan dari jaringan komputer dan semua perangkat yang 

ada di dalamnya. 

2. Fungsi Firewall 

Secara fundamental, firewall dapat melakukan hal-hal berikut: 

a. Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan 

b. Melakukan autentikasi terhadap akses 

c. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat 

d. Mencatat semua kejadian, dan melaporkan kepada administrator 

3. Keunggulan teknologi penyaringan paket (filtering packets) adalah : 

 Biaya rendah, 

 Lebih cepat daripada teknologi gateway layer aplikasi.  

Kelemahan teknologi penyaringan paket (filtering packets) adalah : 

 Tingkat keamanan cukup rendah, 

 Pemeriksaan terbatas hanya pada layer network atau diatasnya, 

 Kemampuannya sangat terbatas dalam memanipulasi informasi, 
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 Tidak mampu mengatasi aktifitas IP spoofing 

4. IPTABLES merupakan fasilitas tambahan yang memiliki tugas untuk 

menjaga keamanan perangkat komputer dalam jaringan 
5. Ipchain yang merupakan daftar aturan bawaan dalam IPTABLES. Ketiga 

chain tersebut adalah INPUT, OUTPUT dan FORWARD. 

 

G. KUNCIJAWABAN 
1. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara Internet 

dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus 

melalui firewall ini. 

2. Prohibitted dan permitted. 

3. Network Level  

 Mendasarkan keputusan pada alamat sumber, alamat tujuan dan port  

yang terdapat dalam setiap paket IP.  

 Application Firewall  

Host yang berjalan sebagai proxy server, yang tidak mengijinkan 

lalulintas antar jaringan dan melakukan logging dan auditing lalulintas 

yang melaluinya 

4. Keuntungan Firewall :  

- Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas  

- Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas  

- Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur 

data secara efisien  

- Firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber 

daya informasi  

Kelemahan Firewall :  

- Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang 

tidak melewatinya  

- Firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metoda baru 

yang belum dikenal 

 

5. Jenis-jenis chain pada Tabel Filter IPTABLES : 

a. INPUT chain – Mengurus paket yang masuk menuju firewall pada local 

server 
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b. OUTPUT chain – Mengurus paket yang keluar dari local server melewati 

firewall. 
c. FORWARD chain – Mengurus paket yang akan ditujukan pada server 
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Membedakan Fungsi Dan Tata Cara  

Pengamanan LayananServer Pada Jaringan  
(Web Server, Web Mail Dan FTP) 

 

 
A. Tujuan 

Setelah memgikuti kegiatanbelajar2ini,diharapkanpesertadapat: 

1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure padaweb server,e-

mail dan ftpserver. 

2. Memahami cara membuat web server, mail server dan ftp server yang 

secure 

3. Menginstalasi secure webserver, mail server dan ftp server pada debian 

8.0 

4. Mengkonfigurasi secure web server, mail server dan ftp server 

5. Menguji dan mengaplikasikan secure web server, mail server dan ftp 

server 

 
B. Indikator 

1. Memilih dan memahami pengertian dan fungsi secure pada web server, 

email dan ftp server. 

2. Memahami cara membuat web server, mail server dan ftp server yang 

secure 

3. Menginstalasi secure webserver, mail server dan ftp server pada debian 

8.0 

4. Mengkonfigurasi secure web server, mail server dan ftp server 

5. Menguji dan mengaplikasikan secure web server, mail server dan ftp 

server 
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C. URAIANMATERI 
1. WEBSERVER 
1.1 PengertianWebserver 

Serverwebatauyangdalambahasainggrisdisebutwebserveradalahme

rupakanperangkatlunak(software)dalamserveryangberfungsiuntukmenerimap

ermintaan(request)berupahalamanwebmelaluiprotokolHTTPdanatauHTTPSd

ariclienyanglebihdikenaldengannamabrowser,kemudianmengirimkankembali(

respon)hasilpermintaantersebutkedalambentukhalaman-

halamanwebyangpadaumumnyaberbentukdokumenHTML. 

 
2.1 FungsiWebServer 

Fungsiutamadariwebserveradalahuntukmentransferataumemindahk

anberkasyangdimintaolehpenggunamelaluiprotocolkomunikasitertentu. Oleh 

karena dalam satu halaman web biasanya terdiri dari berbagai macam jenis 

berkas seperti gambar, video, teks, audio, file dan lain sebagainya, maka 

pemanfaatan webserver berfungsi juga untuk mentransfer keseluruhan 

aspek pemberkasan dalam halaman tersebut, termasuk teks, gambar, video, 

audio, file dan sebagainya. 

Pada saat kita ingin mengakses sebuah halaman website, biasanya 

kita mengetik halaman tersebut dibrowser seperti mozilla, chrome dan lain-

lain. Setelah kita meminta (biasanya dengan menekan enter) untuk dapat 

mengakses halaman tersebut, browserakan melakukan permintaan ke 

webserver. Disinilah webserver berperan, webserver akan mencari kata 

yang diminta browser, lalu mengirim kata tersebut ke browser atau 

menolaknya jika ternyata data yang diminta tidak ditemukan. 

Beberapacontohwebserveryangpalingbanyakdigunakandiantaranyaadalah: 

 Apache 

 ApacheTomcat 

 MicrosoftInternetInformationServices(IIS) 

Fitur–fiturstandar webserveradalah: 

 HTTP 

 Logging 

 Autenktifikasi 
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 KompresiKonten 

 HTTPS 

HTTP(HypertextTransferProtocol)adalahprotocolyangdigunakanolehw

ebserverdanwebbrowseruntukdapatberkomunikasiantarasatusamalain. 

Sedangkan HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) adalah merupakan 

versi aman (secure) dari HTTP. Biasanya protocol HTTP menggunakan port 

80 dan protocol HTTPS menggunakan port 443. Untuk mengenal dan 

membedakan keduanya, kita bias lihat pada saat kita mengakses suatu 

halaman website apakah berwalan http:// atau https://. 

Webserver biasanya telah dilengkapi pula dengan mesin penerjemah 

bahasa skrip yang memungkinkan webserver dapat menyediakan layanan 

situs dinamis, yaitu situs yang dapat berinteraksi dengan pengunjung 

dengan memanfaatkan pustaka tambahan seperti PHP dan ASP. 

 

2.1 CaraKerjaWebServer 
Perangkatlunakwebserverterdapatpadacomputerserver,dandicomput

erinipulalahdata-

datawebsitetersimpandenganrapih.Samahalnyadengancomputerclient,comp

uterserverjugaharusterhubungdenganjaringaninternetataujaringanintranetunt

ukdapatdiaksesolehclient. 

Padasaatclient(browser)memintadatawebpagekepadaserver,makains

truksipermintaan 

kitaolehbrowsertersebutakandikemasdidalamTCPyangmerupakanprotocoltra

nsportdandikirimkealamatyangdalamhalinimerupakanprotocolberikutnyayaitu

HyperTextTransferProtocol(HTTP)danatauHyperTextTransferProtocolSecure

(HTTPS). Data yang diminta dari browser ke webserver disebut dengan 

HTTP request yang kemudian akan dicarikan oleh webserver didalam 

computer server. Jika ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh 

webserver dalam TCP dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. 

DatayangdikirimdariserverkebrowserdikenaldenganHTTPresponse. Jika data 

yang diminta oleh browser tersebut ternyata tidak ditemukan oleh webserver, 

maka webserver akan menolak permintaan tersebut dan browser akan 

menampilkan notifikasi error 404 atau Page Not Found. 

 

http://
https://.
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2.2 Perbedaanantarawebserverdengansecurewebserver(HTTPdanHTTPS) 
Beberapa perbedaan utama antara http dan https, dimulai dengan port 

default, yang 80 untuk http dan 443 untuk https. Https bekerja dengan 

transmisi interaksi yang normal http melalui sistem terenkripsi, sehingga 

dalam teori, informasi tidak dapat diakses oleh pihak selain klien dan server 

akhir. Ada dua jenis umum lapisan enkripsi : Transport Layer Security (TLS) 

dan Secure Socket Layer (SSL), yang keduanya menyandikan catatan kita 

yang dipertukarkan. 
A. Cara Kerja HTTPS 

Https bukan protokol yang terpisah, tetapi mengacu pada kombinasi 

dari interaksi HTTP normal melalui Socket Layer terenkripsi SSL (Secure) 

atau Transport Layer Security (TLS) mekanis metransportasi. Hal ini 

menjamin perlindungan yang wajar dari penyadap dan (asalkan 

dilaksanakan dengan benar danotoritas sertifikasi tingkat atas melakukan 

pekerjaan mereka dengan baik) serangan. 

Port default TCP https: URL adalah 443 (untuk HTTP tanpa jaminan, 

defaultnya adalah 80). Untuk mempersiapkan web-server untuk koneksi 

https penerima harus sebagai administrator dan membuat sertifikat kunci 

publik untuk server web. Sertifikat ini dapat dibuat untuk server berbasis 

Linux dengan alat seperti Open SSL yang ssl atau gensslcert SuSE. 

Sertifikat ini harus ditangani oleh otoritas sertifikat satu bentuk atau lain, 

yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat adalah siapa yang mereka 

ajukan. Web browser pada umumnya di distribusikan dengan penanganan 

sertifikat otoritas sertifikat utama, sehingga mereka dapat memverifikasi 

sertifikat yang ditangani oleh mereka. 

Bila menggunakan koneksi https, server merespon koneksi awal 

dengan menawarkan metode enkripsi pendukung. Sebagai tanggapan, klien 

memilih metode sambungan, dan klien dan sertifikat server pertukaran untuk 

otentikasi identitas mereka. Setelah ini dilakukan, kedua belah pihak 

bertukar informasi terenkripsi setelah memastikan bahwa kedua 

menggunakan tombol yang sama, dan koneksi ditutup. Untuk host koneksi 

https, server harus memiliki sertifikat kunci publik, yang embeds informasi 

kunci dengan verifikasi identitas pemilik kunci itu. Sertifikat Kebanyakan 
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diverifikasi oleh pihak ketiga sehingga klien yakin bahwa kuncinya adalah 

aman. 

 
B. Keuntungan menggunakan HTTP dibanding HTTPS. 

Untuk mengamankan komunikasi antara browser dengan webserver. 

Bagaimana bisa? Ilustrasi singkat berikut akan menjawabnya : Ketika kita 

mengakses sebuah webserver yang menggunakan protokol HTTPS, 

halaman yang dikirimkan pada kita telah dienkripsi dulu oleh protokol ini. 

Dan semuainformasi yang kita kirimkan keserver (registrasi, identitas, 

nomorpin, transfer pembayaran) akan dienkripsi juga sehingga tidak ada yg 

bisa mencuri dengar (eaves dropping) data-data kita ketika proses transaksi 

sedang berlangsung. Maka transaksi data kita menjadi lebih safe. Protokol 

HTTPS bisa kita temukan pada situs-situs perbankan, ecommerce, form 

registrasi, dsb. Karena diarea bisnis inilah rentan sekali terjadi eaves 

dropping oleh pihak ketiga. Untuk itulah kita membutuhkan sertifikat SSL. 

 

6. Pengertian fungsi SSL 
SSL Certificate (Secured Socket Layer) digunakan untuk 

mengamankan transmisi data melalui situs web. Transmisi data seperti 

informasi kartu kredit, nama pengguna dan password account, semua 

informasi sensitif lain harus diamankan untuk mencegah eaves dropping, 

pencuri kata pada saat proses transaksi online, dan lain-lain. Sertifikat SSL 

dapat mengaman kata tidak hanya diaplikasikan melalui situs websaja tetapi 

dalam transmisi e-mail pun dapat dijamin dengan SSL ini. Dengan SSL 

Certificate data jadi terenkripsi sebelum melakukan transmisi melalui 

internet. Data yang telah terenkripsi dapat di kodekan hanya oleh server 

yang mana benar-benar mengirimkannya sendiri. Ini adalah jaminan bahwa 

informasi yang dikirimkan kesitus web tidak akan dicuri atau dirusak. 

SSL Certificate itu sendiri adalah kode rahasia besar, yaitu dengan 

ukuran mulai dari 1.024 Bit, 2048 Bit, hingga 4096 Bit. SSL Certificate kode 

ini harus diinstal pada server di mana situs web nama domain dijalankan. 

Ketika Anda mengakses situs web dijamin dengan sertifikat, Anda akan 

melihat gembok emas pada browser Anda. Indikator lain bahwa kita sudah 

terhubung ke situs web aman terdapat https:// di awal alamat URL-nya. Situs 

https://


 

38 
 

yang tidak memiliki installasi sertifikat di alamat URL hanya tertera http:// 

saja.  

 
7. Instalasi 

Untuk menginstall secure web server tidaklah berbeda dengan 

menginstall web server yang biasa (bukan secure web server). Berikut cara 

instalnya. 

# apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin lynx 

 

Selanjutnya perlu juga diinstall ssl dan ssl cert 

# apt-get install ssl ssl-cert 

 
8. Konfigurasi 

a. Untuk konfigurasi secure web server langkah pertama adalah 

mengaktifkan mode ssl pada server. 

#a2enmodssl 

 

b. Selanjutnya service apache yang telah diinstal sebelumnya perlu 

dilakukan restart 

#/etc/init.d/apache2restart 

 

c. Kemudian buat direktory untuk menyimpan server key dan sertificate 

#mkdir/etc/init.d/apache2/ssl 

 

d. Langkah selanjutnya adalah membuat certificate SSL 

# openssl req -x509 -nodes -days 730 -newkey rsa:2048 –keyout 
/etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt 

 

e. Hasil membuat certificate ssl adalah sebagai berikut : 

http://
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f. Langkah selanjutnya karena kita mengaktifkan 2 metode, HTTP dan 

HTTPS. Jadi protokol HTTP yang telah dibuat diabaikan terlebih dahulu 

, karena ini sudah pasti akan berfungsi seperti seharusnya. Komponen 

apache yang menunjukkan dimana letak website kita disimpan ada pada 
file default. Ini berada di /etc/apache2/sites-available/default. Itu adalah 

salah satu komponen apache yang menunjukkan letak penyimpanan 

website. Secara default file ini merujuk ke /var/www/. Didalam 

/etc/apache2/sites-available/ terdapat 2 buah file, yang satu adalah file 

default, dan yang kedua adalah default-ssl. 

 
g. Untuk HTTPS fokus pada file default-ssl. Buka file default-ssl pada 

folder apache2. 

#pico/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf 

 

h. Kemudian ada beberapa konfigurasi yang perlu di sesuaikan pada file 

tersebut seperti berikut 

 

 
 

You are about to be asked to enter information that will be incorporatedinto your certificate 

request.What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.There are quite 

a few fields but you can leave some blankFor some fields there will be a default value,If you enter '.', 
the field will be left blank. 

    ----- 

    Country Name (2 letter code) [AU]:ID  
 

    State or Province Name (full name) [Some-State]:Jawa Timur  

 
    Locality Name (eg, city) []: Malang 

 

    Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: TKJ Team  
 

    Organizational Unit Name (eg, section) []: TKJ Common  

 
    Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: tkj.edu 
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i. Selanjutnya cari baris ini dan berikan tanda comment (#): 

#SSLCertificateFile/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem 
#SSLCertificateKeyFile/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key 

 

j. Kemudian aktifkan website default-ssl yang telah dibuat dengan cara 

berikut. 

#a2ensitedefault-ssl 

 

k. Setelah seluruh konfigurasi diatas telah di lakukan. Langkah terakhir 

adalah merestart kembali service apache2. 

#/etc/init.d/apache2restart 

 

2.3 Pengujian 

Dengan konfigurasi seperti yang telah dilakukan diatas, terdapat 2 

metode dalam mengakses website,yaitu HTTP dan HTTPS, dimana untuk 

website dengan metode HTTPS akan lebih aman dari ancaman hacker 

dibanding menggunakan HTTP. 

Karena sertifikat yang dibuat ini adalah buatan sendiri maka ketika 
mengakses https://smkn.com maka yang muncul adalah Security Warning 

seolah-olah kita mengakses website yang tidak aman. Untuk melanjutkan ke 

website kita pilih saja pilihan add exception pada browser anda. Ada 

perbedaan diantara sertifikat yang gratis, dan yang berbayar sekaligus 

verified. Perbedaan ini sangat jelas ketika kita pertama kali membuka url 

<VirtualHost _default_:443> 
ServerAdmin webmaster@localhost 

ServerName www.smkn.com 
DocumentRoot /var/www/  

 
# Tambahkan baris ini di file default-ssl  

 
SSLEngine On 

SSLCertificateFile      /etc/apache2/ssl/apache.crt 
SSLCertificateKeyFile   /etc/apache2/ssl/apache.key 

https://smkn.com
http://www.smkn.com
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tersebut di browser kita. Untuk certificate gratis buatan kita sendiri, akan 

tampil seperti ini: 

 
Gambar2.1PengujianHTTPS. 

 

2. E-MAILSERVER 
2.1 Pengertian Web Mailserver 

Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat 

mengakses e-mail melalui web dalam kata lain web mail server adalah 

interfaces dengan kata lain sebuah e-mail yang berada di dalam web 

sehingga jika membuka e-mail tersebut kita harus membuka web terlebih 

dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis webmail bisa diakses 

menggunakan web browser internet explorer, firefox dan opera, google 

crome, safari, netcape dan lain-lain.  

 
2.2 Manfaat menggunakan web mail 

Manfaat menggunakan webmail ialah bisa nyaman untuk mengirim 

surat, tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk di depan komputer yang 

terhubung Internet dan ketik pesan lalu dikirim ke alamat tujuan dan Hanya 

dengan hitungan detik e-mail dapat dikirimkan ke belahan dunia manapun. 

Selain itu pesan yang dikirim tidak hanya sekedar teks (tulisan) saja. Isi e-

mail dapat berupa gambar, foto, video, program, bahkan suara.Web mail 



 

42 
 

pastinya sudah sangat dikenal dan digunakan banyak orang di dunia ini. 

Dengan web mail kita dapat saling berkirim email dengan teman, atau ke 

alamat email tertentu. Selain mengirim email dalam bentuk teks, kita juga 

dapat mengirim email berupa file, dll. Dengan web mail kita bisa berkirim dan 

menerima email dengan siapapun, kita juga bisa mengirim email dalam 

bentuk teks dan lain-lain.  

Selain  itu manfaat WebMail adalah untuk mengoperasikan e-mail 

account (membaca / menerima, mengirimkan, menghapus, membuat 

address book, dll). WebMail sesuai digunakan apabila Alamat e-mail kita 

harus bisa diakses beberapa orang sekaligus. Misalkan e-mail kontak utama 

perusahaan dimana terdapat beberapa orang yang dapat mengakses dan 

menjawab e-mail yang masuk.  

Selama mengelola e-mail, kita harus terkoneksi terus ke internet, kalau 

tidak maka prosesnya akan terhenti, dan Kita akan khawatir masalah kuota 

nya. web mail : kemampuannya untuk diakses dari mana saja di seluruh 

dunia. Dari kantor, warnet, rumah, luar negeri, rumah tetangga, atau dari 

tempat lain, terserah Kita. Yang penting, komputer yang Kita pakai memiliki 

akses internet. Kemudahan seperti ini disebabkan e-mail yang Kita kelola 

berada di mail server tertentu, bukan di komputer pribadi Kita, dan untuk 

mengoperasikan e-mail account (membaca / menerima, mengirimkan, 

menghapus, membuat address book, dll) yang sudah Kita buat melalui 

cPanel.  

 

2.3 Pengertian Squierrelmail 
SquirrelMail adalah email klien berbasis web, atau aplikasi webmail, 

yang ditulis dalam PHP dengan penekanan pada stkitar web dan 

kompatibilitas luas di seluruh web browser. Halaman output oleh SquirrelMail 

yang kompatibel dengan HTML4.0 dan tidak mengunakan ckrip sisi klien. 

SquirrelMail mendukung IMAP untuk mengambil dan SMTP untuk mengirim 

email. Ekstensi atau plugin ini juga tersedia untuk menambahkan 

fungsionalitas ke instalasi dasar squirrelmail. 
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2.4 Instalasi  
Instalasi webmail ini tidaklah berbeda dengan instalasi mail server 

pada kegiatan belajar sebelumnya, akan tetapi hanya perlu ditambahkan 

aplikasi webmail pada mail server yang telah kita bangun. Dalam hal ini 
aplikasi webmail yang digunakan adalah squirrelmail. 

a. Terlebih dahulu install aplikasi postfix (mail server), courier-imap 

(smtp), dan courier-pop (pop3) dan squirrelmail. 

# apt-get install postfix courier-imap courier-pop squirrelmail 

 

b. Kemudian akan muncul menu PopUp, dan sesuaikan dengan 

konfigurasi di bawah ini; 

 General Type of Mail Configuration : Internet Site 
 System Mail Name    : smkn.com 

 

2.5 Konfigurasi 
a) Konfigurasi Postfix 

1. Konfigurasi utama aplikasi Postfix terletak pada file main.cf. Tidak 

semua baris script yang ada di dalamnya akan kita konfigurasi. Hanya 

tambahkan satu baris script berikut pada file tersebut, agar direktori 

mailbox dikenali. 

#pico /etc/postfix/main.cf 

 

home_mailbox = Maildir/ #tambahkan di baris paling bawah 

 

2. Atau untuk cara cepatnya, kita bisa menggunakan perintah echo 

seperti berikut. 

# echo “home_mailbox = Maildir/” >> /etc/postfix/main.cf 

 

3. Selanjutnya, tinggal tambahkan sedikit konfigurasi pada postfix. Ikuti 

langkahnya seperti dibawah ini. 

# pico /etc/postfix/main.cf 

 

myhostname = smkn.com 
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alias_maps = hash:/etc/aliases 
alias_database = hash:/etc/aliases 
myorigin = /etc/mailname 
mydestination = smkn.com 
relayhost =  
mynetworks = 0.0.0.0/0 
#mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION" 
mailbox_size_limit = 0 
recipient_delimiter = + 
inet_interfaces = all 
default_transport = smtp 
relay_transport = smtp 
inet_protocols = all 
home_mailbox = Maildir/ 

 

#/etc/init.d/postfix restart  

 

#/etc/init.d/courier-imap restart 

 

4. Kalau perlu, tambahkan sub-domain untuk Mail Server pada bind9. 

Agar nanti menjadi mail.smkn.com. 

# echo “mail  IN  A  192.168.207.1” >> 
/var/cache/bind/db.debian  

 

# /etc/init.d/bind9 restart 

 

b) Mail direktori 

Mail direktori ini berfungsi untuk direktori INBOX, pada setiap user 

yang terdaftar. Pesan yang masuk nantinya akan disimpan 

sementara dalam direktori tersebut. Agar direktori ini otomatis dibuat 

pada direktori home setiap user, maka kita harus membuatnya pada 

direktori /etc/skel/ berikut. 

# maildirmake /etc/skel/Maildir 
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c) Mail Account 

Tambahkan dua user eMail, untuk pengujian pada Mail Server 

nantinya. Pada bagian ini, kita harus terlebih dulu membuat direktori 

Maildir seperti diatas. Agar setiap user mendapat Maildir secara 

otomatis. 

# adduser smktkj 
Adding user `smktkj' ... 
Adding new group ` smktkj ' (1007) ... 
Adding new user ` smktkj ' (1007) with group ` smktkj ' ...  
Creating home directory `/home/ smktkj' ... 
Copying files from `/etc/skel' ...  
Enter new UNIX password: **** 
Changing the user information for smktkj 
Enter the new value, or press ENTER for the default 
Full Name []: SMK TKJ 
Room Number []:  
Work Phone []: 
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] Y 

 

 Tambahkan satu user lagi, agar proses berkirim eMail bisa 

dilaksanakan. 

# adduser gurutkj 
Adding user `gurutkj' ... 
Adding new group ` gurutkj ' (1007) ... 
Adding new user ` gurutkj' (1007) with group ` gurutkj ' ...  
Creating home directory `/home/ gurutkj ' ... 
Copying files from `/etc/skel' ...  
Enter new UNIX password: **** 
Changing the user information for gurutkj 
Enter the new value, or press ENTER for the default 
Full Name []: Guru SMK TKJ  
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Room Number []:  
Work Phone []: 
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] Y 

 

d) Konfigurasi Web Mail 

 Langkah pertama konfigurasi web mail adalah mengarahkan 

direktori penyimpanan website squirrel mail dengan cara mengeit 

file default apache 

# pico /etc/apache2/sites-available/default 

 Tambah ServerName dengan domain yang mau sudah dibuat 

(smkn.com), kemudian arahkan direrektori penyimpanan webseite 

squirrel mail berikut DocumentRoot diarahkan ke direktori  

usr/share/squirrelmail. 

<VirtualHost *:80> 
 ServerName smkn.com 
 ServerAlias www.smkn.com 
 DocumentRoot /var/www/smkn 
</VirtualHost> 
 
<VirtualHost *:80> 
 ServerAdmin admin@smkn.com 
 ServerName mail.smkn.com 
 DocumentRoot /usr/share/squirrelmail 
</VirtualHost> 

 

2.6 Pengujian 
Untuk melakukan pengujian web mail server dapat dilakukan 

pengujian dengan menggunakan web browser baik dari server atau dari 

sisi client yang menggunakan berbagai sistem operasi, dalam pengujian ini 

menggunakan sistem operasi windows dengan cara seperti berikut. Buka 

http://www.smkn.com
mailto:admin@smkn.com
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web browser dan panggil alamat domain yang sudah dikonfigurasi pada 

DNS server yaitu : mail.smkn.com 

 
Gambar 2.2 Membuka Domain Mail Server yang telah di buat 

 

 

 

Setelah itu akan muncul halaman login squirrelmail seperti berikut. 

 
Gambar 2.2 Tampilan SqurrelMail 

 

Kemudian Login dengan user yang telah dibuat sebelumnya. Apabila 

sukses akan muncul halaman depan webmail server seperti berikut : 

 
Gambar 2.3 Tampilan Depan Web Mail 

 

Kemudian coba untuk membuat email dengan cara compose, 

kemudian kirim email dari user  smktkj ke user gurutkj untuk melihat hasil 

konfigurasi. Dengan tampilan seperti berikut. 
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Gambar 2.4 Tampilan Mengirim E-mail pada Web Mail 

 

Apabila sudah sukses terkirim pada pada folder inbox user smktkj 

akan ada email baru yang diterima seperti tampilan berikut. 

 
Gambar 2.5 Tampilan Mengirim E-mail pada Web Mail Berhasil 

 

3. FTP Server 
2.1 PENGERTIAN FTP 

FTP atau File Transfer Protokol, merupakan salah satu protokol 

internet yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan stkitar untuk 

proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. 

 
2.2 FUNGSI FTP 

Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam 

jaringan, secara detail FTP server dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Untuk men-sharing data. 

2. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer. 

3. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. 
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4. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 

 
2.3 CARA KERJAFTP 

1. Port standart FTP adalah 21 (pada server). 

2. Pada sisi server, ftp server menunggu incoming connection di port 21 

(default). 

3. FTP client mencoba connect ke ftp server (daemon) dengan 

memasukan user  password nya (biasanya FTP memang memiliki 

suatu autentikasi tersendiri.) 

4. FTP server men-check apakah si user dan password nya valid, Jika 

valid maka akan  berlanjut ke step berikutnya, jika tidak valid maka 

akan diminta memasukan user/password yang lain beberapa kali, jika 

tetap invalid maka koneksi akan diputuskan. 

5. Setelah user tervalidasi maka ftp client dapat men-download/men-

upload atau pun mendelete file yang terdapat di server, tergantung dari 

hak akses yang dimiliki. 

 

2.4 JENIS – JENIS FTP 
FTP server, berupa sebuah komputer server yang memberikan 

fasilitas FTP dengan tujuan untuk menerima koneksi (hubungan) dari luar. 

Biasanya komputer dengan fasilitas sebagai FTP server juga berfungsi 

sebagai web server. Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungi 

dengan fasilitas FTP, yaitu : 
a. Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP Server.  

Server komputer ini dapat diakses dan terbuka bagi semua 

pemakai internet. File-file dalam server ini dapat di-download secara 

gratis. Untuk menggunakan Anonymous FTP ini pennguna 

memasukkan login dengan username Anonymous dan password yang 

dipakai berupa alamat e-mail atau dapat pula menggunakan username 

guest tanpa password, hal ini tergantung dari server FTP yang dituju. 

b. Private FTP Server 

Server komputer ini hanya bisa diakses dan dipergunakan oleh 

user tertentu yang terdaftar secara resmi.  Server ini biasanya berisi 

data dan informasi pribadi yang khusus digunakan untuk pemakai 
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tertentu atau perusahaan tertentu. Pemakai khusus ini biasanya 

mempunyai username dan password untuk dapat terhubung dengan 

server jenis ini.  

Sebuah server yang memberikan fasilitas FTP dapat dengan 

mudah dikenali, biasanya sebuah server FTP akan memiliki alamat 

situs dengan subdomain FTP, misalnya domain microfosft.com 

memberikan fasilitas FTP pada subdomain ftp.micro FTP merupakan 

salah satu protokol Internet yang paling awal dikembangkan, dan 

masih digunakan hingga saat ini untuk melakukan pengunduhan 

(download) dan penggugahan (upload) berkas-berkas komputer antara 

klien FTP dan server FTP.  

Sebuah Klien FTP merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan 

perintah-perintah FTP ke sebuah server FTP, sementara server FTP 

adalah sebuah Windows Service atau daemon yang berjalan di atas 

sebuah komputer yang merespons perintah-perintah dari sebuah klien 

FTP. Perintah-perintah FTP dapat digunakan untuk mengubah 

direktori, mengubah modus transfer antara biner dan ASCII, 

menggugah berkas komputer ke server FTP, serta mengunduh berkas 

dari server FTP. 
Sebuah server FTP diakses dengan menggunakan Universal 

Resource Identifier (URI) dengan menggunakan format 

ftp://namaserver. Klien FTP dapat menghubungi server FTP dengan 

membuka URI tersebut. 

 
Gambar 2.6 Proses Kerja Aplikasi FTP 

 

ftp://namaserver.
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FTP menggunakan protokolTransmission Control Protocol (TCP) 

untuk komunikasi data antara klien dan server, sehingga di antara 

kedua komponen tersebut akan dibuatlah sebuah sesi komunikasi 

sebelum transfer data dimulai. Sebelum membuat koneksi, port TCP 

nomor 21 di sisi server akan "mendengarkan" percobaan koneksi dari 

sebuah klien FTP dan kemudian akan digunakan sebagai port 
pengatur (control port) untuk (1) membuat sebuah koneksi antara klien 

dan server, (2) untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah 

perintah FTP kepada server dan juga (3) mengembalikan respons 
server ke perintah tersebut. Sekali koneksi kontrol telah dibuat, maka 

server akan mulai membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk 

sebuah koneksi baru dengan klien untuk mentransfer data aktual yang 

sedang dipertukarkan saat melakukan pengunduhan dan 

penggugahan. 

FTP hanya menggunakan metode autentikasi stkitar, yakni 
menggunakan username dan password yang dikirim dalam bentuk 

tidak terenkripsi. Pengguna terdaftar dapat menggunakan username 

dan password-nya untuk mengakses, men-download, dan meng-

upload berkas-berkas yang ia kehendaki. Umumnya, para pengguna 

terdaftar memiliki akses penuh terhadap beberapa direktori, sehingga 

mereka dapat membuat berkas, membuat direktori, dan bahkan 

menghapus berkas. Pengguna yang belum terdaftar dapat juga 
menggunakan metode anonymous login, yakni dengan menggunakan 

nama pengguna anonymous dan password yang diisi dengan 

menggunakan alamat e-mail. 

 
2.5 Pengertian Secure FTP 

Pada kegiatan belajar sebelumnya telah fibahas materi tentang FTP 

server, dan telah diuji dengan mensharing file dengan klien, namun apabila 

file yang akan disharing merupakan file yang penting tentu memerlukan 

autentikasi username dan password saat mengakses data yang disharing. 

Secara default autentikasi pada FTP menggunakan mode ASCII dimana 

saat terjadi proses autentikasi dari komputer client ke komputer server tidak 

melakukan enkripsi dan masih berupa plaintext.  
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Sehingga perlu dilakukan penerapan transfer data dan autentikasi 

pada FTP server dengan menggunakan secure socket layer (SSL) dan 

secure shell (SSH), sehingga proses autentikasi dan proses transfer data 

terlebih dahulu dienkripsi menjadi ciphertext. File Transfer Protocol Secure 

(FTPS) merupakan penerapan FTP server dengan menggunakan protokol 

secure socket layer, sedangkan 

Secure File Transfer Protocol (SFTP) adalah penerapan FTP server 

engan protokol secure shell. Proses autentikasi dan transfer data pada FTP 

server tanpa secure socket layer dan secure shell tidak aman karena 

usernama dan password maupun data yang dikirim ditangkap dan dibaca 

dengan tools wireshark. Dengan menggunakan secure socket layer dan 

secure shell, proses autentikasi dan transfer data pada FTP server 

dilakukan proses enkripsi terlebih dahulu sehingga paket data tidak bisa 

dibaca oleh orang lain. 

 

2.6 Instalasi 
Pada debian 8.0 Jeesi paket service yang dipergunakan membuat 

FTP server ada 2 yaitu vsftpd dan proftp, namun dalam hal ini yang 

digunakan adalah service vsftpd. Untuk installasi vsftd, gunakan perintah 

berikut: 

#apt-get install vsftpd open-ssl  

 

a. Konfigurasi 

 Filekonfigurasidefaultvsftpdterletakpadafile/etc/vsftpd.conf.untuk 

mengkonfigurasi FTP server edit file tersebut, dengan menggunakan 

perintah: 

# pico /etc/vsftpd.conf 

 

 Hilangkan tkita # pada baris local_enable=YES dan 

write_enable=YES. Contoh: Sebelum di edit: 

#local_enable=YES 

#write_enable=YES  

Sesudah di edit: 
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local_enable=YES  
write_enable=YES 

 

 Setelah  konfigurasi  selesai  simpanlah  hasil  konfigurasi,  lalu  

restart  vsftpd,  menggunakan perintah : 

#/etc/init.d/vsftpd restart 

 

 Setelah FTP server sudah berjalan dengan baik, selanjutnya men-

generate sertifikat ssl yang digunakan pada FTP server tersebut 

dengan cara. 

- Masuk ke direktori penyimpanan ssl  

#/etc/ssl/private 

 

- Kemudian generate public key certificate ssl untuk vsftpd dengan 

cara berikut. 

#openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 –keyout 
/etc/vsftpd/vsftpd.pem -out /etc/vsftpd/vsftpd.pem 

 

 Setting hak akses user agar semua user tidak bisa melakukan 

perubahan pada sertifikat yang ada. 

#chmod 600 vsftpd.pem 

 

 Selanjutnya konfigurasi lagi vstpd untuk mengaktifkan ssl pada FTP 

server dengan menambahkan konfigurasi berikut.  

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem 
ssl_enable=YES 
force_local_data_ssl=YES 
force_local_logins_ssl=YES 

 

 Konfigurasi vsftpd untuk Secure File Transfer Protocol (SFTP), Edit 

file /etc/ssh/sshd_config 

# pico /etc/ssh/sshd_config 
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 Pastikan  konfigurasi ini sudah ada pada pada file tersebut: 

Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server 

 

2.7 Pengujian 

a) Pengujian melalui localhost 

Dalam pengujian di server localhost, kita akan menggunakan ftp 

client berbasis text. Secara otomatis ftp client sudah terinstall 

bersamaan dengan system operasi Debian. 

# ftp localhost 
220 vsftpd1.3.1 Server (Debian) [::ffff:127.0.0.1] Name 
(localhost:root): ftp 
331 Anonymous login ok, send your complete email address as 
your password 
Password: *** 
230 Anonymous access granted, restrictions apply 
Remote system type is UNIX. 
Using binary mode to transfer files. 
ftp> ls 
200 PORT command successfull 
150 Opening ASCII mode data connection for file list  
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Nov 15 23:25  
226 Transfer complete ftp 

 

b) Pengujian melalui windows 

Untuk menguji, apakah sftp server berhasil atau tidak. Pergi ke 

alamat ftp.smkn.com melalui Web Browser. Dan jika dns tidak 

resolveable, maka kita harus menambahkan sub domain untuk ftp 

terlebih dahulu. Hasil pengujian sftp ini hasil yang didapatkan sama 
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dengan hasil pengujian ftp yang tidak secure akan tetapi saat di 

sniffing dengan wireshark data pada SFTP akan tidak telihat karena 

telah terenkripsi. 

 
Gambar 2.7 Pengujian FTP Melalui Windows 

 

D. AktifitasPembelajaran 
Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar 

yang harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam 

pengetahuan dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan 

uraian materi yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2) Pahamilah pengertian dan fungsi dari web server, mail server dan ftp 

server. 

3) Amatilah karakteristik dari aplikasi - aplikasi server 

4) Terapkan cara membuat web server dan pengamanan layanannya. 

5) Terapkan cara membuat mail server dan pengamanan layanannya 

6) Terapkan cara membuat ftp server dan pengamanan layanannya 

7) Ujilah aplikasi - aplikasi server yang telah dibangun dari client 

(windows) 

8) Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

9) Periksalah jawaban-jawaban yang telah Anda kerja pada lembar 

Latihan dan mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan. 
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E. LATIHAN 
1. Sebutkan keuntungan menggunakan secure web server. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Pada port berapakah secure web server berjalan. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Sebutkan contoh-contoh penggunaan secure web server diterapkan. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Sebutkan paket service yang harus diinstal untuk membuat secure web 

server. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

5. Sebutkan secara default website disimpan pada debian. 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Sebutkan Kelebihan webmail 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Komponen-komponen yang perlu diinstal untuk membuat webmail 

server pada debian adalah. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Jelaskan fungsi FTP server. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

9. Sebutkan port TCP yang digunakan pada FTP server 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Sebutkan nama paket installasi SFTP server yang disediakan pada 

debian 8.0 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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F. RANGKUMAN 
1. Https bukan protokol yang terpisah, tetapi mengacu pada kombinasi 

dari interaksi HTTP normal melalui Socket Layer terenkripsi SSL 

(Secure) atau Transport Layer Security (TLS) mekanisme 

transportasi. Hal ini menjamin perlindungan yang wajar dari penyadap 

dan (asalkan dilaksanakan dengan benar dan otoritas sertifikasi 

tingkat atas melakukan pekerjaan mereka dengan baik) serangan. 

2. Perbedaan  utama antara http dan https, dimulai dengan port default, 

yang 80 untuk http dan 443 untuk https. Https bekerja dengan 

transmisi interaksi yang normal http melalui sistem terenkripsi, 

sehingga dalam teori, informasi tidak dapat diakses oleh pihak selain 

klien dan server akhir.  

3. Port default TCP https: URL adalah 443 (untuk HTTP tanpa jaminan, 

defaultnya adalah 80). Untuk mempersiapkan web-server untuk 

koneksi https penerima harus sebagai administrator dan membuat 

sertifikat kunci publik untuk server web. Sertifikat ini dapat dibuat 

untuk server berbasis Linux dengan alat seperti Open SSLSamba  

dapat bekerja pada sistem operasi berbasis linux dan unix. 

4. Mail server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan 

file atau informasi sebagai respons atas permintaan yang dikirim via 

email Mail Servers diklasifikasikan sebagai Server Outgoing Mail 

(SMTP atau Server) dan Server Surat masuk (POP3 atau server). 

5. Server yang biasa menangani outgoing email adalah server 

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) pada port 25 sedangkan untuk 

menangani incoming email adalah POP3 (Post Office Protcol) pada 

port 110 atau IMAP (Internet Mail Access Protocol) pada port 143. 

6. FTP atau File Transfer Protokol, merupakan salah satu protokol 

internet yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar 

untuk proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah 

framework. 

7. Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungi dengan fasilitas 

FTP, yaitu : 

8. Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP Server.  

9. Private FTP Server 
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10. Dengan menggunakan  SFTP, proses autentikasi dan transfer data 

pada FTP server dilakukan proses enkripsi terlebih dahulu sehingga 

paket data tidak bisa dibaca oleh orang lain. 

 

G. KUNCIJAWABAN 
1. Keuntungan menggunakan secure web server adalah halaman yang 

dikirimkan telah dienkripsi dulu oleh protokol ini. Dan semua informasi 

yang anda kirimkan ke server (registrasi, identitas, nomor pin, transfer 

pembayaran) akan dienkripsi juga sehingga tidak ada yg bisa mencuri 

dengar (eavesdropping) data-data anda  ketika proses transaksi sedang 

berlangsung. 

2. Secure web server berjalan pada port 443. 

3. Paket service samba pada debian adalah apache2, ssl, dan sslcert. 

4. Penerapan secure web server sangatlah berguna diterapkan pada 

perbankan dan di dunia bisnis misalnya untuk internet banking. 

5. Diretori penyimpanan wibsite pada debian secara default disimpan pada 

direktori /var/www/ 

6. Kelebihan webmail adalah 

a. Karena beroperasi di halaman situs web, maka fungsi e-mail dapat 

diakses dari berbagai tempat sepanjang dapat terkoneksi dengan 

internet. 

b. Tidak memerlukan mail client karena dapat berinteraksi dengan 

layanan tersebut langsung dari situs web. 

7. Komponen-komponen yang perlu diinstal adalah postfix courier-imap 

courier-pop dan squirrelmail. 

8. Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan, 

secara detail FTP server dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Untuk men-sharing data. 

b. Untuk menyediakan indirect atau implicit remote computer. 

c. Untuk menyediakan tempat penyimpanan bagi user. 

d. Untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 

9. Port standard FTP adalah 21 (pada server). 

10. Service vsftpd dan open-ssl adalah service untuk pada debian 8.0. 
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MEMBANGUN SISTEM MONITORING SERVER 

(IPTABLES, MRTG, Nagios, Cacti, Acidlab) 
 

A. Tujuan  
Dengan kegiatanbelajar 3 ini, diharapkan peserta dapat :  

1. Mengetahui dan memahami pengertian dan fungsi sistem monitoring 

server. 

2. Mengetahui dan memahami proses sistem monitoring server 

3. Mengetahui dan memahami aplikasi yang digunakan untuk monitoring 

server 

 

B. Indikator  
 Mengaplikasikan monitoring jaringan 

 

C. URAIAN MATERI 
1. Pengertian Monitoring Jaringan Komputer 

Monitoring jaringan adalah proses pengumpulan dan melakukan 

analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan 

memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Jaringan Komputer 

dimana salah satu fungsi dari management yang berguna untuk 

menganalisa apakah jaringan masih cukup layak untuk digunakan atau 

perlu tambahan kapasitas. Hasil monitoring juga dapat membantu jika 

admin ingin mendesain ulang jaringan yang telah ada. Banyak hal dalam 

jaringan yang bisa dimonitoring, salah satu diantaranya load traffic 

jaringan yang lewat pada sebuah router atau interface komputer. 

Monitoring dapat dilakukan dengan str SNMP, selain load traffic jaringan, 

kondisi jaringan pun harus dimonitoring, misalnya status up atau down 

dari sebuah peralatan jaringan. Monitoring Jaringan Komputer dapat 

dibagi menjadi 2 bagian yaitu : 
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a. Connection Monitoring 

Connection monitoring adalah teknik monitoring jaringan yang 

dapat dilakukan dengan melakukan tes ping antara monitoring station 

dan device target, sehingga dapatdiketahui bila koneksi terputus. 

b. Traffic Monitoring 

Traffic monitoring adalah teknik monitoring jaringan dengan 

melihat paket aktual dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan 

berdasarkan trafficjaringan. 

. 

2. Tujuan Monitoring Jaringan Komputer 
Tujuan Monitoring Jaringan Komputer adalah untuk 

mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai bagian jaringan 

sehingga jaringan dapat diatur dan dikontrol dengan menggunakan 

informasi yang telah terkumpul. Dengan begitu diharapkan jika terjadi 

touble atau permasalahan dalam jaringan akan cepat diketahui dan 

diperbaiki sehingga stabilitas jaringan lebih terjamin. Berikut ini beberapa 

alasan utama dilakukan monitoring jaringan : 

 Untuk menjaga stabilitas jaringan. 

 Sulit untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di dalam jaringan 

yang memiliki sejumlah besar mesin (host) tanpa alat pengawas 

yang baik. 

 Untuk mendeteksi kesalahan pada jaringan, gateway, server, 

maupun user. 

 Untuk memberitahu trouble kepada administrator jaringan 

secepatnya. 

 Mempermudah analisis troubleshooting pada jaringan. 

 Mendokumentasikan jaringan. 

 

 

 

3. Tahapan Monitoring Jaringan Komputer 
Sebuah sistem monitoring melakukan proses pengumpulan data 

mengenai dirinya sendiri dan melakukan analisis terhadap data-data 

tersebut dengan tujuan untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang 
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dimiliki. Data yang dikumpulkan pada umumnya merupakan data yang 

real-time, baik data yang diperoleh dari sistem yang hard real-time 

maupun sistem yang soft real-time.  

Sistem yang real-time merupakan sebuah sistem dimana waktu 

yang diperlukan oleh sebuah komputer didalam memberikan stimulus ke 

lingkungan eksternal adalah suatu hal yang vital. Waktu didalam 

pengertian tersebut berarti bahwa sistem yang real-time menjalankan 

suatu pekerjaan yang memiliki batas waktu (deadline). Di dalam batas 

waktu tersebut suatu pekerjaan mungkin dapat terselesaikan dengan 

benar atau dapat juga belum terselesaikan.  

Sistem yang real-time mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus 

terselesaikan dengan benar. Sesuatu yang buruk akan terjadi apabila 

komputer tidak mampu menghasilkan output tepat waktu. Hal ini seperti 

yang terjadi pada embedded system untuk kontrol suatu benda, seperti 

pesawat terbang, dan lain-lain. Sistem yang soft real-time tidak 

mengharuskan bahwa suatu pekerjaan harus terselesaikan dengan 

benar.  

Secara garis besar tahapan dalam sebuah sistem monitoring terbagi 

ke dalam tiga proses besar, yaitu: 

a. Proses di dalam pengumpulan data monitoring. 

b. Proses di dalam analisis data monitoring. 

c. Proses di dalam menampilkan data hasil monitoring. 

 
Gambar 3.1 sistem monitoring 

 

Analogi proses dapat dilihat pada gambar diatas dimanasumber 

data dapat berupa network traffic, informasi mengenai hardware, atau 
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sumber-sumber lain yang ingin diperoleh informasi mengenai dirinya. 

Proses dalam analisis data dapat berupa pemilihan data dari sejumlah 

data telah telah terkumpul atau bisa juga berupa manipulasi data 

sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Sedangkan tahap 

menampilkan data hasil monitoring menjadi informasiyang berguna di 

dalam pengambilankeputusan atau kebijakan terhadap sistem yang 

sedang berjalan dapat berupa sebuah tabel, gambar, gambar kurva, atau 

dapat juga berupa gambar animasi. 

 

4. Aplikasi Monitoring Server 
A. IPTABLES 

Kita akan membahas aplikasi monitoring server tentang IPTABLES 

sebagai mekanisme untuk melindungi keamanan jaringan komputer 

dengan menyaring paket data yang keluar dan masuk di jaringan. Paket 
data yang ’baik’ diperbolehkan untuk melewati jaringan dan paket data 

yangdianggap ’jahat’ tidak diperbolehkan melewati jaringan.  

IPTABLES adalah suatu tools yang berfungsi sebagai alat untuk 

melakukan filter (penyaringan) terhadap (trafic) lalulintas data dan salah 

satu firewall popular dan powerfull dalam sistem operasi linux. Secara 

sederhana digambarkan sebagai pengatur lalulintas data.  

Fungsi IPTABLES adalah untuk konfigurasi, merawat dan 

memeriksa rules tables (tabel aturan) tentang filter paket IP yang terdapat 

di kernel linux dan kita dapat mengatur semua lalulintas dalam komputer 

kita, baik yang masuk ke komputer, keluar dari komputer, ataupun traffic 

yang sekedar melewati komputer kita. 
1) Konsep Dari IPTABLES 

IPTABLES memiliki 4 tabel aturan yaitu : 

1. Filter 

Untuk melakukan pemfiteran/penyaringan paket data apakah 

paket tersebut akan di DROP, LOG, ACCEPT atau REJECT 

2. Nat 

Melakukan Network Address Translation yang merupakan 

pegganti alamat asal atau tujuan dari paket data. 

3. Mangle 
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Untuk melakukan penghalusan (mangle) paket data seperti 

TTL, TOS dan MARK 

4. Raw 

Untuk mengkonfigurasi pengecualian dari connection tracking 

bersama-sama NOTRACK 

Pada table terdapat chains (rantai) yang berisi rules/aturan 

yang berbeda-beda. Chains pada table filter yaitu : 

1. INPUT 

Untuk paket yang disiapkan untuk soket lokal atau komputer 

kita sendiri atau untuk mengatasi paket data yang masuk 

2. FORWARD 

Untuk paket yang diarahkan/routing ke box atau untuk 

mengalihkan paket yang datang 

3. OUTPUT 

Untuk paket yang generate/dibuat sendiri atau untuk 

menghasilkan paket data yang akan diteruskan 

 
Gambar 3.2 Konsep IPTABLES 

 IPTABLES itu menggunakan konsep alamat IP, protokol (tcp, 

udp, icmp) dan juga port. 

 IPTABLES menggunakan chain (INPUT, OUTPUT, dan 

FORWARD) apabila data yang diproses melalui paket ip akan 

dilewati dalam tabel penyaringan terlebih dahulu seperti 

pada gambar diatas. 
Pada gambar 11.1 diatas chain tersebut digambarkan pada 

lingkaran, jadi saat sebuah paket sampai pada sebuah lingkaran, 
maka disitulah terjadi proses penyaringan. Chain akan 

memutuskan nasib paket tersebut apabila keputusannya adalah 

DROP, maka paket tersebut akan di-drop, tetapi jika 
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chainmemutuskan untuk ACCEPT, maka paket akan dilewatkan 

melalui diagram tersebut. 

 
2) Istilah – Istilah di dalam Command IPTABLES 

Istilah – istilah tersebut misalnya, memberitahu apa yang 

harus dilakukan terhadap lanjutan sintaks perintah, dan dilakukan 

untuk penambahan atau penghapusan sesuatu dari tabel atau 

yang lain, seperti dibawah ini : 

sintaks IPTABLES 

#IPTABLES [-t table] command [match] [target/jump] 

 

Paket-paket yang masuk akan diperiksa, apakah rusak, salah 

infornasi atau tidak, kemudian diberikan ke chain INPUT, keputusan 

yang diambil untuk suatu paket dapat berupa : 

1. ACCEPT 

Menerima paket dan diproses lebih lanjut oleh kernel 

2. DROP 

Menolak paket tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

3. REJECT 

Mengembalikan paket je asalnya dengan pesan kesalahan ICMP 

4. LOG 

Melakukan log (pencatatan) terhadap paket yang bersesuaian 

5. RETURN 

Untuk chain user-defined akan dikebalikan ke chain yang 

memanggil, sedangkan untuk chain INPUT, OUTPUT dan 

FORWARD akan dijalankan kebijakan default 

6. Mengirim ke chain user-defined 

Sedangkan yang dimaksud dengan Chain/rantai digambarkan 

sebagai jalur aliran data. Chains yang diperlukan untuk IPTABLES ini 

antara lain: 

a. FORWARD Route packet akan di FORWARD tanpa di proses 

lanjut di local 

b. INPUT Route packet masuk ke dalam proses lokal sistem 
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c. OUTPUT Route packet keluar dari local sistem 

d. PREROUTING Chain yang digunakan untuk keperluan perlakuan 

sebelum packet masuk route. Biasanya dipakai untuk proses 

NAT 

e. POSTROUTING Chain yang digunakan untuk keperluan 

perlakuan sesudah packet masuk route. Biasanya dipakai untuk 

proses NAT 

Chain PREROUTING dan POSTROUTING dimaksudkan 

sebagai jalur data sebelum dan sesudah data tersebut masuk ke 

dalam route. 

o PREROUTING: data sebelum masuk jalur route, akan di 

kenakan rule 

o POSTROUTING: data sebelum masuk akan dikenakan route 

Perlakuan terhadap paket yang memenuhi aturan atau match 

denganchain yang ada akan dimasuki paket dengan beberapa kriteria, 

anatara lain : 

Target Keterangan 

-j ACCEPT Memberlakukan paket yang cocok dengan 

daftar match dan target. –jump ACCEPT 

-j DROP Membuang paket dan menolak memproses 

lebih jauh.  –jump DROP 

-j RETUR 
Mengembalikan paket ke superset chain di 

atasnya dan masuk ke baris aturan berikutnya, 

jika pada subchain. Tapi jika pada chain utama 

seperti INPUT, maka paket dikembalikan 

kepada kebijakan default. 

–jump RETURN 

-j MIRROR 

Membalik source address dan destination 

address. 

Target ini bekerja pada chain INPUT, 

FORWARD dan PREROUTING atau chain 

buatan yang melalui chain tersebut. 

 

Beberapa target yang lain biasanya memerlukan parameter tambahan: 



 

 71 
 

a. LOG Target 

Tingkatan log yang bisa digunakan dalam option pertama 

adalah debug, info, notice, warning, err, crit, alert dan emerg. 

Option kedua adalah -j LOG –log-prefix untuk memberikan string 

yang tertulis pada awal log, sehingga memudahkan pembacaan 

log. Sintaksnya adalah : 

IPTABLES –A FORWARD –p tcp –j LOG –log-level 
debug 
IPTABLES –A INPUT –p tcp –j LOG –log-prefix “INPUT 
Packets” 

 

b. REJECT Target 

Memblok paket dan menolak untuk memproses lebih lanjut 

paket tersebut. REJECT akan mengirimkan pesan error ke 

pengirim paket, tidak seperti DROP. REJECT bekerja pada chain 

INPUT, OUTPUT dan FORWARD atau pada chain tambahan 

dari chain tersebut. 

IPTABLES –A FORWARD –p tcp –dport 80 –j REJECT –
reject-with icmp-host-unreachable 

Tipe pesan yang bisa dikirimkan yaitu icmp-net-

unreachable, icmp-host-unreachable, icmp-port-unreachable, 

icmp-proto-unrachable, icmp-net-prohibited dan icmp-host-

prohibited. 

 

c. SNAT Target 

Berguna untuk melakukan perubahan alamat asal paket 

(Source Network Address Translation). Target ini hanya berlaku 

untuk tabel nat pada chain POSTROUTING. Jika paket pertama 

dari satu koneksi mengalami SNAT, paket-paket berikutnya 

dalam koneksi juga akan mengalaminya.Sintaksnya adalah  

IPTABLES –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j 
SNAT –to-source 192.168.0.1-192.168.0.254:1024-

32000 
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d. DNAT Target 

Digunakan untuk melakukan translasi alamat tujuan 

(Destination Network Address Translation) pada header dari 

paket yang memenuhi aturan match. DNAT hanya bekerja untuk 

tabel nat pada chain PREROUTING dan OUTPUT atau chain 

buatan yang dipanggil oleh chain tersebut.Sintaksnya adalah  

IPTABLES –t nat –A PREROUTING –p tcp –d 
10.10.10.10 –dport 80 –j DNAT –to-destination 
192.168.0.1 

 

e. MASQUERADE Target 

Hampir sama dengan SNAT, tetapi tidak perlu option –to-

source. Target ini hanya bekerja untuk tabel nat pada chain 

POSTROUTING.Sintaksnya adalah  

IPTABLES –t nat –A POSTROUTING –o ppp0 –j 
MASQUERADE 

 

f. REDIRECT Target 

Mengalihkan paket ke komputer itu sendiri. Mengarahkan 

paket yang menuju suatu port tertentu untuk memasuki proxy, 

berguna untuk membangun transparent proxy. Misal untuk 

mengalihkan semua koneksi yang menuju port http untuk 

memasuki aplikasi http proxy seperti squid. Hanya bekerja untuk 

tabel nat pada chain PREROUTING dan OUTPUT atau pada 

chain buatan dari chain tersebut.Sintaksnya adalah  

IPTABLES –t nat –A PREROUTING –i eth1 –p tcp –dport 
80 –j REDIRECT –to-port 8080 

 
 
B. Multi Router Traffic Grapher (MRTG) 

Multi Router Traffic Grapher atau yang disingkat MRTG adalah 

free software yang digunakan untuk memonitoring traffik load pada link 
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jaringan. Dimana pengguna dapat melihat laporan dalam bentuk grafik. 

MRTG ditulis dalam bentuk bahasa perl dan C dan berjalan di 

UNIX/Linux dan juga pada sistem operasi Windows dan juga pada 

Netware. MRTG menggunakan lisensi Gnu GPL. 

1. Cara Kerja MRTG 

Data hasil logging olah MRTG disimpan dalam file ASCII, file 

ini akan ditulis ulang setiap lima menit sekali sesuai dengan 

update yang dilakukan oleh MRTG dan secara instant 

digabungkan dan dianalisis sehingga file logging tersebut 

membesarnya terkendali. File logging tersebut hanya digunakan 

untuk menyimpan data yang dibutuhkan untuk menggambar pada 

halaman web. Grafik ini dikonversi ke format GIF dari format PNM 

menggunakan tool pnmtogif.  

Konfigurasi ini yang mengakibatkan MRTG terbatas untuk 

memonitor sekitar dua puluh router dari workstation.Kendala lain 

yang sangat potensial bagi user adalahtool smnpget dari package 

CMU SNMP yang diperlukan oleh MRTG untuk mengumpulkan 

data. Paket CMU SNMP ini sangat sulit untuk dikompilasi pada 

berbagai macam platform waktu itu.Karena keterbatasan-

keterbatasan diatas maka penemu dan rekannya melakukan 

perombakan pada MRTG versi pertama, mereka membuat sebuah 

program rateup yang memecah MRTG dalam masalah kinerja 

dengan mengimplementasikan dua hal subprogram dalam MRTG 

yang menghabiskan CPU paling banyak dalam bahasa C dan 

menghilangkan subprogram tersebut ke dalam skrip perl MRTG.  

Rateup ini melakukan penulisan ke file log dan menggambar 

grafik. Masalah portabilitas SNMP diselesaikan dengan mengganti 

snmpget dari CMU SNMO ke modul SNMP perl yang ditulis dalam 

bahasa perl secara murni, dengan begitu masalah platform dapat 

teratasi.Asumsi dasar untuk mendesain file log MRTG versi baru 

adalah ketertarikan pada informasi secara detail tentang load 

jaringan dikurangi secara proporsional dalamsatuan waktu untuk 

memungkinkan antara koleksi data dan analisisnya, konfigurasi ini 
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memungkinkan implementasi dari file log yang menyimpan data 

trafik dengan mengurangi resolusi ke dalam masa lalu.  

2. Install MRTG 

Untuk menginstall MRTGmembutuhkan beberapa paket : 

 net-snmp  

 net-snmp-utils  

 mrtg  

a. SNMP 

Simple Network Management Protocol adalah suatu 

program untuk mempermudahdalam memonitor dan mengatur 

perangkat-perangkat jaringan, seperti router, switch, server, 

printer dan lain-lain. Informasi yang dapat di monitor pun 

bermacam-macam dari hal-hal biasa seperti memonitor traffic di 

suatu perangkat sampai yang tidak biasa seperti temperatur 

udara di dalam router. 

I. Konfigurasi SNMP 

- Install SNMP dan SNMPD dengan menjalankan 

perintah: 

# apt-get install snmp snmpd 

- Kemudian nyalakan service dari snmpd, caranya :  

# /etc/init.d/snmpd restart  
# chkconfig snmpd on  

- Kemudian test menggunakan program snmpwalk, 

caranya: 

# snmpwalk -v 2c -c public localhost system  

- Kemudian untuk mempermudah ganti saja file 

konfigurasi-nya dengan yang baru.  

# cd /etc/snmp  
# mv snmpd.conf snmpd.conf-old  
# chmod 0600 snmpd.conf  
# nano /etc/snmp/snmpd.conf 

- Tambahkan sintaks berikut ini :  

##/etc/snmp/snmpd.conf 
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## sec.name source  community 
##  ======= ======  ========= 
com2sec local  localhost  123456 
com2sec lan 192.168.1.0/24  123456 
# 
##  group.name  sec.model 
 sec.name 
##  =========  ========= 
 ======== 
group ROGroup_1  v1  
 local 
group ROGroup_1  v1  
 lan 
group ROGroup_1  v2c   
 local 
group ROGroup_1  v2c  
 lan 
# 
##MIB.view.name  incl/excl  MIB.subtree 
 mask 
##=========== ========= ========= ==== 
view  all-mibs  included 1 
 80 
# 
##  MIB 
## group.name context sec.model sec.level prefix 
read write notif 
##  ========== ======= ========= ========= 
====== ==== ===== ===== 
access ROGroup_1""v1noauth exact all-mibs none 
none 
access ROGroup_1""v2c noauth exact all-mibs 
none none 
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- Kemudian cek kembali apakah sudah berubah 

konfigurasi snmp-nya dengan merestart service snmp 

dan lakukan percobaan akses snmp.  

# /etc/init.d/snmpd restart  
# snmpwalk -v 2c -c 123456 localhost system  

 

II. Konfigurasi Strd MRTG 

- Install MRTG lakukan perintah dibawah ini: 

#apt-get install mrtg 

-  Secara default file mrtg akan diletakkan pada posisi 

/var/www/mrtg 

- Pertama kali harus membuat file kofigurasi dari MRTG, 

dimana akan dibuat supaya MRTG memonitor semua 

perangkat jaringan di komputer. Caranya adalah :  

# cfgmaker --output=/etc/mrtg/mrtg.cfg --global 
"workdir: /var/www/html/bandwidth" \ -ifref=ip --
global 'options[_]: growright,bits' 
123456@localhost 

Keterangan :  

o --output=/etc/mrtg/mrtg.cfg ==> adalah file 

konfigurasi yang akan dibuat.  

o --global: /var/www/html/bandwidth ==> adalah lokasi 

direktori tempat grafik dari mrtg akan disajikan.  

o -ifref=ip ==> MRTG akan mengecek traffic 

berdasarkan IP address dari setiap device.  

o --global 'options[_]: growright,bits' ==> berarti grafik 

ditampilkan dari sebelah kanan dan traffic akan 

diukur berdasarkan bit.  

o 123456@localhost ==> adalah community string 

atau "password" dari snmp server dan lokasi snmp 

server.  

- Kemudianjalankan mrtgsecara manual, untuk memulai 

membentuk grafiknya.  
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# mrtg /etc/mrtg/mrtg.cfg  

- Tetapi apabila cara tersebut gagal yang disebabkan 

variabel LANG dalam format UTF-8 tidak disupport 

MRTG, maka untuk merubahnyagunakan :  

# env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg  

- Setelah itubentuk file index supaya halaman web dapat 

diakses.  

# mkdir /var/www/html/bandwidth  
# chmod 755 /var/www/html/bandwidth  
# indexmaker --
output=/var/www/html/bandwidth/index.html/etc/mr
tg/mrtg.cfg  

- Pembuatan grafik traffic jaringan dilakukan secara 

periodik, untuk itu diperlukan penjadwalan agar grafik 

akan selalu terbentuk dalam jangka waktu tertentu. 

unutk mengcek penjadwalan yang telah ada dengan 

cara :  

# cat /etc/cron.d/mrtg  

- Apabila file konfigurasi tidak ada bisa buat penjadwalan 

sendiri  

# crontab -e  

- Diisi dengan :  

*/5 * * * * env LANG=C /usr/bin/mrtg 
/etc/mrtg/mrtg.cfg  

- Sekarang MRTGsudah berjalanbisa dilihat pada 

browser pada alamat : 
"http://(ip address)/bandiwidth"... 

 

III. Analisa Hasil Grafik MRTG 

Untuk Monitoring Jaringan Sederhana dengan SNMP 

dan MRTG, Monitoringnya bisa dilihat pada browser pada 
alamat "http://(ip address)/bandiwidth"..  

http://(ip
http://(ip
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Gambar 3.3 Monitoring MRTG 

 

- Keterangan dan Analisa Gambar Grafik diatas : 

Dapat dilihat penunjukkan warna hijau pada grafik 

"Daily" adalah kecepatan data yang masuk secara 

harian dengan rata-rata 5 menit. Maksimal kecepatan 

datanya adalah 7060.9 kB/s atau dalam persentase 

sebesar 56, 5% dan rata-rata kecepatan datanya adalah 

6420,0 kB/s atau dalam persentase sebesar 51,4%. 

Sedangkan untuk keluaran data untuk maksimal 

kecepatan datanya adalah 7136,9 kB/s atau 57,1% dan 
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rata-rata kecepatan datanya adalah 6488,4 kB/s atau 

51,9%. Begitu juga untuk grafik secara mingguan, 

bulanan, dan tahunan. 
 

C. NAGIOS 
Nagios merupakan aplikasi monitoringyang dapat memonitor 

sistem komputer, monitoring jaringan dan monitoring infrastruktur 

suatu aplikasi berbasis open source. Nagios menawarkan layanan 

monitoring dan peringatan untuk server, switch, aplikasi dan layanan 

yang lainnya. User akan diberi pesan peringatan ketika suatu masalah 

terjadi pada server, switch aplikasi dan layanan yang di monitoring 

lainnya. 

Mengingat kayanya fitur yang ditawarkan oleh Nagios maka kita 

akan mencoba untuk menginstall dan mengkonfigurasi aplikasi 

monitoring tersebut pada suatu sistem yang dikelola. 

 

D. CACTI 
Cacti adalah salah satu aplikasi open source yang merupakan 

solusi pembuatan grafik network yang lengkap yang di design untuk 

memanfaatkan kemampuan fungsi RRDTool sebagai penyimpanan 

data dan pembuatan grafik. Cacti menyediakan pengumpulan data 

yang cepat, pola grafik advanced, metoda yang mudah digunakan 

mudah dipahami untuk local area network sehingga network yang 

kompleks dengan ratusan device.  

Dengan menggunakan cacti kita dapat memonitor trafik yang 

mengalir pada sebuah server dan cacti juga merupakan fronted dari 

RDDTool yang menyimpan informasi kedalam database !MySQL dan 

membuat graph dari informasi tersebut. 

I. Konfigurasi Cacti 

1. Instalasi paket-paket software yang di butuhkan cacti 

# apt-get install apache2 apache2-common apache2-
mpm-prefork apache2-utils libapache2-mod-php5 php5-cli 
php5-common php5-cgi  
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# apt-get install mysql-server mysql-client 
libmysqlclient16-dev php5-mysql make gcc g++ cgilib 
libfreetype6 libttf-dev libttf2 libpngwriter0-dev libpng3-dev 
libfreetype6-dev libart-2.0-dev snmp 

2. Install RRDTool 

# apt-get install rrdtool 

3. Install Cacti dengan  

apt-get install cacti 

4. Pada saat proses instalasi mysql akan ada form untuk 

pengisian password “root” mysql nya, isi saja sesuai dengan 
keinginan dan databasenya akan otomatis ter-create ketika 

proses instalasi Cactinya. Pastikan semua paket yang diinstall 

itu tidak mengalami error dan failed.  

5. Setelah itu maka langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi 

cactinya, dengan cara diakses via browser dengan alamat 
http://ip-server/cacti/ atau kalau dari localhost gunakan url : 

http://localhost/cacti/ maka akan keluar tampilan instalation 

guideseperti dibawah ini : 

 
Gambar 3.12  Tampilan Cacti Instalation Guide 

6. Pilih type Installasi, Pilih new install - Next 

 
Gambar 3.13 Tampilan New Installation Cacti Guide 

http://
http://
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7. Pada tahap selanjutnya seperti gambar dibawah ini, langsung 

klik Finish kita tidak perlu mengubah-ubahnya. 

 
Gambar 3.14 Tampilan Cacti Instalation Guide 

8. Jika instalasi berjalan lancar tanpa adanya erorr maka langkah 

selanjutnya klik finish. Kemudian akan muncul user login seperti 

dibawah ini : 

 
Gambar 3.15  Tampilan User Login 

 

Untuk login defaultnya adalah : 

 username   : admin 

 passwordnya  : admin  

9. Kemudian setelah login akan muncul tampilan seperti berikut ini 

yang merupakan halaman depan dari cacti. 
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Gambar 3.16 Tampilan Halaman Depan Cacti 

 

10. Setelah muncul gambar diatas, Klik menu device dan kemudian 

klik add (sebelah kiri atas), Kemudian akan muncul gambar 

seperti dibawah ini setelah itu silakan isi : 

 
Gambar 3.17 Tampilan Halaman Depan Cacti 

 Description : Isikan nama device yang akan dimonitoring 

(Gateway). 

 Hostname : Isikan IP Address dari device yang akan 

dimonitoring (Gateway) 

 Host Template : Pilih “Local Linux Machine” atau ucd/net 

SNMP Host jika device yang akan dimonitoring PC biasa 

seperti windows client 

 SNMP Version : Pilih sesuai versi SNMP yang di setup di 

device Gateway, dalam hal ini version 

 SNMP Communitiy : umumnya pakai “public” tapi jika 

memang di set lain, tinggal menyesuaikan.  
11. Pada bagian “associated data query” pilih “add data 

query=SNMP- Interface Statistic” dengan “index 
method=Uptime Goes Backward” lalu klik add. 

12. Kemudian untuk memastikan SNMP nya jalan di device 
tersebut, klik “verbose query” pada bagian “associated data 
query” di SNMP-Interface Statistic. Jika tidak ada error di 

SNMP (lihat bagian paling bawah kanan) klik save. 
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Gambar 3.18 Tampilan Setting Device Cacti 

13. Kemudian pada menu device klik device yang sudah kita buat 
yaitu gateway, selanjutnya klik “create graphs for this host”. 
Seperti tampilan dibawah ini : 

 
Gambar  3.19  Tampilan Create Graphs Cacti 

14. Pada bagian data query [SNMP-Interface statistic] centang 

bagian interface dari device gateway yang akan ditampilkan 
grafik trafiknya. Pada bagian select graph type, pilih “In/Out 
Bits with total bandwidth” atau pilih sesuai selera. Dan klik 

create. 

15. Kemudian untuk menampilkan di graph tree, pada bagian graph 

management pilih host:gateway yaitu device yang sudah dibuat 

sebelumya. Centang semua graph yang muncul dan di bagian 
action pilih “Place on a Tree” klik go. Seperti gambar dibawah 

ini : 
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Gambar 3.20 Tampilan Place On a Tree 

16. Selanjutnya akan timbul tampilan Place on a Tree (Default 

Tree). 

 
Gambar 3.21 Tampilan Place On a Tree Default Tree 

17. Kemudian tampilan di graph akan muncul device gateway, 

pada waktu awalnya memang grafiknya tidak muncul langsung 

karena perlu waktu untuk query data ke device gateway. 

Setelah beberapa menit akan muncul trafik data untuk tiap 

interface yang sudah kita centang sebelumya. 

 
Gambar 3.22 Tampilan Trafic Data Semua Interface 

18. Jika ingin memperkecil skala waktunya bisa dengan cara 

berikut ini : 

 Klik salah satu yang ingin diperbesar, misalnya seperti 

yang ditunjuk kursor berikut : 
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Gambar 3.23 Tampilan Trafic Data Yang Akan Di Zoom 

 Kemudian akan ditampilkan seperti gambar berikut, pilih zoom 

graph  : 

 
Gambar 3.24 Tampilan Trafic Data Yang Akan Di Zoom 

 Setelah di zoom, blok grafik yang ingin di zoom : 

 
Gambar 3.25 Tampilan Trafic Data Yang Di Blok 

 Kemudian akan muncul grafik yang telah di zoom sebagai 

berikut : 

 
Gambar 3.26 Tampilan Hasil Trafic Data Yang Di Zoom 
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E. ACIDLAB 
Analysis Console For Intrusion Databases (ACIDLAB) adalah 

sebuah engine berbasis PHP yang digunakan untuk mencari dan 

mengetahui proses yang terjadi dalam database sekuriti, yang 

dihasilkan oleh software seperti IDSecs, Firewall dan Network 

Monitoring Tool. ACIDLAB dapat di implementasikan pada sistem 

yangmendukung PHP seperti linux, BSD, Solaris dan OS lainnya. 

ACID adalahperangkat lunak yang open-source dan didistribusikan 

dibawah lisensi GPL. Keuntungan menggunakan ACID  diantaranya:  

o Log-log yang tadinya susah dibaca menjadi mudah di baca.  

o Data-data dapat dicari dan difilter sesuai dengan kriteria tertentu.  

o Managing Large Alert Databases (Deleting and Archiving).  

o Untuk kasus-kasus tertentu dapat merujuk alert pada situs 

database security seperti Securityfocus, CVE, arachNIDS.  

History ACID digunakan untuk menganalisa catatan-catatan IDS. 

Database dalam history ini tidak dihapus karena bersifat seperti arsip-

berbeda dengan database pada ACID yang akan dihapus catatan 

serangannya jika pengelola IPS ini berkehendak untuk membuka 

akses bagi IP address yang pernah ditutupnya.  

I. Konfigurasi ACIDLAB 

- Instalasi paket-paket software yang di butuhkan ACIDLAB 

#apt-get install apache2 php4 libapache2-mod-php4 
#apt-get install mysql-servermysql-admin mysql-client 

- Installasi SNORT 

#apt-get install snort-mysql 

- Buat databse snort 

#mysqlamdin create snort_db 

- Kofigurasi Snort 

Pada hostname database : localhost 
Database yang digunakan : snort_db 
User dari database  : root 
password database  : - 

- Konfigurasi Database Snort 
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#cd /usr/share/doc/snort-mysql/ 
#zcat create_mysql.gz | mysql –u root –h localhost –p 
snort_db 

- InstallasiAcidlab: 

#apt-get install acidlab-mysql 

- KonfigurasiAcidlab: 

#ln –s /usr/share/acidlab /var/www 

- Buka Browser danmasukkanalamat: 

http://ipserver/acidlab 

- Kemudian akan keluar tampilan setup acidlab seperti dibawah 
ini dan pilih / tekan “Setup Page” untuk memasukkan 

database acidlab. 

 
Gambar 3.27 Tampilan Setup Acidlab Pada Browser 

- Pada DB Setup berikut ini pilih / tekan “Create ACID AG” 

untuk membuat table pada database snort agar fungsi acidlab 

dapat berjalan 

 
Gambar 3.28 Tampilan Create Database Acidlab 

- Apabila pembuatan database berhasil / sukses maka akan 

muncul tampilan seperti berikut ini : 

http://
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Gambar 3.29 Tampilan Create Database Acidlab Berhasil 

- Terakhir pilih / tekan “Home” untuk memonitoring jaringan 

menggunakan ACIDLAB, dan tampilannya seperti berikut ini : 

 
Gambar 3.30 Tampilan Monitoring Menggunakan ACIDLAB 

 
D. Aktifitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran ini berupa berbagai bentuk kegiatan belajar 

yang harus dilakukan oleh peserta diklat untuk memantapkan dalam 

pengetahuan dan keterampilan serta nilai maupun sikap yang terkait dengan 

uraian materi yang sudah dijelaskan di atas, kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Bacalah setiap paragraf pada uraian materi secara teliti dan pahamilah 

isi materinya dengan cermat. 

2) Pahamilah pengertian dan fungsi dari monitoring server. 

3) Pahamilah pengertian dan fungsi dari aplikasi–aplikasi monitoring 

server. 

4) Amatilah karakteristik dari aplikasi monitoring server. 

5) Coba dan praktikkan aplikasi-aplikasi monitoring server seperti yang 

telah diterangkan dan dicontohkan pada materi. 

6) Jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan pada lembar latihan tanpa 

melihat modul atau uraian materinya. 

7) Periksalah jawaban-jawaban yang telahdikerjakan pada lembar 

Latihan dan mecocokkan dengan Kunci Jawaban Latihan 
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Praktikum Monitoring dengan nagios 

Buatlah bentuk jaringan berikut : 

 
1 unit PC server dengan linux Ubuntu 16.04  

1 unit PC client 

IP server 200.200.200.2 

IP Host 200.200.200.200 

 

 

 

 

nagios membutuhkan beberapa package pendukung, yang harus di 

install terlebih dahulu, pada terminal PC server ketik perintah berikut : 

 

- sebagai user root : 
$sudo su 

 

- update repository : 
#apt-get update 

 

- menginstall package yang dibutuhkan nagios : 
#apt-get install wget build-essential apache2 php 

apache2-mod-php7.0 php-gd libgd-dev sendmail unzip 

 

- konfigurasi user dan grup linux untuk nagios : 
#useradd nagios 
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#groupadd nagcmd 

#usermod -a -G nagcmd nagios 

#usermod -a -G nagios,nagcmd www-data 

 

 

a. download nagios : 
#cd ~ 

#wget 

https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases

/nagios-4.2.0.tar.gz 

 

- ekstrak nagios 
#tar -xzf nagios*.tar.gz 

- masuk ke direktori aktif nagios 
#cd nagios-4.2.0 

 

b. compile nagios 

- konfigurasi dengan user dan grup yang dibuat sebelumnya 
#./configure --with-nagios-group=nagios --with-command-

group=nagcmd 

 

- build nagios 
#make all 

#make install 

#make install-commandmode 

#make install-init 

#make install-config 

#/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf 

/etc/apache2/sites-available/nagios.conf 

 

- copy eventhandler ke direktori nagios 
#cp -R contrib/eventhandlers/ 

/usr/local/nagios/libexec/ 

 

https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases
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- set kepemilikan untuk user dan grup 
#chown -R nagios:nagios 

/usr/local/nagios/libexec/eventhandlers 

 

- install nagios plugin : 
#./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-

group=nagios --with-openssl 

#make 

#make install 

 

c. Konfigurasi nagios 

- Edit file konfigurasi nagios 
#nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 

 

- hilangkan komentar (tanda #) di baris 51 

#cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers 

menjadi 

cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers 

 
- save dan exit tekan ctrl x 
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- tekan Y enter 

 

d. Konfigurasi Apache 

menjalankan nagios dibutuhkan web server, untuk itu web server (Apache) 

harus dikonfigurasi  

- aktifkan apache module : 
#a2enmod rewrite 

#a2enmod cgi 

- konfigurasi user dan password : 
#htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users 

nagiosadmin 

ketikkan password yang akan digunakan 

 

- aktifkan virtualhost nagios : 
#ln -s /etc/apache2/sites-available/nagios.conf 

/etc/apache2/sites-enabled/ 

 

- menjalankan apache dan nagios, ketikkan perintah berikut: 
#service apache2 restart 

#service nagios start 

 

pada PC client, buka web browser, pada url ketikkan 

http://200.200.200.200/nagios3, login dengan user dan password  

http://200.200.200.200/nagios3,
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Tampilan awal nagios 

 
 

Monitoring dengan nagios : 
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Pada menu service berisi informasi tentang service yang berjalan, 

pada gambar terlihat service ssh karena tidak berjalan maka berstatus 

critical 
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E. LATIHAN SOAL 
1. Apakah yang dimaksud dengan IPTABLES? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Bagaimana aturan penulisan dalam IPTABLES? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. IPTABLES mempunyai berapa table? Sebutkan dan jelaskan! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Pada table Filter, terdapat 3 jenis chain, sebutkan dan jelaskan 

perbedaannya! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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5. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis NAT! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Apa yang membedakan Mangle dengan table yang lain? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

7. Apa tujuan dari penggunaan Chain Prerouting dengan Chain 

Postrouting? Jelaskan! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
8. Dalam penulisan IPTABLES, pada bagian Target, terdapat special 

property. Sebutkan dan jelaskan apa saja special property tersebut! 

(minimal 4) 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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9. Beberapa special property dari bagian Target adalah DROP dan REJECT, 

jelaskan dan sebutkan perbedaannya! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. Jelaskan contoh IPTABLES berikut ini: 

IPTABLES -A FORWARD -s 0/0 -i eth0 -d 192.168.1.58 -o eth1 -p TCP –sport 

1024:65535 -m multiport –dports 80,443 -j ACCEPT 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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F. RANGKUMAN 
1. Monitoring jaringan adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis 

terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki 
2. IPTABLESadalah suatu tools yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan 

filter (penyaringan) terhadap (trafic) lalulintas data, IPTABLES memiliki 4 tabel 

aturan yaitu FILTER, NAT, MANGLE, RAW. Pada table terdapat chains 

(rantai) yang berisi rules/aturan yang berbeda-beda. Chains pada table filter 

yaitu INPUT, FORWARD, OUTPUT. Paket-paket yang masuk akan diperiksa, 

apakah rusak, salah infornasi atau tidak, kemudian diberikan ke chain INPUT, 

keputusan yang diambil untuk suatu paket dapat berupa ACCEPT, DROP, 

REJECT, LOG, RETURN, dan Mengirim ke chain user-defined. 

3. MRTG,digunakan untuk memantau penggunaan bandwidth dalam suatu 

interface yang mendukung SNMP. Juga bisa memantau peningkatan traffic 

dalam berbagai skala (daily, rata-rata setiap 5 menit), sampai skala 

tahunan.Untuk Monitoring Jaringan MRTG. 
4. Nagios, Nagios merupakan aplikasi monitoring yang dapat memonitor sistem 

komputer, monitoring jaringan dan monitoring infrastruktur suatu aplikasi 

berbasis open source. Nagios menawarkan layanan monitoring dan 

peringatan untuk server, switch, aplikasi dan layanan yang lainnya. Untuk 

Monitoring Jaringan Nagios,buka browser kemudian masukkan alamat IP 

Address . 
5. Cacti, salah satu aplikasi open source yang merupakan solusi pembuatan 

grafik network yang lengkap yang di design untuk memanfaatkan kemampuan 

fungsi RRDTool sebagai penyimpanan data dan pembuatan grafik. Cacti 

menyediakan pengumpulan data yang cepat, pola grafik advanced, metoda 

yang mudah digunakan mudah dipahami untuk local area network sehingga 

network yang kompleks dengan ratusan device. Untuk Monitoring Jaringan 

Cacti, buka browser kemudian masukkan alamat IP Address .  
6. Acidlab, sebuah engine berbasis PHP yang digunakan untuk mencari dan 

mengetahui proses yang terjadi dalam database sekuriti, yang dihasilkan oleh 

software seperti IDSecs, Firewall dan Network Monitoring Tool. Untuk 

Monitoring Jaringan Nagios, buka browser kemudian masukkan alamat IP 

Address . 
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G. KUNCI JAWABAN 
1. IPTABLES adalah suatu tools dalam sistem operasi linux yang 

berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter (penyaringan) terhadap 

(trafic) lalulintas data. Secara sederhana digambarkan sebagai 

pengatur lalulintas data. Dengan IPTABLES inilah kita akan mengatur 

semua lalulintas dalam komputer kita, baik yang masuk ke komputer, 

keluar dari komputer, ataupun traffic yang sekedar melewati komputer 

kita. 

2. IPTABLES [-t table] command [match] [target/jump]. 

3. IPTABLES memiliki 3 buah tabel, yaitu NAT, MANGLE dan FILTER. 

Penggunannya disesuaikan dengan sifat dan karakteristik masing-

masing. Fungsi dari masing-masing tabel tersebut sebagai berikut: 

a. NAT : Secara umum digunakan untuk melakukan Network 

Address Translation. NAT adalah penggantian field alamat asal 

atau alamat tujuan dari sebuah paket. 

b. MANGLE : Digunakan untuk melakukan penghalusan (mangle) 

paket, seperti TTL, TOS dan MARK. 

c. FILTER : Secara umum, inilah pemfilteran paket yang 

sesungguhnya.. Di sini bisa dintukan apakah paket akan di-

DROP, LOG, ACCEPT atau REJECT. 

4. Jenis-jenis chain pada Tabel Filter IPTABLES : 

a. INPUT chain – Mengurus paket yang masuk menuju firewall pada 

local server 

b. OUTPUT chain – Mengurus paket yang keluar dari local server 

melewati firewall. 

c. FORWARD chain – Mengurus paket yang akan ditujukan pada 

NIC di local server. 

5. 3 Jenis NAT : 

a. Full Cone NAT 
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Saat sebuah internal address (iAddr:iPort) dipetakan pada 

eksternal address (eAddr:ePort), Paket apapun yang berasal dari 

iAddr:iPort akan dikirim melalui eAddr:ePort. Eksternal Host 
apapun dapat mengirim paket-paket ke iAddr:iPort dengan cara 

mengirimnya melalui eAddr:ePort. 

b. Restricted Cone NAT 

 
Saat sebuah internal address (iAddr:iPort) dipetakan pada 

eksternal address (eAddr:ePort), Paket apapun yang berasal dari 

iAddr:iPort akan dikirim melalui eAddr:ePort. Eksternal Host 
apapun dapat mengirim paket-paket ke iAddr:iPort dengan cara 

mengirimnya melalui eAddr:ePort hanya jika iAddr:iPort 

sebelumnya telah mengirim paket ke hAddr:any. “Any” berarti 

suatu port apapun baik yang bersangkutan maupun yang tidak 

bersangkutan. 

c. Port Restricted Cone NAT 

 
Saat sebuah internal address (iAddr:iPort) dipetakan pada eksternal 

address (eAddr:ePort), Paket apapun yang berasal dari iAddr:iPort 

akan dikirim melalui eAddr:ePort. Eksternal Host apapun dapat 
mengirim paket-paket ke iAddr:iPort dengan cara mengirimnya 

melalui eAddr:ePort hanya jika iAddr:iPort sebelumnya telah mengirim 

paket ke hAddr:Port. “Port” berarti suatu port tertentu yang 

bersangkutan. 

6. Yang membedakan tabel Mangle dengan tabel lainnya adalah, tabel 

Mangle digunakan untuk melakukan penghalusan (mangle) paket 

seperti merubah TTL, QOS, dan MARK di header TCP. Sangat 
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berbeda dengan tabel Filter dan tabel NAT, dimana tabel Filter 

digunakan untuk pemfilteran paket, sedangkan tabel NAT digunakan 

untuk melakukan Network Address Translation. 
7. PerbedaanChain Preroutingdan Chain Postrouting: 

a. Chain Preroutingdigunakan untuk merubah paket-paket NAT 

dimana alamat tujuan dari paket-paket tersebut terjadi 

perubahan. Biasanya dikenal dengan destination NAT atau 

DNAT. Atau dengan kata lain, Chain Pre-routing merubah paket 

sesaat setelah paket masuk kedalam sistem, namun belum 

dilakukan routing. 
b. Chain Postrouting digunakan untuk merubah paket-paket NAT 

dimana alamat sumber dari paket-paket tersebut terjadi 

perubahan. Biasanya dikenal dengan source NAT atau SNAT. 

Atau dengan kata lain, Chain Post-routing merubah paket sesaat 

setelah paket meninggalkan sistem. 
8. Terdapat 4 special property pada bagian Target, yaitu: 

a. ACCEPT: Digunakan agar firewall menerima paket. 

b. DROP: Digunakan agar firewall men-drop paket. 

c. QUEUE: Digunakan agar firewall mengoper paket kedalam 

userspace. 

d. RETURN: Digunakan agar firewall berhenti mengeksekusi rule 

selanjutnya pada chain yang sama di suatu paket. Kontrol akan 

dikembalikan kepada pemanggil chain. 
9. Perbedaan diantara special property DROP dan REJECT adalah 

sebagai berikut: 

a. DROP: Firewall akan menolak paket tanpa disertai pesan error 

kesalahan. 

b. REJECT: Firewall akan menolak paket dan memberitahukan 

error kesalahan kepada user pengirim. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Demikian modul ini disusun untuk menjadi salah satu rujukan belajar 

bagi guru dalam belajar dan menguasai materi serta memenuhi kompetensi yang 

telah ditentukan. Semoga modul ini dapat bermanfaat baik untuk guru maupun 

untuk pembuatan modul-modul yang lebih baik. Dan tentunya masih banyak 

kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu kami selaku penyusun 

mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana-sini. Akhirnya 

kami mengucapkan selamat belajar dan semoga sukses. 

 
B. Tindak Lanjut 

Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas serta 

evaluasi maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat dinyatakan 

lulus/ tidak lulus. Apabila dinyatakan lulus maka dapat melanjutkan ke modul 

berikutnya sesuai dengan alur peta kududukan modul, sedangkan apabila 

dinyatakan tidak lulus maka peserta diklat harus mengulang modul ini dan tidak 

diperkenankan mengambil modul selanjutnya. 
 
C. Evaluasi 
1. Istilah lain untuk throughput adalah sebagai berikut ... 

a. Perbandingan Bandwidth 

b. Bandwidth aktual 

c. Bandwidth maksimum 

d. Bandwidth minimun 

e. Semua jawaban benar 

2. User Account yang terdapat di suatu komputer baik Domain Controller 

maupun Clien dan hanya dapat digunakan untuk login ke komputer dimana 

account tersebut dibuat adalah .... 

a. Local Account  

b. Domain Account 
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c. Local User Account. 

d. Web Account 

e. Domain User Account 

3. Implementasi dari mekanisme Access Control antara lain menggunakan..... 

a. User ID 

b. Password 

c. Login 

d. Sign out 

e. Sign Up 

4. Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan password, maka kesalahan ini 

akan dicatat oleh sistem dan disimpan di..... 

a. My Document 

b. Template 

c. Logfile 

d. File cache 

e. Bookmark  

5. File system mana di bawah ini yang mendukung Enkripsi dan local security  

a. FAT32                 

b. Ext3 

c. Fat16         

d. Ext2 

e. NTFS 

6. Proses pengubahan/konversi/penyandian suatu informasi kebentuk tertentu 

sehingga tidak di-mengerti oleh pihak yang tidak berhak disebut... 

a. Deskripsi 

b. Propteksi 

c. Validasi 

d. Property 

e. Enskripsi  

7. Memanfaatkan kelemahan sistem untuk aktifitas diluar penggunaan normal 

yang sewajarnya disebut.... 

a. Scanning 

b. Sniffing 

c. Exploit 
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d. Spoofing 

e. Dubbing  

 

8. Serangan keamanan dengan menyamarkan IP disebut..... 

a. Scanning 

b. Sniffing 

c. Exploit 

d. Spoofing 

e. Dubbing  

9. Kerusakan sistem jaringan bisa disebabkan oleh tegangan listrik yang tidak 

stabil atau mati mendadak, hal ini bisa diatasi dengan menggunakan....... 

a. Stavol 

b. Stabilizer 

c. UPS 

d. Travo 

e. Stasioner  

10. Tindakan yang dilakukan oleh Firewall dengan melewatkan paket data atau 

memblok paket data ketujuannya adalah tindakan ..... 

a. Monitoring 

b. Controling 

c. Blocking  

d. Filtering 

e. Accessing 

11. Fungsi Firewall yang sebagai penghubung antara komputer Client dengan 

jaringan luar disebut dengan fungsi.... 

a. Proxy  

b. Monitoring 

c. Controling 

d. Filtering 

e. Accessing  

12. Model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan 

bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi 

di komputer kesebuah aplikasi di komputer lain melalui media seperti kabel 

adalah … 
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a. Model ISO 

b. Model OSI 

c. Internet 

d. Bridge 

e. Layer 

13. Salah satu fungsi terpenting dari spesifikasi OSI adalah . . . 

a. membantu terjadinya transfer data antar host yang berbeda 

b. membantu penataan jaringan 

c. membantu terjadinya pengelolahan data 

d. membantu terjadinya transfer file 

e. membantu penyusunan jaringan 

14. Hampir seluruh kegiatan penggunaan sistem termasuk kegagalan login. 

Untuk mengatasinya administrator harus menganalisa berkas di .....  

a. Proxy 

b. Cache 

c. History 

d. Bookmark 

e. Logfile  

15. Penipuan melalui E-mail disebut : 

a. Relay                                                     

b. Phishing                                                        

c. Spamming 

d. Mailbomb        

e. Hoax 

16. Protokol yang sering digunakan untuk manajemen jaringan pada jaringan 

berbasis TCP/IP adalah… 

a. FTP 

b. SNMP 

c. SMTP 

d.POP3 

e.HTTP 

17. SQL Injection adalah salah satu serangan… pada keamanan jaringan 

a.      Software d.       System 
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b.      Fisik  e.      Logic  

c.      Hardware  

 

18. Serangan keamanan jaringan pada sisi sosial dengan memanfaatkan 

kepercayaan pengguna disebut… 

a.      Traffic Flooding d.      Request Flooding 

b.      Social Engineering e.      Denial of Service 

c.      Deface  

19. Program yang sepertinya bermanfaat padahal tidak karena uploaded hidden 

program dan scipt perintah yang membuat sistem rentan gangguan adalah… 

a.      Virus d.      Spyware 

b.      Worm e.       Phising 

c.      Trojan Horse  

20. IDS merupakan kepanjangan dari.... 

a.    Intersection Domain System d.    Insecsion Diferent Security 

b.    Intrusion Detection System e.    International Deface Security 

c.    Internet Deface System  

21. Serangan pada keamanan jaringan dengan membanjiri lalu lintas jaringan 

adalah….. 

a.       Request Flooding d.       DoS (Denial of Service) 

b.      Traffic Flooding e.      Deface 

c.       SQL Injection  

22. Berikut ini adalah jenis jenis firewall, kecuali… 

a.     Packet Filtering Gateway 

b.      Application Layer Gateway 

d. Statefull Multilayer Inspection 

Firewall 

c.       Circuit Level Gateway e. Multilayer Inspection Firewall 

  23. Jenis firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memeberikan tingkat 

keamanan yang paling tinggi adalah… 

a.      Packet Filtering Gateway  

b.      Application Layer Gateway  

c.      Circuit Level Gateway 

d.      Statefull Multilayer Inspection Firewall 

e.       Multilayer Inspection Firewall 
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24. Di bawah ini yang bukan merupakan Kemungkinan penyebab dari 

congestion di lalu lintas jaringan adalah: 

a. Terlalu banyak host (host artinya peralatan-peralatan yang terhubung ke 

jaringan yang bisa mengirimkan dan menerima informasi bisa berupa 

komputer, workstation, server, printer dan lain-lain) di dalam sebuah 

broadcast domain 

b. Broadcast storm (badai broardcast) 

c. collision 

d. Bandwith yang kecil 

e. Multicasting 

25. digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih network dan bertugas 

sebagai perantara dalam menyampaikan data antar-network adalah … 

a. Repeater 

b. Hub 

c. Router 

d. Server 

e. RJ-45 

26. kumpulan dari peralatan-peralatan di sebuah segmen network yang 

menerima semua paket broadcast yang dikirim oleh peralatan-peralatan di 

dalam segmen adalah … 

a. Broadcast domain 

b. Broadcast 

c. Loopback 

d. Network 

e. Server 

27. kondisi dimana terjadi tabrakan antar data karena data-data tersebut berada 

pada waktu dan tempat yang sama pada sebuah kabel jaringan, Pengertian 

dari …  

a. Broadcast 

b. Network 

c. Broken 

d. Collision 

d. Router 

28. Di bawah ini yang bukan merupakan layer OSI adalah . . . 



 

108 
 

a. Layer Application 

b. Layer Session 

c. Layer Network 

d. Layer Preview 

e. Layer Presentation 

29. Router berada pada layer …  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

30. Berapa bit jumlah MAC address ... 

a. 18 bit 

b. 32 bit 

c. 48 bit 

d. 64 bit 

d. 90 bit 

 

D. Kunci Jawaban 
1. B 

2. A 

3. B 

4. C 

5. E 

6. E 

7. C 

8. D 

9. C 

10. B 

11. A 

12. B 

13. A 

14. E 

15. B 

16. B 

17. E 

18. B 

19. C 

20. B 

21. B 

22. E 

23. D 

24. C 

25. C 

26. A 

27. D 

28. D 

29. B
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GLOSARIUM 
 

 

BIOS : Basic Input Output System. Software yang 

dipasang pada chip komputer untuk mengatur 

operasi dasar seperti layar, harddisk, dan 

keyboard. 

Cache : Lokasi di dalam memori atau harddisk yang 

menjadi tempat penyimpanan data sementara. 

Client   :  Komputer yang menerima layanan dari server. 

CPU : Central Processing Unit. Bagian utama dari 

sebuah paket komputer, diluar monitor dan 

keyboard. 

DNS : Domain Name System. Sistem penamaan 

domain. 

Domain : Lengkapnya domain name. Nama untuk 

pengalamatan internet. 

DOS :Disk Operating System. Sistem operasi berbasis 

teks yang dikembangkan oleh microsoft. 

E-mail : Electronic mail. Ada yang menyingkatnya sebagai 

email, tanpa ”-” sehingga tak beda dari email gigi. 

Sistem pengiriman surat/ pesan antar komputer 

lewat internet. 

FTP : File Transfer Protocol. Salah satu stkitar 

pertukaran file melalui internet. 

Gateway : [1] server yang mengatur lalu lintas informasi 

keluar-masuk jaringan komputer[2] bagi pengguna 

internet rumahan, bisa berarti Internet Service 

Provider (ISP).[3] istilah lama untuk router 

Hardware : Perangkat keras pada sistem komputer, termasuk 

CPU, monitor, keyboard, mouse, printer dan 

berbagai periferal lainnya. 
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Host : Lengkapnya host computer. Komputer yang 

terhubung ke komputer lain, sehingga menyerupai 

server, dan bertugas melayani komputer lain yang 

terhubung dengan dirinya. 

Install : Instal. Memasang aplikasi atau menambah 

hardware ke PC. 

Internet : Jaringan komputer global yang memungkinkan 

komunikasi dan transfer data antar komputer ke 

dalamnya. 

Log in : Disebut juga login, log on dan logon. Proses untuk 

masuk ke dalam sistem sebuah komputer, 

jaringan atau layanan online, yang meminta 

pengisian nama dan password penggunanya agar 

komputer dapat mengenali dan mengakui 

keabsahan dalam mengakses. 

Log out : Disebut juga Log off. Kebalikan dari login. 

Tindakan untuk keluar dari sistem komputer, 

jaringan atau layanan online. 

Mail Server : komputer dalam sebuah jaringan yang bertugas 

menangani penerimaan dan pengiriman e-mail 

para penggunanya. 

Ping : Packet InterNet Groper. Program untuk mengetes 

koneksi jaringan. 

POP3 : Post Office Protocol 3. Protocol untuk menerima 

e-mail dari mail server. 

Port : Soket atau entry point pada komputer untuk 

berhubungan dengan piranti lain. 

Proprietary : lengkapnya proprietary software. Kebalikan dari 

open source software. Jenis software yang source 

code-nya tertutup. Contohnya software buatan 

microsoft. 

Protocol : Format transmisi data antara  dua piranti. 
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Proxy : Kengkapnya proxy server. Server yang berfungsi 

menghubungkan klien dalam jaringan LAN ke 

internet. 

Remote access : Akses komputer jarak jauh yang memungkinkan 

seorang pengguna  komputer maupun piranti 

digital lainnya dapat mengendalikan dan 

memanfaatkan komputer lain yang terhubung. 

Router : Piranti keras yang bertugas mengatur lalu lintas 

data antar jaringan komputer. 

Server   : Merupakan tempat penyimpanan (pusat) data dan 

sebagai penyedia service pada jaringan 

Shortcut  : Cara cepat membuka program aplikasi, bisa 

dengan tombol keyboard atau pengklikan icon. 

Sharing   : Pemakaian secara bersama-sama. 

Situs  : Site, sebuah komputer yang terhubung oleh 

internet, dan menyajikan informasi atau layanan, 

seperti newsgroups, e-mail, atau halaman web. 

SMTP  : Simple Mail Transfer Protocol. Tata cara 

pengiriman e-mail dari komputer Kita melalui 

internet. 

Software  : Sebuah atau kumpulan program yang akan 

mengoperasikan kerja hardware. 

Source Code   : Kode sumber dari suatu sistem. 

System Files  : File yang bekerja ketika komputer mulai berjalan 

(startup), yang biasanya berisi instruksi-instruksi 

penting untuk membuat hardware dan software 

berjalan normal. 

 


