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Masih ingat dengan kasus2 berikut? 
1.  Wikileaks: mengungkapkan dokumen-dokumen 

rahasia negara dan perusahaan kepada publik 
melalui situs web. 
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Julian Assange, salah satu  
pendiri situs WikiLeaks. Kantor dan tempat penyimpanan data WikiLeaks. 
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Dokumen yang dibocorkan: 
 1. Data Nasabah Bank Julius Baer 
 2. Surel Sarah Palin 
 3. Video Helikopter Apache 
 4. Perang Afganistan 
 5. Berkas Guantanamo 
 5. Dokumen Perang Irak 
 6. Kawat diplomatik Amerika Serikat 

 
(Sumber: Wikpedia) 
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2. Kasus penyadapan percakapan ponsel antara 
Artalyta Suryani (Ayin)  dan Kemas Yahya Rahman 
yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan tentang 
“dugaan” suap Rp 6 Milyar lebih. 

 
 Transkrip percakapan: 
 A: Halo.. 
K: Halo. 
A: Ya, siap. 
K: Sudah dengar pernyataan saya (Soal penghentian 
penyelidikan kasus BLBI)? He…he…he 
A: Good, very good. 
K: Jadi tugas saya sudah selesai. 
A: Siap, tinggal… 
K: Sudah jelas itu, gamblang. Tidak ada permasalahan lagi 
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 A: Bagus itu 
K: Tapi saya dicaci maki. Sudah baca Rakyat Merdeka (surat 
kabar Rakyat Merdeka yang terbit di Jakarta)? 
A: Aaah Rakyat Merdeka, mah nggak usah dibaca 
K: Bukan, katanya saya mau dicopot ha..ha…ha. Jadi gitu ya… 
A: Sama ini Bang, saya mau informasikan 
K: Yang mana? 
A: Masalah si Joker. 
K: Ooooo nanti, nanti, nanti. 
A: Nggak, itu kan saya perlu jelasin, Bang 
K: Nanti, nanti, tenang saja. 
A: Selasa saya ke situ ya… 
K: Nggak usah, gampang itu, nanti, nanti. Saya sudah bicarakan 
dan sudah ada pesan dari sana. Kita… 
A: Iya sudah 
K: Sudah sampai itu 
A: Tapi begini Bang… 
K: Jadi begini, ini sudah telanjur kita umumkan. Ada alasan lain, 
nanti dalam perencanaan 
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Menyingkap Dunia Penyadapan (1) 
Pejabat Gerah Gunakan Ponsel 
Sjamsir Siregar - inilah.com/Abdul Rauf 
INILAH.COM, Jakarta Penyadapan seperti jadi dunia 

terang benderang di Pengadilan Tipikor. Apa saja 
yang dikatakan Artalyta Suryani, tersangka kasus 
penyuapan jaksa, diumbar. Seperti apa sebenarnya 
penyadapan? Bagaimana aturannya?  

 
Suara Sjamsir Siregar terdengar keras dari balik 
teleponnya. "Aku sedang sibuk bekerja. Kalau mau 
bertemu, silahkan. Tapi nantilah dicarikan waktu. 
Kalau bicara di telepon, jangan! Banyak penyadapan 
sekarang. Sudah ya, aku mau sholat Jumat dulu," 
kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 
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Moral of the story: 
 Kasus-kasus kebocoran informasi dan 
penyadapan tersebut menunjukkan bahwa 
KROPTIGRAFI itu sangat penting. 
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Terminologi 
§  Pesan: data atau informasi yang dapat 

dibaca dan dimengerti maknanya. 
 Nama lain: plainteks (plaintext) 
      teks-jelas (cleartext)  

§  Rupa pesan:  teks, gambar, musik mp3, 
           video, tabel, daftar belanja, dll 

§  Pesan ada yang: 
 - dikirim (via pos, kurir, saluran telekom., dll),  
 - disimpan di dalam storage (disk, kaset, CD) 
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Pesan  

1. Teks 
     “Halo apa kabar” 
      Tabel 

2. Audio  
 
  
 
     
 

3. Gambar (image) 
 
 
 
 
4. Video  
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Terminologi 

n  Pengirim (sender): pihak yang mengirim pesan 
n  Penerima (receiver): pihak yang menerima pesan 
n  Pengirim/penerima bisa berupa orang, komputer, 

mesin, dll 
n  Contoh:  

  pengirim = Alice,  penerima = Bob; 
  pengirim = komputer client, penerima = komp. server; 

      pengirim = Alice, penerima = mesin penjawab  
n  Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman, 

yaitu pihak lain tidak dapat membaca/memanipulasi  
pesan.     
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Terminologi 

n  Cipherteks (ciphertext): pesan yang telah 
disandikan sehingga tidak bermakna lagi. 

   Tujuan: agar pesan tidak dapat dibaca oleh 
pihak yang tidak berhak. 

   Nama lain: kriptogram (cryptogram) 
 
n  Cipherteks harus dapat dikembalikan menjadi 

plainteks semula 
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Terminologi 
Contoh: 
 
Plainteks:  
 culik anak itu jam 11 siang 

 

Cipherteks: t^
$gfUi89rewoFpfdWqL:p[uTcxZ 
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Terminologi 

n  Enkripsi (encryption): proses menyandikan 
plainteks menjadi cipherteks.  

   Nama lain:  enciphering  
 
n  Dekripsi (decryption): Proses 

mengembalikan cipherteks menjadi plainteks 
semula. 

   Nama lain: deciphering 
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Terminologi 

EnkripsiPlainteks Dekripsi
Cipherteks

Plainteks

Kunci Kunci
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Notasi Matematis 

Misalkan:  
 C = chiperteks  
 P = plainteks 

 
Fungsi enkripsi E memetakan P ke C,  

 E(P) = C       
  

Fungsi dekripsi D memetakan C ke P, 
  D(C) = P    
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 Fungsi enkripsi dan dekripsi harus 
memenuhi sifat:  

  
  D(E(P)) = P    
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Aplikasi Enkripsi – Dekripsi 

1.  P e n g i r i m a n d a t a m e l a l u i s a l u r a n  
komunikasi (data encryption on motion). 

 
2.  Penyimpanan data di dalam disk storage  
       (data encryption at rest) 
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Data Encryption on Motion 

§  Sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan 
dengan handphone. 

§  Nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan 
dari mesin ATM ke komputer bank.   

§  Nomor PIN kartu kredit pada transaksi e-
commerce di internet. 

§  Siaran televisi berbayar (Pay TV) 
§  Pesan melalui BlackBerry Messenger (BBM) 
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Data Encryption at Rest 
1.  Dokumen teks 
 

Plainteks (plain.txt): 
 
 

Ketika saya berjalan-jalan di pantai 
losari,saya menemukan banyak sekali 
kepitingyang merangkak menuju laut. 
Merekaadalah anak-anak kepiting yang 
barumenetas dari dalam pasir. Naluri 
mereka mengatakan bahwa laut adalah 
tempat kehidupan mereka. 

 
 

Cipherteks (cipher.txt): 
 

Ztâxzp/épêp/qtüyp{p}<yp{p}/sx/�p}âpx; 
��épêp/|t}t|äzp}/qp}êpz/étzp{x/zt�xâx 
}v��êp}v/|tüp}vzpz/|t}äyä/{päâ=/\tütz 
p��psp{pw/p}pz<p}pz/zt�xâx}v/êp} 
v/qpüä��|t}tâpé/spüx/sp{p|/�péxü=/] 
p{äüx��|ttüzp/|t}vpâpzp}/qpwåp/{päâ 
/psp{pw��ât|�pâ/ztwxsä�p}/|tützp= 
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2.  Dokumen gambar 
                                 

 
 

Plain image 
 

 
Cipher image 
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3.  Basisdata  

           Plainteks (siswa.dbf): 
 

NIM Nama Tinggi Berat 
000001 Andi Megawaty 160 50 
000002 Fariz RM 157 49 
000003 Taufik Hidayat 176 65 
000004 Siti Nurhaliza 172 67 
000005 Husain Syamsi 141 84 
000006 Aziz Burhan 181 54 
000007 Santi Nursanti 167 59 
000008 Cut Yanti 169 61 
000009 Ina Sabarina 171 62 
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Cipherteks (siswa2.dbf): 
 

NIM Nama Tinggi Berat 
000001 tüp}vzpz/|t}äyä/{äâ |äzp} épêp 
000002 ��|t}tâpé/spüx/sp péxü= ztwxsä� 
000003 ��ât|�pâ/ztwxsä�p}/| }/|tü spüx/ 
000004 épêp/|t}t|äzp}/qpêpz qp}êpz wxsä 
000005 étzp{x/zt�xâx}v��êp} päâ/psp étzp{ 
000006 spüx/sp{p|/�péxü=/] xâx}v ttüzp/| 
000007 Ztâxzp/épêp/qtüypp}< äzp} }äyä/{ 
000008 qpwåp/{päâ/psp{pw� Ztwxs xâx}v�� 
000009 }t|äzp}/qp}êpz/ép{ qp}êp äzp}/qp 

 
Keterangan: hanya field Nama, Berat, dan Tinggi yang dienkripsi. 
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4. Video 
 - Plain video 
 - Encrypted video 
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Terminologi 
n  Kriptografi (cryptography) 

n  Kata cryptography berasal dari bahasa Yunani: 
κρυπτο (hidden atau secret) dan γραφη (writing)
 Artinya “secret writing” 

n  Definisi lama:  
 Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga 
kerahasian pesan dengan cara menyandikannya ke 
dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi 
maknanya. 
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Terminologi 
n  Kriptografi berkembang sedemikan rupa 

sehingga tidak lagi sebatas mengenkripsi 
pesan, tetapi juga memberikan aspek 
keamanan yang lain (akan dibahas nanti).   

n  Definisi baru: Kriptografi adalah ilmu dan 
seni untuk menjaga keamanan  pesan 
(message) [Schneier, 1996].  

   “art and science to keep message secure” 
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Terminologi 

n  Algoritma kriptografi (cipher) 
 -  aturan untuk enchipering dan 
    dechipering, atau 
 -  fungsi matematika yang digunakan 

       untuk enkripsi dan dekripsi pesan. 
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Terminologi 

n  Cipher tidak sama dengan kode (code) 
n  Kode mempunyai sejarah tersendiri di dalam 

kriptografi 
n  Contoh kode: 

Pesan: kapal api datang 
Kode: hutan bakau hancur  

  
  Pesan: kapal api datang 
  Kode:  xyztvq bkugbf hjqpot 
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Terminologi 

n  Encoding: Transformasi dari plainteks 
menjadi kode 

n  Decoding: transformasi kebalikan dari kode 
menjadi plainteks. 

n  Buku kode (codebook): dokumen yang 
digunakan untuk mengimplementasikan suatu 
kode 

n  Buku kode terdiri dari tabel lookup (lookup 
table) untuk encoding dan decoding   
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Terminologi 

15/03/20 



Faisal Syafar 31 

n  Codebreaker: Orang yang memecahkan kode 
(untuk menemukan plainteks)  

Terminologi 
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Terminologi 

n  Kunci: parameter yang digunakan untuk transformasi 
enciphering dan dechipering  

n  Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga 
kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma 
kriptografinya dinamakan algoritma restricted   

n  Algoritma resricted tidak cocok lagi saat ini 
n  Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan 

menggunakan kunci. 
n  Kunci bersifat rahasia (secret), sedangkan algoritma 

kriptografi tidak rahasia (public) 
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Terminologi 
n  Enkripsi dan dekripsi dengan kunci: 

  Enkripsi: EK(P) = C      Dekripsi: DK(C) = 
P       Harus dipenuhi:

 DK(EK(P)) = P 
 

Kunci K Kunci K

Kirim senjata perang
P

Kirim senjata perang
P

Stype xouvatx kutreq
C

Enkripsi
EK (P) = C

Dekripsi
DK (C) = Pcipherteks

plainteks plainteks
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Terminologi 

n Sistem kriptografi (cryptosystem)       
Terdiri dari:  
 - algoritma kriptografi,  
 - plainteks,  
 - cipherteks,  
 - dan kunci.  
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Terminologi 

n  Penyadap (eavesdropper): orang yang mencoba 
menangkap  pesan selama ditransmisikan. 

    
 Nama lain: enemy, adversary, intruder, interceptor, 
bad guy 

n  Ron Rivest (pakar kriptografi): “cryptography is about 
communication in the presence of adversaries”  
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Terminologi 

n  Kriptanalisis (cryptanalysis): ilmu dan seni untuk 
memecahkan chiperteks menjadi plainteks tanpa 
mengetahui kunci yang digunakan.  

n  Pelakunya disebut kriptanalis 
n  (Perancang algoritma kriptografi: kriptografer) 
n  Kriptanalisis merupakan “lawan” kriptografi 
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Terminologi 

n  Kriptologi (cryptology): studi mengenai kriptografi 
dan kriptanalisis. 

     
Kriptologi

Kriptografi
Ilmu dan seni untuk menjaga

keamanan pesan

Kriptanalisis
Ilmu dan seni untuk

menmecahkan cipherteks
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Terminologi 

Persamaan kriptografer dan kriptanalis: 
n  àKeduanya sama-sama menerjemahkan cipherteks 

menjadi  plainteks 
     
Perbedaan kriptografer dan kriptanalis:  
n  àKriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau 

penerima pesan 
n  àKriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau 

penerima pesan 
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Sejarah Kriptografi 
n  Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang.  
n  Tercatat Bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu 

menggunakan hieroglyph yang tidak standard untuk 
menulis pesan 
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Sejarah Kriptografi 

n  Di Yunani, kriptografi sudah digunakan 400 BC 
n  Alat yang digunakan: scytale 
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Sejarah Kriptografi 

n  Sejarah lengkap kriptografi dapat ditemukan 
di dalam buku David Kahn, “The 
Codebreakers”  

n  Empat kelompok orang yang menggunakan 
dan berkontribusi pada  kriptografi: 
 1. Militer (termasuk intelijen dan mata-mata) 
 2. Korp diplomatik 
 3. Diarist 
 4. Lovers 
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Sejarah Kriptografi 

n  Di India, kriptografi digunakan oleh pencinta 
(lovers)  untuk berkomunikasi tanpa diketahui 
orang.  

n  Bukti ini ditemukan di dalam buku Kama 
Sutra yang merekomendasikan wanita 
seharusnya mempelajari seni memahami 
tulisan dengan cipher  
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Sejarah Kriptografi 
n  Tidak ditemukan catatan kriptografi di Cina 

dan Jepang hingga abad 15. 

Queen Mary 

n  Pada Abad ke-17, sejarah 
kriptografi pernah mencatat 
korban di Inggris. 

n  Queen Mary of Scotland,  dipancung 
setelah pesan rahasianya dari balik 
penjara (pesan terenkripsi yang 
isinya rencana membunuh Ratu 
Elizabeth I) pada Abad Pertengahan 
berhasil dipecahkan oleh Thomas 
Phelippes, seorang pemecah kode.  
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Sejarah Kriptografi 

n  Perang Dunia ke II, Pemerintah Nazi Jerman 
membuat mesin enkripsi yang dinamakan 
Enigma.  

n  Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh 
pihak Sekutu. 

n  Keberhasilan memecahkan Enigma sering 
dikatakan sebagai faktor yang 
memperpendek perang dunia ke-2  
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Enigma 
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The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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Kriptanalisis 

n  Sejarah kriptografi paralel dengan sejarah 
kriptanalisis (cryptanalysis), yaitu bidang ilmu dan 
seni untuk memecahkan cipherteks  

n  Teknik kriptanalisis sudah ada sejak abad ke-9.  

n  Dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan 
Arab pada Abad IX  bernama Abu Yusuf Yaqub 
Ibnu Ishaq Ibnu As-Sabbah Ibnu 'Omran Ibnu 
Ismail Al-Kindi, atau yang lebih dikenal sebagai 
Al-Kindi.  
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Kriptanalisis 

n  Al-Kindi menulis buku tentang seni memecahkan 
kode, buku yang berjudul ‘Risalah fi Istikhraj al-
Mu'amma (Manuscript for the Deciphering 
Cryptographic Messages)  

n  Al-Kindi menemukan frekuensi perulangan huruf di 
dalam Al-Quran. Teknik yang digunakan Al-Kindi 
kelak dinamakan analisis frekuensi. 

n  Yaitu teknik untuk memecahkan cipherteks 
berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di dalam 
pesan 
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Kriptanalisis 

Halaman pertama buku Al-Kindi, 
Manuscript for the Deciphering 

Cryptographic 
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Layanan yang Disediakan Kriptografi 

1.  Kerahasiaan 
(confidentiality) 
 Layanan yang 
digunakan untuk 
menjaga isi pesan  
dari siapapun yang 
tidak berhak untuk 
membacanya.  

Dia bisa ikut menerima pesan tapi tidak mengerti  
Sumber: Tutun Juhana (EL)  
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Layanan yang Disediakan Kriptografi 

2.  Integritas data (data 
integrity) 
 Layanan yang menjamin 
bahwa pesan masih asli/
utuh atau belum pernah 
dimanipulasi selama 
pengiriman.  
  
 “Apakah pesan yang 
diterima masih asli atau 
tidak mengalami 
perubahan (modifikasi)?”.   
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Layanan yang Disediakan Kriptografi 

3.  Otentikasi 
(authentication) 
 Layanan yang untuk 
mengidentifikasi 
kebenaran pihak-pihak 
yang berkomunikasi 
(user authentication) 
dan untuk 
mengidentifikasi 
kebenaran sumber 
pesan (data origin 
authentication).  
  
 “Apakah pesan yang 
diterima benar-benar 
berasal dari pengirim 
yang benar?”   He can claim that he is A 
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Layanan yang Disediakan Kriptografi 
4.  Nirpenyangkalan (non-

repudiation) 

 Layanan untuk mencegah 
entitas yang 
berkomunikasi melakukan 
penyangkalan, yaitu 
pengirim pesan 
menyangkal melakukan  
pengiriman atau penerima 
pesan menyangkal telah 
menerima pesan.   
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Saat ini…. 

Kehidupan kita saat ini dikelilingi oleh 
kriptografi, mulai: 

n   ATM tempat mengambil uang, 
n   Telepon genggam (HP), 
n   Komputer di lab/kantor, 
n   Internet, 
n   Gedung-gedung bisnis, 
n   sampai ke pangkalan militer 
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Kriptografi kunci-simetri 
n  Symmetric-key cryptography 
n  Kunci enkripsi = kunci dekripsi  
n  Istilah lainnya: kunci simetri, kunci privat, kunci 

rahasia (secret key) 
n  Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri 
n  Istilah lainnya: algoritma konvensional 

Kunci privat, K

Enkripsi
EK (P) = C

Dekripsi
DK (C) = P

Cipherteks, C
Plainteks, P Plainteks, P

Kunci privat, K
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Kriptografi kunci-simetri 
n  Contoh algoritma simetri:  

  - DES (Data Encyption Standard) 
  - Rijndael 
  - Blowfish 
  - IDEA 
  - GOST 
  - Serpent 
  - RC2, RC4, Rc5, dll 
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Skema algoritma simetri 
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Kriptografi kunci-nirsimetri 
n  Asymmetric-key cryptography 
n  Kunci enkripsi ≠ kunci dekripsi 
n  Nama lain: kriptografi kunci-publik  
n  karena kunci enkripsi bersifat publik (public key) 

sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia (secret key 
atau private key). 

Kunci publik, K1

Enkripsi
EK1 (P) = C

Dekripsi
DK2 (C) = P

Cipherteks, C
Plainteks, P Plainteks, P

Kunci privat, K2
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Kriptografi kunci-nirsimetri 

n  Kriptografi kunci-publik dapat dapat dianalogikan 
seperti kotak surat yang terkunci dan memiliki lubang 
untuk memasukkan surat.  

n  Kotak surat digembok dengan kunci. Kunci hanya 
dimiliki oleh pemilik kotak surat. 

n  Setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam 
kotak surat tersebut, tetapi hanya pemilik kotak yang 
dapat membuka kotak dan membaca surat di 
dalamnya karena ia yang memiliki kunci.  
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Kriptografi kunci-nirsimetri 

n  Keuntungan sistem ini: 
 1. Tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci 
privat sebagaimana pada sistem kriptografi simetri. 

 
 2.  Kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui 
saluran yang sama dengan saluran yang digunakan 
untuk mengirim pesan. Saluran untuk mengirim 
pesan umumnya tidak aman  

 
 3.  Kedua, jumlah kunci dapat ditekan.  
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Kriptografi kunci-nirsimetri 
n  Contoh algoritma nirsimetri:  

  - RSA 
  - ElGamal 
  - Rabin 
  - Diffie-Hellman Key Exchange 
  - DSA  
  - dll 
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Lembaga Terkait Kriptografi 

n  Di Indonesia: 
    1. Badan Siber dan Sandi Negara, http://bssn.go.id/ 
     2. Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), 
         http://stsn-nci.ac.id/ 
 
n  Di Amerika 
     1. National Security Agency (NSA)     
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Sistem Keamanan Jaringan 
Komputer 



Menentukan Jenis Jenis Keamanan Jaringan 

Dalam jaringan komputer, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi 
yang melibatkan berbagai kepentingan, akan banyak terjadi hal yang 
dapat mengganggu kestabilan koneksi jaringan komputer tersebut, baik 
yang berkaitan dengan hardware (pengamanan fisik, sumber daya 
listrik) maupun yang berkaitan dengan software (sistem, konfigurasi, 
sistem akses, dll).  



Gangguan pada sistem dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan yang 
dilakukan oleh pengelola ( human error), akan tetapi tidak sedikit pula yang 
disebabkan oleh pihak ketiga.  

Gangguan dapat berupa perusakan, penyusupan, 
pencurian hak akses, penyalahgunaan data 
maupun sistem, sampai tindakan kriminal melalui 
aplikasi jaringan komputer.  



Dalam internetworking beberapa jenis 
gangguan dikenal dengan istilah:  

1.  Hacking, berupa pengrusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada, 
misalnya pengrusakan pada sistem dari suatu server. 

2.  Physing, berupa pemalsuan terhadap data resmi dilakukan untuk hal yang 
berkaitan dengan pemanfaataanya. 

3.  Deface, perubahan terhadap tampilan suatu website secara illegal. 
4.  Carding, pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya 

pencurian nomor kartu kredit, digunakan untuk memanfaatkan saldo yang 
terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja online. 

5.  Serta masih banyak istilah pada sistem keamanan jaringan yang berkaitan 
dengan penyalahgunaan maupun pengrusakan sistem yang sudah ada.  



Dalam melakukan persiapan fungsi sistem hendaknya disiapkan pengamanan 
dalam bentuk berikut :  

1.  Mengelompokkan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan atau titik 
pusat akses (Server) pada suatu jaringan, yang selanjutnya harus diberikan 
pengamanan secara khusus. 

2.  Menyediakan pengamanan fisik berupa ruangan khusus untuk pengamanan 
perangkat yang disebut pada point nomor 1. Ruangan tersebut dapat diberikan 
label Network Operating Center (NOC) dengan membatasi personil yang 
diperbolehkan masuk.  

3.  Memisahkan sumber daya listrik untuk NOC dari pemakaian yang lain. Perlu juga 
difungsikan Uninteruptable Power Supply (UPS) dan Stabilizer untuk menjaga 
kestabilan supply listrik yang diperlukan perangkat pada NOC.  

4.  Merapikan wiring ruangan dan memberikan label serta pengklasifikasian kabel. 
5.  Memberikan Soft Security berupa Sistem Firewall pada perangkat yang 

difungsikan di jaringan. Merencanakan maintenance dan menyiapkan Back Up 
sistem. 



Gambar  Ilustrasi Penerapan Firewall  

Firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang 
dibutuhkan oleh jaringan komputer untuk melindungi intergritas data/
sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Caranya dengan melakukan filterisasi terhadap paket-paket 
yang melewatinya.  



Firewall tersusun dari aturan-aturan yang diterapkan baik terhadap 
hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk 
melindungi jaringan, baik dengan melakukan filterisasi, membatasi, ataupun 
menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar lainnya seperti internet.  

Gambar Arsitektur Firewall Pada Jaringan Komputer  

Gambar menunjukkan firewall yang melindungi jaringan lokal dengan cara 
mengendalikan aliran paket yang melewatinya.  



Pada firewall terjadi beberapa proses yang memungkinkannya  melindungi 
jaringan. Ada tiga macam Proses yang terjadi pada firewall, yaitu:  

1.  Modifikasi header paket, digunakan untuk memodifikasi kualitas 
layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. 

2.  Translasi alamat jaringan, translasi yang terjadi dapat berupa translasi 
satu ke satu ( one to one ), yaitu  satu alamat IP privat dipetakan kesatu 
alamat IP publik atau   translasi banyak kesatu ( many to one ) yaitu 
beberapa alamat IP privat dipetakan kesatu alamat publik. 

3.  Filter paket, digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat 
diteruskan atau tidak. 



Memasang Firewall 



JENIS-JENIS FIREWALL  

1.  Packet Filtering Gateway 
2.  Application Layer Gateway 
3.  Circuit Level Gateway 
4.  Statefull Multilayer Inspection Firewall 



Packet Filtering Gateway 
 
Packet filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas 
melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar 
jaringan yang dilindunginya. 

Gambar  Lapisan untuk Proses Packet Filtering Gateway 



Application Layer Gateway  
 
Model firewall ini juga dapat disebut Proxy Firewall. Mekanismenya tidak 
hanya berdasarkan sumber, tujuan dan atribut paket, tapi bisa mencapai 
isi ( content ) paket tersebut.  

Gambar Web server dengan Firewall 



Bila kita melihat dari sisi layer TCP/IP, firewall jenis ini akan melakukan 
filterisasi pada layer aplikasi ( Application Layer ).  

Gambar Proxy Firewall dilihat pada Model TCP/IP 



Model firewall ini bekerja pada bagian Lapisan transport dari model 
referensi TCP/IP. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal 
hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP Handshaking, yaitu 
proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan 
atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan Application Layer Gateway , 
hanya saja bagian yang difilter terdapat ada lapisan yang berbeda, yaitu 
berada pada layer Transport.  

Gambar Circuit Level Gateway dilihat pada Model TCP/IP 

Circuit Level Gateway 



Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall 
sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan Aplikasi, Transport 
dan Internet.  

Gambar Statefull Multilayer Inspection Firewall dilihat pada Model TCP/IP 

Dengan penggabungan ketiga model firewall yaitu Packet Filtering Gateway, 
Application Layer Gateway dan Circuit Level Gateway, mungkin dapat 
dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang ,memberikan fitur 
terbanyak dan memeberikan tingkat keamanan yang paling tinggi.  

Statefull Multilayer Inspection Firewall 



Mengidentifikasi pengendalian 
jaringan yang diperlukan 



Aplikasi pengendalian jaringan dengan menggunakan firewall dapat 
diimplementasikan dengan menerapkan sejumlah aturan (chains) pada 
topologi yang sudah ada.  

Dalam hal pengendalian jaringan dengan menggunakan iptables, ada dua 
hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1.  Koneksi paket yang menerapkan firewall yang digunakan. 
2.  Konsep firewall yang diterapkan. 

Dengan dua hal ini diharapkan iptables sebagai aturan yang mendefinisikan 
firewall dapat mengenali apakah koneksi yang terjadi berupa koneksi baru 
( NEW) , koneksi yang telah ada ( ESTABLISH ), koneksi yang memiliki 
relasi dengan koneksi lainnya ( RELATED ) atau koneksi yang tidak valid 
( INVALID ). Keempat macam koneksi itulah yang membuat IPTables 
disebut Statefull Protocol . 



Koneksi Paket 
 
Koneksi paket yang dalam proses pengirimannya dari pengirim kepada 
penerima harus melalui aturan firewall, dapat dikelompokan kepada tiga 
kelompok koneksi, yaitu : 

1. Koneksi TCP 

2. Koneksi IP 

3. Koneksi UDP 



Koneksi TCP 
 
Sebuah koneksi TCP  dikenal sebagai koneksi yang bersifat Connection 
Oriented yang berarti sebelum melakukan pengiriman data, mesin-mesin 
tersebut akan melalui 3 langkah cara berhubungan ( 3-way handshake ).  

Gambar Awal Sebuah Koneksi TCP 



Koneksi IP  
 
Sebuah frame yang diidentifikasi menggunakan kelompok protokol 
Internet (IP) harus melalui aturan firewall yang didefinisikan menggunakan 
protokol IP sebelum paket tersebut mendapat jawaban koneksi dari tujuan 
paket tersebut.  
Salah satu paket yang merupakan kelompok protokol IP adalah ICMP, 
yang sering digunakan sebagai aplikasi pengujian koneksi ( link ) antar 
host.  

Gambar  Sebuah Koneksi ICMP 



1. Echo request dan reply,  

2. Timestamp request dan reply,  

3.  Infomation request dan reply,  

4. Address mask request dan reply. 

Ada empat macam tipe echo yang akan mendapat paket balasan, 
yaitu: 



Koneksi UDP  
 
Berbeda dengan koneksi TCP, koneksi UDP (Gambar 11.11) bersifat 
connectionless . Sebuah mesin yang mengirimkan paket UDP tidak akan 
mendeteksi kesalahan terhadap pengiriman paket tersebut.  
Paket UDP tidak akan mengirimkan kembali paket-paket yang mengalami 
error. Model pengiriman paket ini akan lebih efisien pada koneksi 
broadcasting atau multicasting . 

Gambar Sebuah Koneksi UDP 



MATA RANTAI IPTABLES 
 
Untuk membangun sebuah firewall, yang harus kita ketahui pertama-tama 
adalah bagaimana sebuah paket diproses oleh firewall, apakah paket-paket  
yang masuk akan di buang ( DROP ) atau diterima ( ACCEPT ), atau paket 
tersebut akan diteruskan ( FORWARD ) ke jaringan yang lain. 
 
Salah satu tool yang banyak digunakan untuk keperluan proses pada firewall 
adalah iptables. Program iptables adalah program administratif untuk Filter 
Paket dan NAT ( Network Address Translation). Untuk menjalankan 
fungsinya, iptables dilengkapi dengan tabel mangle, nat dan filter . 
 
Proses yang terjadi pada paket yang melewati suatu firewall dapat 
digambarkan sebagai berikut. 



Gambar 11.12 Proses Pada Paket Yang Melewati Firewall. 

Keterangan : 
DNAT (Destination NAT) : Tujuan yang memerlukan konversi Network 
Address Translation. 
SNAT (Source NAT): Sumber yang menggunakan konversi Network 
Address Translation 



TABEL FILTER PADA IPTABLES 

No INPUT OUTPUT FORWARD 

1 Aturan no 1 Aturan no 1 Aturan no 1 

2 Aturan no 2 Aturan no 2 Aturan no 2 

3 Aturan no 3 Aturan no 3 Aturan no 3 

N Aturan n Aturan n Aturan n 

POLICY ACCEPT/ 
DROP 

ACCEPT/ 
DROP 

ACCEPT/ 
DROP 



NAT Pada IPTABLES 

No Post Routing 
(SNAT) 

Pre Routing 
(DNAT)  OUTPUT 

1 Aturan no 1 Aturan no 1 Aturan no 1 

2 Aturan no 2 Aturan no 2 Aturan no 2 

3 Aturan no 3 Aturan no 3 Aturan no 3 

N Aturan n Aturan n Aturan n 

POLICY ACCEPT/ 
DROP 

ACCEPT/ 
DROP 

ACCEPT/ 
DROP 



Salah satu kelebihan IPTABLES adalah untuk dapat memfungsikan 
komputer kita menjadi gateway menuju internet. Teknisnya membutuhkan 
tabel lain pada IPTABLES selain ketiga tabel diatas, yaitu tabel NAT 
(Gambar 11.13) 

Gambar SNAT dan DNAT 



SNAT digunakan untuk mengubah alamat IP pengirim ( source IP 
address ). Biasanya SNAT berguna untuk menjadikan komputer sebagai 
gateway menuju ke internet. 
 
Misalnya komputer kita menggunakan alamat IP 192.168.0.1. For 
example, we use the computer IP address 192.168.0.1. IP tersebut 
adalah IP lokal. SNAT akan mengubah IP lokal tersebut menjadi IP 
publik, misalnya 202.51.226.35. Begitu juga sebaliknya, bila komputer 
lokal kita bisa di akses dari internet maka DNAT yang akan digunakan.  
 
Mangle pada IPTABLES banyak digunakan untuk menandai ( marking ) 
paket-paket untuk di gunakan di proses-proses selanjutnya. Mangle 
paling banyak di gunakan untuk bandwidth limiting atau pengaturan 
bandwidth.  



 Tabel MANGLE 

No  PRE  
ROUTING INPUT FORWARD OUTPUT POST 

ROUTING 

1 Aturan no 1 Aturan no 1 Aturan no 1 Aturan no 1 Aturan no 1 

2 Aturan no 2 Aturan no 2 Aturan no 2 Aturan no 2 Aturan no 2 

3 Aturan no 3 Aturan no 3 Aturan no 3 Aturan no 3 Aturan no 3 

N Aturan n Aturan n Aturan n Aturan n Aturan n 

POLICY ACCEPT / 
DROP  

ACCEPT / 
DROP  

ACCEPT / 
DROP  

ACCEPT / 
DROP  

ACCEPT / 
DROP  

Fitur lain dari mangle adalah kemampuan untuk mengubah nilai Time to 
Live (TTL) pada paket dan TOS ( type of service ). 



Mendesain sistem keamanan jaringan 



Berikut ini adalah langkah- langkah yang diperlukan dalam membangun 
sebuah firewall : 

1.  Menentukan topologi jaringan yang akan digunakan. 
2.  Menentukan kebijakan atau policy .  
3.  Menentukan aplikasi – aplikasi atau servis-servis apa saja yang akan 

berjalan. 
4.  Menentukan pengguna-pengguna mana saja yang akan dikenakan oleh 

satu atau lebih aturan firewall. 
5.  Menerapkan kebijakan, aturan, dan prosedur dalam implementasi 

firewall. 
6.  Sosialisasi kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah diterapkan.  

MENDESAIN SISTEM KEAMANAN JARINGAN 



Berikut ini diberikan contoh penerapan iptables pada firewall. Konfigurasi 
network yang digunakan untuk contoh diilustrasikan pada gambar 11.14.  

Gambar Skema Firewall Dalam Jaringan 

Pada gambar di atas terdapat suatu firewall yang mempunyai dua antar muka. 
Firewall berhubungan dengan jaringan internet melalui antar muka eth0 dan 
berhubungan dengan jaringan privat melalui antar muka eth1. Kadang-kadang 
firewall berhubungan dengan jaringan internet menggunakan modem, dalam 
hal ini antarmuka eth0 dapat diganti dengan ppp0.  



Kemampuan pertama yang harus di miliki firewall adalah melakukan 
forward IP Address dari antarmuka eth0 menuju antarmuka eth1 dan 
sebaliknya dari antarmuka eth1 menuju antarmuka eth0 . Caranya adalah 
dengan memberi nilai 1 pada parameter ip_forward dengan perintah. 
 
 
 
 
 
Dalam beberapa variant Linux dilakukan dengan memberi baris 
konfigurasi pada file /etc/sysconfig/network .  

# echo ”1” >/proc/sys/net/ipv4/
ip_forward 
 

FORWARD_IPV4=yes 



MEMBUAT INISIALISASI 
Inisialisasi aturan iptables digunakan untuk membuat kebijakan umum terhadap 
rantai iptables yang akan di terapkan pada firewall. Kebijakan ini akan di terapkan 
jika tidak ada aturan yang sesuai. Kebijakan umum yang diterapkan dalam suatu 
firewall umumnya adalah sebagai berikut: 

1.  Kebijakan untuk membuang semua paket yang menuju, melintas dan 
keluar dari firewall. 

2.  Kebijakan untuk menerima semua paket yang menuju dan 
meninggalkan perangkat loopback . 

3.  Kebijakan menerima semua paket sebelum mengalami routing.  

# iptables –p input DROP 
# iptables –p forward DROP 
# iptables –p output DROP 

 

# iptables – A INPUT – i lo – j ACCEPT 
# iptables – A OUTPUT– o lo – j ACCEPT 

 

# iptables – t nat – p POSTROUTING – j ACCEPT 
# iptables – t nat – p PREROUTING – j ACCEPT 

 



MENGIJINKAN LALU-LINTAS PAKET ICMP 
Paket ICMP biasanya digunakan untuk menguji apakah suatu peralatan jaringan 
sudah terhubung secara benar dalam jaringan. Biasanya untuk menguji apakah 
suatu peralatan sudah terhubung secara benar dalam jaringan dapat dilakukan 
dengan perintah ping . Perintah ini akan mencoba mengirim paket ICMP ke alamat 
IP tujuan dan menggunakan tanggapan dari alamat IP tersebut. Untuk memberikan 
keleluasaan keluar, masuk dan melintasnya paket ICMP diterapkan dengan aturan 
tersebut.  

Maksud perintah di atas adalah sebagai berikut: 

1.  Firewall mengijinkan paket ICMP yang akan masuk. 
2.  Firewall mengijinkan paket ICMP yang akan melintas. 
3.  Firewall mengijinkan paket ICMP yang akan keluar. 
Perintah ketiga ini memungkinkan firewall untuk mananggapi paket ICMP yang 
dikirim ke firewall. Jika perintah ketiga tidak diberikan, maka firewall tidak dapat 
mengirim keluar tanggapan paket ICMP. 

# iptables – A INPUT –p icmp  -j ACCEPT 
# iptables – A FORWARD –p icmp  -j ACCEPT 
# iptables – A OUPUT –p icmp  -j ACCEPT 

 



Catatan : 
 
 
 
Kadang-kadang paket ICMP digunakan untuk 
tujuan yang tidak benar, sehingga kadang-
kadang firewall ditutup untuk menerima lalu 
lintas paket tersebut.  Jika firewall tidak diijinkan 
untuk menerima lalu lintas paket ICMP, maka 
perintah diatas tidak perlu dicantumkan. 



MENGIJINKAN PAKET SSH MASUK FIREWALL 

Untuk mengkonfigurasi komputer dalam jaringan, biasanya dilakukan secara 
jarak jauh. Artinya pengelolaan tidak harus datang dengan berhadapan 
dengan komputer tersebut. Termasuk dalam hal ini untuk pengelolaan 
firewall. Untuk mengelola firewall dari jarak jauh, dapat digunakan program 
SSH .  
 
Program SSH menggunakan paket TCP dengan port 22 untuk 
menghubungkan antara dua komputer. Oleh sebab itu firewall harus 
mengijinkan paket dengan tujuan port 22 untuk masuk ke firewall. Firewall 
juga harus mengijinkan paket yang  berasal dari port 22 untuk keluar dari 
firewall. Berikut ini perintah yang diterapkan untuk mengijinkan akses SSH 
melalui antarmuka eth1 yaitu dari jaringan privat.  

# iptables – A INPUT –p tcp –dport 22 –i eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A OUTPUT –p tcp –sport 22 –o eth1 -j ACCEPT 

 



Maksud dari perintah di atas adalah sebagai berikut: 
 
1.  Firewall mengijinkan masuk untuk paket TCP yang punya tujuan port 

22 melalui antarmuka eth1. 
2.  Firewall mengijinkan keluar untuk paket TCP yang berasal dari port 22 

melalui antarmuka eth1. 

# iptables – A INPUT –p tcp –dport 22 –i eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A OUTPUT –p tcp –sport 22 –o eth1 -j ACCEPT 

 

Aturan tersebut memungkinkan akses SSH hanya dari jaringan privat 
melalui antarmuka eth1. Untuk alasan keamanan, akses SSH dari jaringan 
privat dapat dibatasi untuk akses yang hanya berasal dari alamat jaringan 
tertentu atau bahkan dari komputer tertentu (input). Hal ini dilakukan 
dengan menambah opsi –s diikuti alamat jaringan  atau alamat IP pada 
perintah pertama.  



# iptables – A INPUT –s 202.51.226.37 –p tcp –
dport 22 –i eth1 -j ACCEPT 

 

Sintaks diatas adalah aturan yang akan menerima input paket TCP pada 
eth1 yang berasal dari alamat IP 202.51.226.37 dengan tujuan port 22.  



MENGIJINKAN AKSES HTTP MELINTAS FIREWALL 

Akses http merupakan protokol yang paling banyak digunakan untuk 
berselancar di internet. Informasi yang disajikan pada internet umumnya 
menggunakan akses http ini. Akses http menggunakan port 80 dengan  
jenis paket TCP. 
 
Firewall biasanya mengijinkan akses http terutama yang melintas firewall 
baik yang keluar atau masuk jaringan privat. Akses http yang keluar 
jaringan privat digunakan untuk memberi akses http bagi komputer yang 
berada di jaringan privat. Sedangkan akses http dari internet terjadi 
apabila pada jaringan privat terdapat server web yang dapat diakses dari 
jaringan internet.  



Penerapan aturan iptables untuk mengijinkan akses http adalah sbb : 

# iptables – A FORWARD –p tcp –dport 80 –i eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A FORWARD –p tcp –sport 80 –o eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A FORWARD –p tcp –dport 80 –i eth0 -j ACCEPT 
# iptables – A FORWARD –p tcp –sport 80 –o eth0 -j ACCEPT 

 
Maksud dari perintah di atas adalah sebagai berikut: 

1.  Firewall mengijinkan melintas untuk paket TCP yang punya tujuan port 
80 melalui antarmuka eth1. 

2.  Firewall mengijinkan melintas untuk paket TCP yang punya asal port 80 
melalui antarmuka eth1. 

3.  Firewall mengijinkan melintas untuk paket TCP yang punya tujuan port 
80 melalui antarmuka eth0. 

4.  Firewall mengijinkan melintas untuk paket TCP yang punya asal port 80 
melalui antarmuka eth0. 



Perintah pertama dan kedua digunakan untuk mengijinkan akses http 
yang berasal dari jaringan privat, sedangkan perintah ketiga dan keempat 
digunakan untuk mengijinkan akses http yang berasal dari internet.  

Keempat perintah tersebut dapat diganti dengan satu perintah 
menggunakan opsi multiport sebagai berikut : 

Perintah tersebut menyatakan bahwa firewall mengijinkan paket TCP yang 
punya port 80 (tujuan / asal) untuk melintas (dari eth0 atau eth1 ).  

# iptables – A FORWARD –p tcp –m multiport --
port 80 -j ACCEPT 



MENGIJINKAN QUERY SERVER DNS 

Firewall biasanya mempunyai minimal satu alamat IP untuk server DNS. 
Untuk query server DNS digunakan paket UDP melalui port 53. Firewall 
memerlukan query server DNS untuk menentukan alamat IP yang 
berhubungan dengan suatu nama host. Query server DNS pada firewall ini 
biasanya diijinkan untuk query server DNS keluar firewall (baik via eth0 
atau eth1 ) dan query server DNS melintasi server firewall. Aturan iptables 
yang diterapkan untuk mengijinkan query sever DNS keluar dari firewall 
adalah sebagai berikut : 

# iptables – A OUTPUT –p udp –dport 53 –o eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A INPUT –p udp –dport 53 –i eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A OUTPUT –p udp –dport 53 –o eth0 -j ACCEPT 
# iptables – A INPUT –p udp –dport 53 –i eth0 -j ACCEPT 

 



Maksudnya : 

# iptables – A OUTPUT –p udp –dport 53 –o eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A INPUT –p udp –dport 53 –i eth1 -j ACCEPT 
# iptables – A OUTPUT –p udp –dport 53 –o eth0 -j ACCEPT 
# iptables – A INPUT –p udp –dport 53 –i eth0 -j ACCEPT 

 

1.  Firewall mengijinkan keluar untuk paket UDP yang punya tujuan port 
53 melalui antarmuka eth1.  

2.  Firewall mengijinkan keluar untuk paket UDP yang punya asal port 53 
melalui antarmuka eth1. 

3.  Firewall mengijinkan keluar untuk paket UDP yang punya tujuan port 
53 melalui antarmuka eth0. 

4.  Firewall mengijinkan keluar untuk paket UDP yang punya asal port 53 
melalui antarmuka eth0.  



Perintah pertama dan kedua digunakan untuk query server DNS keluar 
melalui antarmuka eth1, sedangkan perintah ketiga dan keempat digunakan 
untuk mengijinkan query server DNS keluar melalui antarmuka eth0. 

Selanjutnya firewall akan mengijinkan query server DNS untuk melintas. 
Aturan iptables untuk mengijinkan query server DNS melintasi firewall 
adalah sebagai berikut : 

Perintah tersebut menyatakan bahwa firewall mengijinkan paket UDP yang 
punya port 53 untuk melintas. 

# iptables – A FORWARD –p udp –m multiport –ports 
53 -j ACCEPT 

 



IP MASQUERADE 

IP MASQUERADE adalah salah satu bentuk translasi alamat jaringan 
( NAT ), yang memungkinkan bagi komputer-komputer yang terhubung 
dalam jaringan lokal yang menggunakan alamat IP privat untu 
berkomunikasi ke internet melalui firewall.  

Teknik IP MASQUERADE adalah cara yang biasanya digunakan untuk 
menghubungkan jaringan lokal dengan publik (internet). Bagi pelanggan 
internet yang hanya diberi satu alamat IP dinamis ( dial up ) menggunakan 
modem. 

Hubungan antara komputer pada jaringan lokal dengan jaringan publik 
dilakukan dengan cara menyamarkan alamat IP privat dengan alamat IP 
yang dipunyai oleh kartu jaringan dengan alamat IP publik. Proses 
penyamaran alamat IP privat menjadi alamat IP publik ini disebut dengan 
IP MASQUERADE. 



Berikut ini diberikan contoh penerapan IP MASQUERADE ( NAT ). 

Gambar Jaringan Untuk Penerapan IP MASQUERADE 



TEKNIK HUBUNGAN LANGSUNG 

Pada teknik hubungan langsung, komputer-komputer yang dirancang dapat 
untuk diakses melalui jaringan internet, diberi alamat IP publik dan 
langsung dihubungkan pada internet, tanpa melalui firewall. Sehingga 
komputer tersebut akan dirouting oleh jaringan publik. Contoh struktur 
nya terlihat pada gambar 11.16.  

Gambar Jaringan Hubungan Langsung 



Perintah ini menyatakan bahwa setelah mengalami routing, paket yang 
akan dikirim melalui antarmuka eth0 yang berasal dari jaringan 
192.168.100.0/24 akan mengalami SNAT menjadi alamat IP 202.51.226.34.  

#  iptables – t nat –A POSTROUTING –o eth0 –s 
192.168.100.0/24 –j snat –to-source 
202.51.226.34 



DMZ ( DE-MILITARIZED ZONE) 

DMZ Pada Jaringan  Terpisah 

Ada dua teknik DMZ yang dapat digunakan. Yang pertama adalah 
meletakkan komputer DMZ pada jaringan yang terpisah dari jaringan 
privat. Yang kedua adalah meletakkan komputer DMZ pada jaringan yang 
sama dengan jaringan privat.  



Jaringan DMZ Dalam Satu Jaringan 



FIREWALL DENGAN HARDWARE KHUSUS 

Fungsi firewall seperti disebutkan diatas dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan hardware khusus dari vendor yang telah didesain untuk 
keperluan pembuatan chains tertentu. Walaupun demikian, teknik dan 
penerapannya sama saja dengan menggunakan IP Tables .  

Pada hardware khusus Firewall penerapan chains-nya didesain 
s e d e m i k i a n , a g a r m e m u d a h k a n a d m i n i s t r a t o r d a l a m 
mengimplementasikan rule/ policy firewall. Satu hal yang membedakan 
adalah perangkat firewall  dari vendor hanya didesain khusus untuk 
keperluan chains tanpa fungsi lain, sementara PC Firewall dapat 
digunakan selain untuk Firewall juga  untuk fungsi terminal jaringan yang 
lain.  



Quiz 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat.  

1.  Apa yang dimaksud dengan Firewall?  
2.  Jelaskan jenis-jenis firewall untuk jaringan komputer.  
3.  Gambarkan hubungan kerja Firewall dengan susunan lapisan Model 

Referensi TCP/IP.  
4.  Dari keempat jenis firewall, manakah yang  mudah diimpelementasi  

tetapi mempunyai kehandalan yang tinggi? 
5.  Jelaskan perbedaan antara Prerouting dan Postrouting.  
6.  Bagaimana menerapkan suatu rule/ policy untuk memperbolehkan 

akses http pada suatu server?  
7.  Apa yang dimaksud dengan DMZ?  
8.  Bagaimana cara untuk mengimplementasikan NAT untuk IP Private 

192.168.0.0/24 dengan Publik IP 202.203.204.2/30 
9.  Gambarkan topologi untuk nomor 8.  
10. Apa yang dimaksud dengan Firewall dengan hardware khusus? 



Research Topic 

Access Management: It is a method of securing the network by 
granting access to authorized users the right to access the network. 
This will prevent any authorized attack on the network thereby 
securing the network. This process makes use of certain policies 
which are defined under Information Security Management. This 
process was added to secure the confidential information that is 
transferred through the network. This is a very good and simple 
topic for the thesis in the field of network security. There are 
various sub-processes under it which you can explore while 
working on your thesis and research paper. 



Research Topic 
Wireless Security: Wireless Security makes use of the wireless 
network to prevent any unauthorized access and attack to the 
computers. WEP(Wired Equivalent Privacy) and WPA(Wi-Fi 
Protected Access) are the common types of wireless security. WEP is 
comparatively weaker than WPA as its password can be broken 
easily using some software tools. There are certain security issues in 
wireless communication. A malicious individual can attack the 
network through ad hoc networks, non-traditional networks, network 
injection, caffe latte attack. There are various security measures that 
can be applied to SSID hiding, static IP addressing, 802.11 security, 
encryption etc. There are many topics to explore in this and is a very 
good choice for the master’s thesis. 



Research Topic 

Firewall: Firewall has been discussed above. It regulates the traffic 
on the network and is a security measure for communication on the 
network. It is an interesting research paper topic in network 
security. 



Research Topic 

Endpoint Security: Endpoint Security is another approach for 
network security in which remote networks are secured. In this 
devices follow certain security standards. It manages the user’s 
access to the corporate network. The main components of this type 
of security are VPN(Virtual Private Network), operating system and 
an antivirus software. This security management process operates on 
the client-server model. Software as a Service is another model used 
in this case. 



Research Topic 
Honeypot: Honeypot is another security mechanism for network 
security. It detects, deflects and counteracts the unauthorized use of 
information systems. It consists of data which is isolated and 
monitored but appears as if it is a part of the site. Honeypots are 
classified into two categories production honeypot and research 
honeypot. Production honeypots capture only limited information 
and are easy to use whereas research honeypots collect information 
about the black hat communities who are trying to attack the 
network. Based on their design, honeypots can be classified as pure 
honeypots, low-interaction honeypots, and high-interaction 
honeypots. Go for this topic for your thesis as it is an innovative 
topic. 



Research Topic 

Hole Punching: It is a computer networking technique that uses 
network address translation(NAT) for establishing the direct 
connection between the two parties. In this one or both the parties 
may be behind firewalls. For punching a hole, each of the clients 
connects to a third-party server which is unrestricted for temporarily 
storing external and internal address and port information. Each 
client’s information is passed on to the other through a server and 
using that direct connection is established. As a result, packets are 
transferred to each side. 



Research Topic 

Malware Detection: A malware is a software code which is designed 
to intentionally cause damage to the computer network. The malware 
code can be in the form of viruses, worms, Trojan horses, or spyware. 
The aim of malware detection is to find and remove any type of 
malware code from the network. Antivirus software, firewalls, and 
other such strategies help in detecting malware in the network. It is 
one of the good topics in network security for project and thesis. 



Research Topic 

Information Security: Information security refers to a set of strategies 
applied to prevent any type of threat to digital and non-digital 
information. It is also an interesting topic in network security. The 
strategies applied revolves around the CIA objectives which is 
expanded as confidentiality, integrity, and availability. These 
objectives ensure that only authorized users can access the 
information. 



Question? 

http://faisalsyafar.wixsite.com/myweb 
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