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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem 
informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian dari 
para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan 
kedua, atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Sangat 
pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh 
diakses oleh orang-orang tertentu.  
 Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain (misalnya pihak lawan bisnis) dapat 
menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi.   
 Jaringan komputer, seperti LAN dan Internet, memungkinkan untuk menyediakan 
informasi secara cepat. Ini salah satu alasan perusahaan atau organisasi mulai berbondong-
bondong membuat LAN untuk sistem informasinya dan menghubungkan LAN tersebut ke 
Internet. 
 Terhubungnya LAN atau komputer ke Internet membuka potensi adanya lubang 
keamanan (security hole) yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara 
fisik. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit (tidak nyaman) untuk mengakses 
informasi. Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu adalah suatu hal yang 
sangat mustahil, seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini. Tidak ada satu daerah pun 
yang betul-betul aman kondisinya, walau penjaga keamanan telah ditempatkan di daerah 
tersebut, begitu juga dengan keamanan sistem komputer. Namun yang bisa kita lakukan 
adalah untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. 
 
PENGERTIAN KEAMANAN KOMPUTER 

Menurut John D. Howard dalam bukunya “An Analysis of security incidents on the 
internet” menyatakan bahwa : 

Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer 
atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. 

 
Menurut Gollmann pada tahun 1999 dalam bukunya “Computer Security” menyatakan bahwa 
:  

Keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi 
terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam system komputer. 

 
Dengan semakin berkembangnya eCommerce dan internet, maka masalah keamanan tidak 
lagi masalah keamanan data belaka. Beberapa Statistik tentang Computer/Information 
Security 

• Survey Information Week (USA), 1271 system or network manager, hanya 22% yang 
menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen penting. 

• Kesadaran akan masalah keamanan masih rendah! 
• Bagaimana untuk membujuk management untuk melakukan invest di bidang 

keamanan? 
• Membutuhkan justifikasi perlunya investment infrastruktur keamanan 

 
Angka pasti, sulit ditampilkan karena kendala bisnis, Negative publicity. 

• 1996. FBI National Computer Crime Squad, kejahatan komputer  yang terdeteksi 
kurang dari 15%, dan hanya 10% dari angka itu yang dilaporkan. 

• 1996. American Bar Association: dari 1000 perusahaan, 48% telah mengalami 
computer fraud dalam kurun 5 tahun terakhir. 

• 1996. Di Inggris, NCC Information Security Breaches Survey:  kejahatan komputer 
naik 200% dari 1995 ke 1996. 

• 1997. FBI: kasus persidangan yang berhubungan dengan kejahatan komputer naik 
950% dari tahun 1996 ke 1997, dan yang convicted di pengadilan naik 88%. 1988. 
Sendmail dieksploitasi oleh R.T. Morris sehingga melumpuhkan Internet. Diperkirakan 
kerugian mencapai $100 juta. Morris dihukum denda $10.000. 
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• 10 Maret 1997. Seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem 
telekomunikasi sebuah 

• Airport lokal (Worcester, Mass.) sehingga memutuskan komunikasi di control tower 
dan menghalau pesawat yang hendal mendarat. 

• Dll 
 

Meskipun Internet di Indonesia masih dapat tergolong baru, sudah ada beberapa kasus yang 
berhubungan dengan keamanan di Indonesia. Di bawah ini akan didaftar beberapa contoh 
masalah atau topik tersebut.  

• Akhir Januari 1999. Domain yang digunakan untuk Timor Timur (.TP) diserang 
sehingga hilang. Domain untuk Timor Timur ini diletakkan pada sebuah server di 
Irlandia yang bernama Connect-Ireland. Pemerintah Indonesia yang disalahkan atau 
dianggap melakukan kegiatan hacking ini. Menurut keterangan yang diberikan oleh 
administrator Connect-Ireland, 18 serangan dilakukan secara serempak dari seluruh 
penjuru dunia. Akan tetapi berdasarkan pengamatan, domain Timor Timur tersebut 
dihack dan kemudian ditambahkan sub domain yang bernama “need.tp”. Berdasarkan 
pengamatan situasi, “need.tp” merupakan sebuah perkataan yang sedang 
dipopulerkan oleh “Beavis and Butthead” (sebuah acara TV di MTV). Dengan kata 
lain, crackers yang melakukan serangan tersebut kemungkinan penggemar (atau 
paling tidak, pernah nonton) acara Beavis dan Butthead itu. Jadi, kemungkinan 
dilakukan oleh seseorang dari Amerika Utara.   

• Beberapa web site Indonesia sudah dijebol dan daftarnya (beserta contoh halaman 
yang sudah dijebol) dapat dilihat di koleksi <http:// www.2600.com> dan alldas.de • 
Januari 2000. Beberapa situs web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang 
menamakan dirinya “fabianclone” dan “naisenodni” (indonesian dibalik). Situs yang 
diserang termasuk Bursa Efek Jakarta, BCA, Indosatnet. Selain situs yang besar 
tersebut masih banyak situs lainnya yang tidak dilaporkan.  

• September dan Oktober 2000. Setelah berhasil membobol bank Lippo, kembali 
Fabian Clone beraksi dengan menjebol web milik Bank Bali. Perlu diketahui bahwa 
kedua bank ini memberikan layanan Internet banking  

• September 2000. Polisi mendapat banyak laporan dari luar negeri tentang adanya 
user Indonesia yang mencoba menipu user lain pada situs web yang menyediakan 
transaksi lelang (auction) seperti eBay. 

• 24 Oktober 2000. Dua warung Internet (Warnet) di Bandung digrebeg oleh Polisi 
(POLDA Jabar) dikarenakan mereka menggunakan account dialup curian dari ISP 
Centrin. Salah satu dari Warnet tersebut sedang online dengan menggunakan 
account curian tersebut.  

• Dll 
 
Mungkinkah Aman ? 

• Sangat sulit mencapai 100% aman 
• Ada timbal balik antara keamanan vs. kenyamanan (security vs convenience) 

 
Beberapa sebab peningkatan kejahatan komputer  : 

1. Aplikasi bisnis yang berbasis komputer / Internet meningkat 
– Electronic commerce (e-commerce) 
– Electronic Data Interchange (EDI) 

2. Statistik e-commerce yang semakin meningkat. 
3. Semakin banyak yang terhubung ke jaringan (seperti Internet).  
4. Desentralisasi server. 

– Lebih banyak server yang harus ditangani dan butuh lebih banyak SDM yang 
handal dan tersebar. Padahal susah mencari SDM. 

5. Transisi dari single vendor ke multi-vendor. 
– Banyak jenis perangkat dari berbagai vendor yang harus dipelajari. 

6. Pemakai makin melek teknologi. 
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– Ada kesempatan untuk menjajal. Tinggal download software. (Script kiddies) 
– Sistem administrator harus selangkah di depan. 

7. Kesulitan penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia telekomunikasi dan 
komputer 
– Cyberlaw 
– Awareness 

8. Meningkatnya kompleksitas sistem. 
– Program menjadi semakin besar. 
– Potensi lubang keamanan semakin besar. 

 
KLASIFIKASI KEJAHATAN KOMPUTER 

 Kejahatan komputer dapat digolongkan kepada yang sangat berbahaya sampai ke 
yang hanya mengesalkan (annoying). 

 
 Berdasarkan lubang keamanan, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi empat, 

yaitu  :  
 Keamanan yang bersifat fisik  
 Keamanan yang berhubungan dengan orang (personel):  
 Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi  
 Keamanan dalam operasi  

 
Keamanan yang bersifat fisik  

• Termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. 
 

• Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer 
yang digunakan.  

 
• Pencurian komputer dan notebook juga merupakan kejahatan yang besifat fisik. 

Menurut statistik, 15% perusahaan di Amerika pernah kehilangan notebook. Padahal 
biasanya notebook ini tidak dibackup (sehingga data-datanya hilang), dan juga 
seringkali digunakan untuk menyimpan data-data yang seharusnya sifatnya 
confidential (misalnya pertukaran email antar direktur yang menggunakan notebook 
tersebut).   

 
• Denial of service, yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga servis tidak dapat diterima 

oleh pemakai. Denial of service dapat dilakukan misalnya dengan mematikan 
peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan (yang dapat 
berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan).  

 
• Beberapa waktu yang lalu ada lubang keamanan dari implementasi protokol TCP/IP 

yang dikenal dengan istilah Syn Flood Attack, dimana sistem (host) yang dituju 
dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat 
berakibat macetnya sistem (hang).  

 
• Mematikan jalur listrik sehingga sistem menjadi tidak berfungsi juga merupakan 

serangan fisik  
 
Keamanan  yang berhubungan dengan orang (personel):  

• •  Termasuk identifikasi, dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses (pekerja).   
“Social Engineering” sering digunakan oleh kriminal untuk berpura-pura sebagai orang 
yang berhak mengakses informasi.  

 
Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi  : 

•  Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan 
untuk mengelola data. Seorang kriminal dapat   
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Keamanan dari Operasi 
•  Kebijakan (policy) dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola 

sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan (post attack 
recovery)  

 
Klasifikasi berdasarkan fungsi : 

• Network security 
fokus kepada saluran pembawa info 

• Application security 
fokus kepada aplikasinya sendiri 

• PC security 
fokus kepada keamanan dari komputer (end system) 

 
ASPEK / SERVIS DARI KEAMANAN 

Inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan 
tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri 
meliputi beberapa aspek , antara lain : 

1. Privacy / confidentiality 
2. Integrity 
3. Authentication 
4. Availability 
5. Non-repudiation 
6. Access control 

 
Privacy / confidentiality 

1. Proteksi data [pribadi] yang sensitif 
– Nama, tempat tanggal lahir, agama, hobby, penyakit yang pernah diderita, status 

perkawinan 
– Data pelanggan 
– Sangat sensitif dalam e-commerce, healthcare 

2. Serangan: sniffer 
Integrity 

1. Informasi tidak berubah tanpa ijin (tampered, altered, modified) 
2. Serangan: spoof, virus, trojan horse 

Authentication 
1. Meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yang mengakses data, server yang 

digunakan 
– Penggunaan digital signature, biometrics 

2. Serangan: password palsu 
Availability 

1. Informasi harus dapat tersedia ketika dibutuhkan 
– server dibuat hang, down, crash 

2. Serangan: Denial of Service (DoS) attack 
Non-repudiation 

1. Tidak dapat menyangkal (telah melakukan transaksi) 
– menggunakan digital signature 
– peru pengaturan masalah hukum 

Access Control 
1. Mekanisme untuk mengatur siapa boleh melakukan apa 

– biasanya menggunakan password 
– adanya kelas / klasifikasi 

 
Ada beberapa hal yang bisa menjawab pertanyaan mengapa kita perlu mengamankan sistem 
komputer, antara lain : 

1. Menghindari resiko penyusupan, kita harus memastikan bahwa system tidak 
kemasukaan penyusup yang bisa membaca, menulis dan menjalankan program-
program yang bisa mengganggu atau menghancurkan system kita. 
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2. Mengurangi resiko ancaman, hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan 
swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang system yang kita 
miliki, antara lain : 

a. Si Ingin Tahu, jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis 
system yang kita gunakan. 

b. Si Perusak, jenis penyusup ini ingin merusak system yang kita gunakan atau 
mengubah tampilan layar yang kita buat.  

c. Menyusup untuk popularitas, penyusup ini menggunakan system kita untuk 
mencapai popularitas dia sendiri, semakin tinggi system keamanan yang kita 
buat, semakin membuat dia penasaran. Jika dia berhasil masuk kesistem kita 
maka merupakan sarana bagi dia untuk mempromosikan diri. 

d. Si Pesaing, penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam system 
yang kita miliki, karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat 
mengguntungkan dia secara finansial atau malah merugikan dia (penyusup). 

3. Melindungi system dari kerentanan, keretanan akan menjadikan system kita 
berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak 
berhak. 

4. Melindungi system dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. 
 
KEAMANAN INFORMASI DAN PERUSAHAAN 
Menurut G. J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah 
penipuan (cheating) atau, paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah system yang 
berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik 
 
Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk merencanakan keamanan komputer : 

1. Hitung kerugian apabila system infomasi kita tidak bekerja selama  1 jam, selama 1 
hari, 1 minggu, dan 1 bulan. (Bayangkan server detik.com tidak dapat diakses selama 
beberapa hari. Setiap hari dia mendapat kerugian berapa juta. 

2. Hitung kerugian apabila ada kesalahan informasi (data) pada system informasi yang 
kita miliki. Contohnya WEB kita mengumumkan harga sebuah barang yang berbeda 
dengan harga yang ada di toko kita. 

3. Hitung kerugian apabila ada data yang hilang, misalnya berapa kerugian yang diderita 
apabila daftar customer dan invoice hilang dari system kita dan berapa biaya 
rekonstruksinya kembali. 

4. Apakah nama baik perusahaan anda merupakan sebuah hal yang harus dilindungi? 
Bayangkan bila sebuah bank terkenal dengan rentannya pengamanan data-datanya, 
bolak balik terjadi security incidents. Tentu mengakibatkan banyak nasabah pindah ke 
bank lain karena takut akan keamanan uangnya. 
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BAB II 
ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN KOMPUTER 

 
Serangan terhadap keamanan, menurut W. Stalling, yaitu : 
• Interruption 

Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada 
ketersediaan (availability) dari sistem. 
Contoh serangan adalah “denial of service attack”. 

• Interception 
 Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau  informasi.  
 Contoh dari serangan ini adalah penyadapan (wiretapping). 
 
• Modification 

Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga 
mengubah (tamper) aset.  
Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari web site dengan pesan 
pesan yang merugikan pemilik web site. 

 
• Fabrication 

Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem.  
Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan pesan palsu seperti e-mail 
palsu ke dalam jaringan komputer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikasi Jenis Serangan 

a. Physical Access Attacks, yaitu : serangan yang mencoba mendapatkan akses 
melalui jalur fisik, contoh : 
- Wiretapping, yaitu : usaha untuk dapat mengakses data melalui media transmisi 

(kabel) 
- Server hacking, usaha untuk mengakses resource server langsung secara fisik 
- Vandalism, serangan dengan tujuan rusaknya sistem secara fisik 
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b. Dialog Attacks, yaitu serangan yang dilakukan saat pihak pengirim dan penerima 
men-transmisi-kan datanya, contoh : 
- Eavesdropping, yaitu menguping dan mengintip data yang sedang ditransmisikan 
- Impersonation, yaitu serangan dengan cara berpura-pura (menipu) mengaku 

sebagai orang lain 
- Message Alteration, yaitu serangan dengan cara mengubah data yang dikirim 

pihak lain sebelum sampai ke tujuannya 
c. Penetration Attacks, yaitu serangan yang mencoba menembus pertahanan sistem 

melalui mekanisme jaringan, contoh : 
- Scanning(Probing) , yaitu serangan dengan cara pelacakan kemungkinan 

mendapatkan celah kelemahan suatu sistem yang akan diserang 
- Denial of Service (DoS), yaitu serangan dengan tujuan men-down-kan server 

dengan cara meminta /me-request service terus-menerus 
- Brute Force, usaha penembusan dengan cara coba-coba, misalnya mencoba 

semua kemungkinan password 
d. Maliciuos Code Attacks, yaitu serangan yang dilakukan melalui suatu kode program 

yang diselipkan ke program lain, contoh : 
- Viruses, yaitu kode program yang menumpang ke program lain, yang dapat 

memperbanyak dirinya sendiri ke program lain, dan melakukan hal yang tidak 
diinginkan 

- Trojan horse, yaitu kode yang menumpang ke program lain secara rahasia (sulit 
diketahui) dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan 

- Worm, yaitu program yang dapat meng-copy dirinya sendiri dan mengirimkannya 
dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan 

e. Social Enggineering, yaitu serangan yang dilakukan melalui aktivitas sosial, contoh : 
- Password Theft, yaitu mencuri password seseorang yang memiliki account 
- Information Theft, yaitu mencuri informasi dari seseorang/orang dalam  

 
Beberapa trik menghindari Cyber Crime : 

 Selalu berhati-hati dengan terjadinya keanehan pada suatu sistem komputerMemakai 
software yang asli karena software-software yang gratis bisa jadi sudah dimasuki 
backdoor yang sewaktu-waktu dapat di manfaatkan oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab  

 Selalu meng-upgrade software yang di pakai 
 Berhati-hati saat bertransaksi di internet 
 Mengurangi unsur human error dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang 

security komputerGunakan sistem operasi yang memiliki pengaturan jaringan yang 
baik  

 
Jenis-jenis serangan Keamanan, yaitu : 

 Intrusion 
• Penyerangan jenis ini, seorang penyerang akan dapat menggunakan sistem 

komputer yang kita miliki. 
• Sebagian penyerang menginginkan akses sebagaimana halnya pengguna 

yang memiliki hak akses. 
 

 Intelligence 
• Intelligence ini merupakan gaya seorang hackers maupun crakers dalam 

mendapatkan Informasi yang diinginkan dari lawan / calon korban 
 Land Attack 

• Menyerang sistem dengan menggunakan program yang bernama land. 
• Penyerangan jenis ini membutuhkan IP dan nomor Port dari server yang dituju. 
• Akibat dari penyerangan ini yaitu  

•  Sistem menjadi hang 
• Sistem menjadi Sibuk  
• Penggunaan CPU 100 % 
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•  Cara untuk mempertahankan sistem dari serangan ini yaitu dengan 
menggunakan Firewall. 

 Logic Bomb 
• Merupakan program yang di masukkan ke dalam sebuah computer yang 

bekerja untuk memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Jika ditemukan kondisi 
yang di maksud maka program akan mengeksekusi perintah yang ada di 
dalamnya. 

• Logic bom berjalan jika terdapat pemicunya.  
 

 Operation System Fingerprinting 
• Suatu istilah yang umum yang digunakan oleh seorang cracker untuk 

menganalisa sistem operasi pada sebuah sistem yang akan diserang. 
• Ada beberapa tools untuk mendeteksi OS, antara lain : 

• Nmap 
• Queso 
• Telnet servis 
• FTP Servis 

 Smurf Attack 
• Serangan jenis ini biasanya menggunakan IP spooting, yaitu mengubah nomor 

IP dari datangnya request. 
• Penggunaan IP spoofing memungkinkan respons dari ping tadi dialamatkan ke 

computer yang IP-nya di spoof. 
• Akibat yang ditimbulkan yaitu komputer akan menerima banyak paket. 

Sehingga mengakibatkan pemborosan penggunaan (bandwidth) jaringan yang 
menghubungkan komputer tersebut. 

• Serangan jenis ini merupakan serangan paksa/langsung pada fitur spesifikasi 
IP yang kita kenal sebagai direct broadcast addressing. 

 Snifer 
• Merupakan suatu program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau 

penyadapan data. 
• Snifer sangat berbahaya karena digunakan untuk menyadap password dan 

informasi yang sensitif.  
• Contoh program snifer, yaitu : 

• Pcapture (unix) 
• Sniffit (unix) 
• Tcpdump (unix) 
• WebXRay (Windows) 

• Pencegahan terhadap serangan jenis ini yaitu dengan mengenkripsikan semua 
data yang akan ditransfer ke dalam jaringan misalnya menggunakan ssh 
(secure shell) 

 
 Scanning 

• Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para cracker, hacker, 
cryptanalyst untuk mengidentifikasikan system yang akan diserang dan 
mencari vulnerability hole untuk di manfaatkan memulai suatu serangan. 

• Kegiatan scanning dari segi jaringan sangat berisik dan mudah dikenali oleh 
system yang dijadikan sasaran, kecuali menggunakan stealth scanning. 

• Ada beberapa tools yang digunakan, antara lain : 
• Nmap 
• Superscan 
• UltraScan 

• Sebagai pencegahannya bisa dengan menggunakan memfilter paket-paket 
ICMP dari sistem. Atau bisa juga menggunakan Firewall. 

 
 
 
 



Diktat : KBMI3523-Keamanan Komputer   Hal  :  9 

 MESRAN, S.KOM               STMIK BUDIDARMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Social Engineering 
• Identifikasi dan profil resiko dari orang yang memiliki akses.  

 
 Syn Attack 

• Merupakan serangan yang dilakukan apabila  ditemukan kelemahan dari 
spesifikasi TCP/IP.  Paket dikirimkan pada saat dimulainya suatu koneksi. 

• Akibat yang ditimbulkan pada jenis serangan ini yaitu : 
• Sistem sibuk melayani/mengirimkan paket-paket data.  
• Sistem menjadi sibuk/macet dan bahkan hang 

 
 Back Door 

• Adalah suatu akses yang khusus dibuat oleh seorang programmer sehingga 
dapat masuk ke dalam sistem. 
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• Tidak semua programmer mengerti setiap perintah-perintah yang terdapat di 
dalam sistem operasi 

• Dengan demikian seorang hacker dapat melewati perintah-perintah yang harus 
dilalui apabila seseorang memasuki suatu sistem operasi. 

 
 Cross Scripting Attack 

• Cross Scripting juga biasa dikenal dengan cross-site scripting. Seorang 
cracker bisa mengeksploitasi pertukaran cookies antara browser dan 
webserver.  

 
 Denial of Service Attack 

• Merupakan istilah yang diberikan sebagai upaya serangan dengan cara 
menurunkan kinerja website secara terus-menerus untuk mengulangi 
permintaan ke sercer dari beberapa sumber secara simultan 

• Tujuannya yaitu  
• Membuat server menjadi sibuk untuk melayani permintaan dan berakhir 

dengan penghentian aktifitas. 
• Mengacaukan jaringan target 

 
• DOS attack merupakan serangan yang umum, tetapi sulit dilakukan 
• Serangan DOS biasanya menggunakan banyak komputer yang di kontrol 

dengan seorang hacker 
 

 Cyber Espinage 
• Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jarignan internet untuk melakukan 

kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan 
komputer pihak sasaran. 

 
 Carding 

• Merupakan kejahatan dengan cara mencuri dan menipu suatu website e-
comersial untuk mendapatkan produk yang di tawarkan. 

• Modus kejahatan kartu kredit di antaranya, yaitu : 
 Mendapatkan CC dari tamu hotel, khususnya orang asing 
 Mendapatkan CC melalui kegiatan chating 
 Mendapatkan CC melalui penipuan di internet dengan memakai 

website palsu 
 Melakukan pemesanan barang ke perusahaan luar negeri dengan 

menggunakan jasa internet 
 Mengambil dan memanipulasi data di internet 
 Memberikan keterangan palsu baik pada saat pemesanan maupun 

pada saat pengambilanss 
 Eavesdropping 

• Memantau seseorang atau sekelompok individu yang melakukan komunikasi 
data dan mencatat identitasnya untuk disalahgunakan di kemudian hari 

 
 Smartcard 

• Tugas 
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BAB III 
DASAR KEAMANAN 

 
David Khan dalam bukunya The Code-breakers membagi masalah pengamanan 

informasi menjadi dua kelompok 
  security dan  
  intelligence.  

 
Security dikaitkan dengan pengamanan data, sementara intelligence dikaitkan dengan 

pencarian (pencurian, penyadapan) data. Keduanya sama pentingnya. Bagi sebuah 
perusahaan, biasanya masalah pengamanan data yang lebih dipentingkan. Sementara bagi 
militer dan intel, masalah penyadapan data merupakan hal yang penting juga karena ini 
menyangkut keamanan negara. Hal ini menimbulkan masalah baru seperti masalah privasi 
dan keamanan negara, masalah spy versus spy  
 
Lubang keamanan Security Hole dapat terjadi karena beberapa hal yaitu : 

 Salah Desain 
 Implementasi kurang baik 
 Salah konfigurasi 
 Salah menggunakan program atau sistem 

 
Pengamanan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :  

1. Steganography dan  
2. Cryptography. 

 
Steganography 

Pengamanan dengan menggunakan steganografi membuat seolah-oleh pesan 
rahasia tidak ada atau tidak nampak. Padahal pesan tersebut ada. Hanya saja kita tidak 
sadar bahwa ada pesan tersebut di sana.  
 
Contoh steganografi antara lain:  

• Di jaman perang antara Yunani dan Persia, pesan rahasia disembunyikan dengan 
cara menuliskannya di meja (mebel) yang kemudian dilapisi dengan lilin (wax). Ketika 
diperiksa, pesan tidak nampak. Akan tetapi sesampainya di tujuan pesan tersebut 
dapat diperoleh kembali dengan mengupas (kerok) lilin yang melapisinya.  

• Di jaman Histalaeus, pesan disembunyikan dengan cara membuat tato di kepala 
budak yang telah digunduli. Kemudian ditunggu sampai rambut budak tersebut mulai 
tumbuh baru sang budak dikirim melalui penjagaan musuh. Ketika diperiksa di pintu 
gerbang lama memang sang budak tidak membawa pesan apa-apa. Sesampainya di 
tujuan baru sang budak dicukur oleh sang penerima pesan untuk dapat dibaca 
pesannya.  

 
Pesan rahasia dapat juga dikirimkan dengan mengirim surat pembaca ke sebuah 

surat kabar. Huruf awal setiap kalimat (atau bisa juga setiap kata) membentuk pesan yang 
ingin diberikan. Cara lain adalah dengan membuat puisi dimana huruf awal dari setiap baris 
membentuk kata-kata pesan sesungguhnya.  

Hal yang sama dapat dilakukan dengan membuat urutan gambar buah dimana pesan 
tersebut merupakan gabungan dari huruf awald dari nama buah tersebut.  

Di dunia digital, steganografi muncul dalam bentuk digital watermark, yaitu tanda 
digital yang disisipkan dalam gambar (digital image) atau suara. Hak cipta (copyright) dari 
gambar dapat disisipkan dengan menggunakan high-bit dari pixel yang membentuk gambar 
tersebut.  

Gambar terlihat tidak berbeda -karena kemampuan (atau lebih tepatnya 
ketidakmampuan) mata manusia yang tidak dapat membedakan satu bit saja -akan tetapi 
sebenarnya mengandung pesan-pesan tertentu.  

Steganografi juga muncul dalam aplikasi digital audio, seperti misalnya untuk 
melindungi lagu dari pembajakan. Contoh lain adalah menyisipkan informasi sudah berapa 
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kali lagu tersebut didengarkan. Setelah sekian kali didengarkan, maka pengguna harus 
membayar sewa lagu. (Meskipun pendekatan ini masih  bermasalah.)  
 
Cryptography   
Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. 
(Cryptography is the art and science of keeping messages secure) “Crypto” berarti “secret” 
(rahasia) dan “graphy” berarti “writing” (tulisan). Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut 
cryptographers.  
 Pengamana dengan menggunakan cryptography dilakukan dengan dua cara, yaitu 
transposisi dan subsitusi. Pada penggunaan transposisi, posisi dari huruf yang diubah-ubah, 
sementara pada substitusi, huruf (atau kata) digantikan dengan huruf atau simbol lain.  
Jadi bedanya dengan steganografi adalah pada kriptografi pesan nampak. Hanya bentuknya 
yang sulit dikenali karena seperti diacak-acak.  

Pengamanan informasi (dengan menggunakan enkripsi) memiliki dampak yang luar 
biasa dimana hidup atau mati seseorang sangat bergantung kepadanya. Contoh nyata 
tentang hal ini adalah terbongkarnya pengamanan informasi dari Mary, Queen of Scots, 
sehingga akhirnya dia dihukum pancung.  

Terbongkarnya enkripsi yang menggunakan Enigma juga dianggap memperpendek 
perang dunia kedua. Tanpa kemampuan membongkar Enkripsi mungkin perang dunia kedua 
akan berlangsung lebih lama dan korban perang akan semakin banyak  
 
Tujuan Kriptografi, yaitu : 

1. Authentication 
Penerima pesan dapat memastikan keaslian pengirimnya. Penyerang tidak dapat 
berpura-pura sebagai orang lain. 

2. Integrity 
Penerima harus dapat memeriksa apakah pesan telah dimodifikasi di tengah jalan atau 
tidak. Seorang penyusup seharusnya tidak dapat memasukkan tambahan kedalam 
pesan, mengurangi atau mengubah pesan selama data berada di perjalanan. 

3. Nonrepudiation 
Pengirim seharusnya tidak dapat mengelak bahwa dialah pengirim pesan yang 
sesungguhnya. Tanpa kriptografi, seseorang dapat mengelak bahwa dialah yang 
mengirim email. 

4. Authority 
Informasi yang berada pada sistem jaringan seharusnya hanya dapat dimodifikasi oleh 
pihak yang berwenang. Modifikasi yang tidak diinginkan, dapat berupa penulisan 
tambahan pesan, pengubahan isi, pengubahan status, dan lain-lain, atau menyalin 
pesan untuk digunakan kemudian oleh penyerang. 

 
Istilah dalam kriptografi : 

• Enkripsi Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan (yang disebut 
plaintext) menjadi pesan yang tersembunyi (disebut ciphertext) 

• Dekripsi  Proses sebaliknya, untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext, disebu 
dekripsi (decryption). Menurut ISO 7498-2, terminologi yang lebih tepat untuk proses 
ini adalah “decipher”.  

• Cipher  Sebuah algoritma kriptografik (cryptographic algorithm), merupakan 
persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi.  

• Cryptanalysis   seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci.  
• Cryptanalyst adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan cryptanalysis. Cryptology 

merupakan gabungan dari cryptography dan cryptanalysis.  
• Ciphertext   pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Menurut ISO 

7498-2, terminologi yang lebih tepat digunakan adalah “encipher”.  
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Gambar Bagian dari kriptografi primitif 
 
Enkripsi 
 Enkripsi digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat 
dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data anda disandikan (encrypted) 
dengan menggunakan sebuah kunci (key). Untuk membuka (decrypt) data tersebut 
digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi (untuk 
kasus private key cryptography) atau dengan kunci yang berbeda (untuk kasus public key 
cryptography).  
 
PENGGUNAAN ENKRIPSI 

• Mengamankan data dengan mengacak data sehingga sulit untuk 
dibaca(Confidentiality) 

• Meyakinkan tidak ada perubahan data (Integrity) 
• Memastikan identitas seseorang dengan digital signature (Authentication) 

 
 
 
Secara matematis proses atau fungsi enkripsi(E) dapat dituliskan : 
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 E(M) = C  M : adalah plaintext 
    C : Chipertext 
Proses atau fungsi untuk dekripsi  (D) dapat dituliskan sebagai berikut : 
 D (C) = M  
Elemen dari Enkripsi  : 
 1. Algoritma dari Enkripsi dan Dekripsi  
 2. Kunci yang digunakan dan panjangnya kunci  
 3. Plaintext  
 4. Ciphertext 
 
Proses dari sebuah enkripsi dapat di lihat di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salah satu contohnya yaitu “restricted algorithm” dengan metodenya yaitu : “substitution 
cipher”  
 
Substitution Cipher dengan Caesar Cipher  

• Salah satu contoh dari “substitution cipher” adalah Caesar Cipher yang digunakan 
oleh Julius Caesar. 

•  Pada prinsipnya, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada tiga (3) posisi 
dalam urutan alfabet. Sebagai contoh huruf “a” digantikan dengan huruf “D” dan 
seterusnya. Transformasi yang digunakan adalah:  
 
 
 
 
 

• Penggunaan dari Caesar cipher ini dapat dimodifikasi dengan mengubah jumlah 
gesaran (bukan hanya 3) dan juga arah geseran. 
 

• Jadi kita dapat menggunakan Caesar cipher dengan geser 7 ke kiri, misalnya. Hal ini 
dilakukan untuk lebih menyulitkan orang yang ingin menyadap pesan sebab dia harus 
mencoba semua kombinasi (26 kemungkinan geser)  

 
ROT13  
 Substitution cipher yang masih umum digunakan di sistem UNIX adalah ROT13.  
Pada sistem ini sebuah huruf digantikan dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. 
Sebagai contoh, huruf “A” digantikan dengan huruf “N”, huruf “B” digantikan dengan huruf “O”, 
dan seterusnya.  
 
Secara matematis, hal ini dapat dituliskan sebagai:  
  C = ROT13 (M)  
Untuk mengembalikan kembali ke bentuk semulanya dilakukan proses enkripsi ROT13 dua 
kali  
  M = ROT13 (ROT13 (M)) 
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Ada dua macam tipe kunci enkripsi yaitu: kunci simetris dan kunci asimetris. 
• Algoritma simetris menggunakan kunci yang sama untuk mengenkrip dan mendeskrip.  
• Algoritma asimetris menggunakan dua kunci, kunci publik untuk enkripsi dan kunci 

pribadi untuk melakukan deskripsi.  
 
 Contoh penggunaan enkripsi adalah program Pretty Good Privacy (PGP), dan secure 
shell (SSH). Program PGP digunakan untuk mengenkripsi dan menambahkan digital 
siganture dalam e-mail yang dikirim. Program SSH digunakan untuk mengenkripsi sesion 
telnet ke sebuah host. 
 
Public-key vs Symmetric cryptography 

• Pada symmetric cryptography, satu kunci yang sama digunakan untuk melakukan 
enkripsi dan dekripsi.  

• Pada sistem public-key cryptography, enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang 
berbeda. 

• Symmetric cryptography merupakan hal yang terbaik untuk mengenkripsi data. 
Kecepatannya dan keamanan akan choosenciphertext attack merupakan 
kelebihannya.  

• Sementara itu public-key cryptography dapat melakukan hal-hal lain lebih baik 
daripada symmetric cryptography, misalnya dalam hal key management.  

 
 
Data Encryption Standard (DES) 

• DES, atau juga dikenal sebagai Data Encryption Algorithm (DEA) oleh ANSI dan 
DEA-1 oleh ISO, merupakan algoritma kriptografi simetris yang paling umum 
digunakan saat ini.  

• Aplikasi yang menggunakan DES antara lain: 
 enkripsi dari password di sistem UNIX 
 berbagai aplikasi di bidang perbankan 

 
Kripto Kunci Publik 

• Menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi 
• Jumlah kunci yang lebih sedikit dibandingkan enkripsi dengan kunci privat 
• Membutuhkan komputasi yang tinggi (membutuhkan waktu yang lebih lama) 
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BAB IV 
OTENTIKASI 

 
Apa itu User Authentication? 
Autentifikasi adalah proses pengidentifikasian seseorang, biasanya berdasarkan nama 
pengguna (username) dan password.  
 
Dalam sistem keamanan jaringan, autentifikasi berbeda dengan authorisasi. Authorisasi 
merupakan proses yang memberikan individu akses ke sistem berdasarkan identitasnya. 
Autentifikasi lebih merupakan pemastian bahwa individu itu sesuai dengan yang klaim yang ia 
berikan dan tidak berhubungan sama sekali dengan hak akses seseorang. 
 
Authentication di perlukan untuk : 

• Seseorang mengenali seorang yang lain 
• Kontrol akses ( PC, ATM, Mobile Phone ) 
• Kontrol terhadap Akses secara fisik ( Rumah, Bangunan,dan suatu area ) 
• Identifikasi ( Passport, SIM ), dll 

 
Metode Authentication 

 Token – “sesuatu yang kita miliki” 
• Seperti smart card, magnetic card, kunci, passport, USB Token, dll. 

 Knowledge – “sesuatu yang kita ketahui” 
• Seperti password, PIN, dll. 

 Biometric – “sesuatu yang merupakan pribadi kita” 
• Karakteristik Physiological (seperti sidik jari, pola retina, bentuk dari tangan) 
• Karakteristik Behavioural (seperti cara menandatangani, cara berbicara) 

 
Biometric Otentikasi 

•  Berasal dari bahasa Yunani Bio (= hidup) dan metric  (=mengukur) 
•  Jadi, Biometric adalah pengukuran dan analisis statistikal dari data biologikal. 
•  Dalam IT, Biometric adalah teknologi untuk mengukur dan menganalisa karakteristik 

tubuh manusia dengan tujuan pengenalan. 
•  Definisi menurut Biometric Consortium – Pengenalan akan seseorang secara 

otomatis melalui ciri / karakteristik yang khas. 
  
Bagaimana Cara Kerja Biometric Tersebut ? 

• Setiap manusia itu unik Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan setiap orang? 
• Bagaimana ciri tersebut bisa diukur? 
• Sebagaimana berbedakah pengukuran dari ciri tersebut untuk orang yang berbeda? 

 
Verifikasi Vs. Identifikasi 

 Verifikasi (pembandingan one-to-one) – menegaskan identitas yang dimiliki 
• Mengklaim identitas dengan nama, user ID….. 

 
 Identifikasi (pembandingan one-to many) – membuat identitas dari sebuah subjek dari 

sekumpulan individu-individu yang terdaftar 
• Karyawan dari sebuah Perusahaan? 
• Anggota dari sebuah Klub? 
• Kriminal dalam database forensik? 

 
Metode Static Vs. Dynamic Biometric 

• Metode Static Biometric ( juga disebut dengan Physiological ) – Pengenalan 
berdasarkan keistimewaan yang ada 

o Fingerprint Recognition 
o Retinal Scan 
o Iris Scan 
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o Hand Geometry 
 
• Metode Dynamic Biometric ( juga disebut dengan Behavioural ) – Pengenalan 

berdasarkan Pola perilaku    tertentu 
o Signature Recognition 
o Speaker Recognition 

 
Komponen Utama dari Sistem Biometric : 

• Data Collection 
• Signal Processing 
• Matching 
• Decision 
• Storage 
• Transmission 

 
Biometric System Model 
 

 
 
Data Colecting Sub System 

• Disebut juga perolehan data  
• Terdiri dari input device atau sensor yang  membaca informasi yang diperoleh dari 

User 
• Mengkonversi informasi biometric ke bentuk yang sesuai dengan pemrosesan oleh 

Biometric system\  
Contoh : video camera, fingerprint scanner, digital tablet, microphone, dll 

 
Signal processing Sub System 

• Untuk pengekstraksian fitur (ciri )  
• Menerima data biometric mentah dari subsistem Data Collection 
• Mentransformasikan data ke bentuk yang dibutuhkan untuk Matching Subsystem 
• Memisahkan fitur yang terekstraksi dari data biometric mentah 
• Penyaringan mungkin dilakukan untuk mengurangi noise 

 
Matching Subsystem 

• Peran utama dalam Biometric system 
• Menerima data biometric yang telah diproses oleh signal Processing Subsystem dan 

biometric  template dari Storage Subsystem 
• Mengukur kemiripan dari sampel User dengan  template yang ada 
• Hasilnya berupa angka/nilai yang sering disebut Match Score 

 

Data 
Collectin

g 
Collectin

 

Raw Data 
Signal 

Processing
 Matching

Extracted 
features  Storage 

Templat

 
Decision

Match 
score 

 
Application 

Authentication Decision 
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Decision Subsystem 
• Mengartikan Match Score yang diperoleh dari Matching Subsystem 
• Sebuah Treshold dibuat. Apabila score diatas Treshold, maka user akan diterima, dan 

sebaliknya maka user akan ditolak 
• Biasanya keputusan hanya : Ya atau Tidak 

 
Storage SubSystem 

• Memelihara template-template dari User yang terdaftar 
• Satu atau lebih template bagi User 
• Template biasanya disimpan di: 

o penyimpanan yang terproteksi secara fisik melalui device biometric 
o database konvensional 
o Token portabel, seperti SmartCard 

 
Transmission Subsystem 

• Subsistem-subsistem biasanya terpisah 
• Beberapa subsistem mungkin terintegrasi secara fisikal 
• Biasanya, ada beberapa physical entity terpisah dalam sebuah biometric system 
• Data biometric ditransmisikan di antara physical  entity- physical entity yang berbeda 
• Data biometric biasanya sangat rentan selama proses transmisi 

 
Teknologi Biometric 

• Fingerprint Recognition 
• Hand Geometry Reading 
• Retinal Scan 
• Iris Scan 
• Face Recognition 
• Signature Recognition 
• Speaker Verification 
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BAB V 
EVALUASI KEAMANAN 

 
SEBAB MASALAH KEAMANAN HARUS SELALU DIMONITOR : 
 
• Ditemukannya lubang keamanan (security hole) yang baru. Perangkat lunak dan 

perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji seratus 
persen. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan 
implementasi. 

 
• Kesalahan konfigurasi.  

Kadang-kadang karena lalai atau alpa, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga 
menimbulkan lubang keamanan. Misalnya mode (permission atau kepemilikan) dari 
berkas yang menyimpan password (/etc/passwd di sistem UNIX) secara tidak sengaja 
diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. 

 
• Penambahan perangkat baru (hardware dan/atau software) yang menyebabkan 

menurunnya tingkat security atau berubahnya metoda untuk mengoperasikan sistem.  
Operator dan administrator harus belajar lagi. Dalam masa belajar ini banyak hal yang 
jauh dari sempurna, misalnya server atau software masih menggunakan konfigurasi awal 
dari vendor (dengan password yang sama). 

 
 

SUMBER LUBANG KEAMANAN 
1. Salah Disain (design flaw) 

• Umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. 
Akibat disain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, 
kelemahan dari sistem akan tetap ada. 

• Contoh : 
• Lemah disainnya algoritma enkripsi ROT13 atau Caesar cipher, dimana karakter 

digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan 
programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat 
memecahkan enkripsi tersebut. 

• Kesalahan disain urutan nomor (sequence numbering) dari paket TCP/IP. 
Kesalahan ini dapat dieksploitasi sehingga timbul masalah yang dikenal dengan 
nama “IP spoofing” (sebuah host memalsukan diri seolah-olah menjadi host lain 
dengan membuat paket palsu setelah engamati urutan paket dari host yang 
hendak diserang). 

 
2. Implementasi kurang baik 

• Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang 
cermat dalam pengkodean. 

• Akibat tidak adanya cek atau testing implementasi suatu program yang baru dibuat. 
• Contoh:  

• Tidak memperhatikan batas (“bound”) dari sebuah “array” tidak dicek sehingga 
terjadi yang disebut out-of-bound array atau buffer overflow yang dapat 
dieksploitasi (misalnya overwrite ke variable berikutnya).  

• Kealpaan memfilter karakter-karakter yang aneh-aneh yang dimasukkan sebagai 
input dari sebuah program sehingga sang program dapat mengakses berkas 
atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. 

 
3. Salah Konfigurasi 

 Contoh : 
• Berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja 

menjadi “writeable”. Apabila berkas tersebut merupakan berkas yang penting, 
seperti berkas yang digunakan untuk menyimpan password, maka efeknya 
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menjadi lubang keamanan. Kadangkala sebuah komputer dijual dengan 
konfigurasi yang sangat lemah.  

• Adanya program yang secara tidak sengaja diset menjadi “setuid root” sehingga 
ketika dijalankan pemakai memiliki akses seperti super user (root) yang dapat 
melakukan apa saja. 

 
4. Salah menggunakan program atau sistem 
    Contoh : 

• Kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan account 
root (super user) dapat berakibat fatal.  

 
PENGUJI KEAMANAN SISTEM 
Untuk memudahkan administrator dari sistem informasi membutuhkan “automated tools”, 
perangkat pembantu otomatis, yang dapat membantu menguji atau meng-evaluasi 
keamanan sistem yang dikelola.  
 
Contoh Tools Terintegrasi: 
 

Perangkat lunak bantu Sistem Operasi 
Cops UNIX 
Tripwire UNIX 
Satan/Saint UNIX 
SBScan: localhost security 
scanner 

UNIX 

Ballista <http://www.secnet.com> Windows NT 
Dan sebagainya… (cari sendiri!) 

 
Contoh Tools Pengujian yang dibuat para hacker : 
 

Tools Kegunaan 
Crack program untuk menduga atau memecahkan  password 

dengan menggunakan sebuah atau beberapa kamus 
(dictionary). Program crack ini melakukan brute force 
cracking dengan mencoba mengenkripsikan sebuah kata 
yang diambil dari kamus, dan kemudian membandingkan 
hasil enkripsi dengan password 
yang ingin dipecahkan. 

land dan latierra sistem Windows 95/NT menjadi macet (hang, lock up). 
Program ini mengirimkan sebuah paket yang sudah 
di”spoofed” sehingga seolah-olah paket tersebutS berasal 
dari mesin yang sama dengan menggunakan port  yang 
terbuka 

Ping-o-death sebuah program (ping) yang dapat meng-crash-kan 
Windows 95/NT dan beberapa versi Unix. 

Winuke program untuk memacetkan sistem berbasis Windows 
Dan sebagainya… (cari sendiri!) 

 
PROBING SERVICES 

• Defenisi Probing : “probe” (meraba) servis apa saja yang tersedia. Program ini juga 
dapat digunakan oleh  kriminal untuk melihat servis apa saja yang tersedia di sistem 
yang akan diserang dan berdasarkan data-data yang diperoleh dapat melancarkan 
serangan. 

 
• Servis di Internet umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. 

Setiap servis dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda, misalnya: 
o SMTP, untuk mengirim dan menerima e-mail, TCP, port 25 
o POP3, untuk mengambil e-mail, TCP, port 110 
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Contoh di atas hanya sebagian dari servis yang tersedia. Di system UNIX, lihat berkas 

/etc/services dan /etc/inetd.conf untuk melihat servis apa saja yang dijalankan oleh server 
atau komputer yang bersangkutan. 
 

• Pemilihan servis apa saja tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang 
diinginkan. Sayangnya seringkali sistem yang dibeli atau dirakit menjalankan 
beberapa servis utama sebagai “default”. Kadang-kadang beberapa servis harus 
dimatikan karena ada kemungkinan dapat dieksploitasi oleh cracker. Untuk itu ada 
beberapa program yang dapat digunakan untuk melakukan  

 
• Untuk beberapa servis yang berbasis TCP/IP, proses probe dapat dilakukan dengan  

menggunakan program telnet. Misalnya untuk melihat apakah ada servis e-mail 
dengan menggunakan SMTP digunakan telnet ke port 25 dan port 110. 

 
unix% telnet target.host.com 25 
unix% telnet localhost 110 

 
 
Program penguji probing (penguji semua port otomatis) : 
Paket probe untuk sistem UNIX 
• nmap 
• strobe 
• tcpprobe 
 
Probe untuk sistem Window 95/98/NT 
• NetLab 
• Cyberkit 
• Ogre 
 

Program yang memonitor adanya probing ke system 
 
Probing biasanya meninggalkan jejak di berkas log di system anda. Dengan mengamati entry 
di dalam berkas log dapat diketahui adanya probing. Selain itu, ada juga program untuk 
memonitor probe seperti paket program courtney, portsentry dan tcplogd. 
 
 
OS FINGERPRINTING 
• Fingerprinting : Analisa OS sistem yang ditujua agar dapat melihat database kelemahan 

sistem yang dituju. 
 
• Metode Fingerprinting : 
• Cara yang paling konvensional :  

o Service telnet ke server yang dituju, jika server tersebut kebetulan menyediakan 
servis telnet, seringkali ada banner yang menunjukkan nama OS beserta versinya. 

o Service FTP di port 21. Dengan melakukan telnet ke port tersebut dan 
memberikan perintah “SYST” anda dapat mengetahui versi dari OS yang 
digunakan. 

o Melakukan finger ke Web server, dengan menggunakan program netcat (nc). 
• Cara fingerprinting yang lebih canggih adalah dengan menganalisa respon sistem 

terhadap permintaan (request) tertentu. Misalnya dengan menganalisa nomor urut packet 
TCP/IP yang dikeluarkan oleh server tersebut dapat dipersempit ruang jenis dari OS yang 
digunakan. Ada beberapa tools untuk melakukan deteksi OS ini antara lain: 

o nmap 
o queso 
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PENGGUNAAN PROGRAM PENYERANG 
• Untuk mengetahui kelemahan sistem informasi adalah dengan menyerang diri sendiri 

dengan paket-paket program penyerang (attack) yang dapat diperoleh di Internet.  
• Selain program penyerang yang sifatnya agresif melumpuhkan sistem yang dituju, ada 

juga program penyerang yang sifatnya melakukan pencurian atau penyadapan data.  
• Untuk penyadapan data, biasanya dikenal dengan istilah “sniffer”. Meskipun data tidak 

dicuri secara fisik (dalam artian menjadi hilang), sniffer ini sangat berbahaya karena dia 
dapat digunakan untuk menyadap password dan informasi yang sensitif. Ini merupakan 
serangan terhadap aspek privacy. 

 
• Contoh program penyadap (sniffer) antara lain: 

o pcapture (Unix) 
o sniffit (Unix) 
o tcpdump (Unix) 
o WebXRay (Windows) 

 
 

PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAU JARINGAN 
• Sistem pemantau jaringan (network monitoring) dapat digunakan untuk mengetahui 

adanya lubang keamaman.  
 
• Misalnya apabila anda memiliki sebuah server yang semetinya hanya dapat diakses oleh 

orang dari dalam, akan tetapi dari pemantau jaringan dapat terlihat bahwa ada yang 
mencoba mengakses melalui tempat lain. Selain itu dengan pemantau jaringan dapat juga 
dilihat usaha-usaha untuk melumpuhkan sistem dengan melalui denial of service attack 
(DoS) dengan mengirimkan packet yang jumlahnya berlebihan.  

 
• Network monitoring biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol SNMP (Simple 

Network Management Protocol).  
 
Program network monitoring / management :  

• Etherboy (Windows), Etherman (Unix) 
• HP Openview (Windows) 
• Packetboy (Windows), Packetman (Unix) 
• SNMP Collector (Windows) 
• Webboy (Windows) 

 
Program pemantau jaringan yang tidak menggunakan SNMP : 

• iplog, icmplog, updlog, yang merupakan bagian dari paket iplog untuk memantau 
paket IP, ICMP, UDP. 

• iptraf, sudah termasuk dalam paket Linux Debian netdiag 
• netwatch, sudah termasuk dalam paket Linux Debian netdiag 
• ntop, memantau jaringan seperti program top yang memantau proses di sistem Unix  
• trafshow, menunjukkan traffic antar hosts dalam bentuk text-mode 
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BAB VI 
KEAMANAN DARI PROGRAM JAHAT 

 
 
Taksonomi ancaman perangkat lunak / klasifikasi program jahat (malicious program):  
 

1. Program-program yang memerlukan program inang (host program). Fragmen program 
tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program aplikasi, program utilitas 
atau program sistem.  

2. Program-program yang tidak memerlukan program inang. Program sendiri yang dapat 
dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi.  

 
Tipe-tipe program jahat : 

1. Bacteria 
Program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. 
Bacteria tidak secara eksplisit merusak file. Tujuan program ini hanya satu yaitu 
mereplikasi dirinya. Program bacteria yang sederhana bisa hanya mengeksekusi dua 
kopian dirinya secara simultan pada sistem multiprogramming atau menciptakan dua 
file baru, masing-masing adalah kopian file program bacteria. Kedua kopian in 
kemudian mengkopi dua kali, dan seterusnya.  

 
2. Logic bomb  

Logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan 
kondisi di sistem. Ketika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemui, logik mengeksekusi 
suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak diotorisasi.  
• Logic bomb menempel pada suatu program resmi yang diset meledak ketika 

kondisi-kondisi tertentu dipenuhi.  
• Contoh kondisi-kondisi untuk memicu logic bomb adalah ada atau tudak adanya 

file-file tertentu, hari tertentu daru minggu atau tanggal, atau pemakai menjalankan 
aplikasi tertentu. Begitu terpicu, bomb mengubah atau menghapus data atau 
seluruh file, menyebabkan mesin terhenti, atau mengerjakan perusakan lain.  

 
3. Trapdoor  

Titik masuk tak terdokumentasi rahasia di satu program untuk memberikan akses 
tanpa metode-metode otentifikasi normal.  
• Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemogram untuk 

mencari kesalahan program. Debugging dan testing biasanya dilakukan 
pemogram saat mengembangkan aplikasi. Untuk program yang mempunyai 
prosedur otentifikasi atau setup lama atau memerlukan pemakai memasukkan 
nilai-nilai berbeda untuk menjalankan aplikasi maka debugging akan lama bila 
harus melewati prosedur-prosedur tersebut. Untuk debug program jenis ini, 
pengembang membuat kewenangan khusus atau menghilangkan keperluan setup 
dan otentifikasi.  

• Trapdoor adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu 
dengan menjalankan ID pemakai tertentu atau barisan kejahatan tertentu. 
Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan pemrogram jahat untuk memperoleh 
pengkasesan tak diotorisasi.  

• Pada kasus nyata, auditor (pemeriks) perangkat lunak dapat menemukan trapdoor 
pada produk perangkat lunak dimana nama pencipta perangkat lunak berlakuk 
sebagai password yang memintas proteksi perangkat lunak yang dibuatnya. 
Adalah sulit mengimplementasikan kendali-kendali perangkat lunak untuk 
trapdoor.  

 
4. Trojan horse  

Rutin tak terdokumentasi rahasia ditempelkan dalam satu program berguna. Program 
yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan 
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suatu fungsi yang tak diinginkan. Eksekusi program menyebabkan eksekusi rutin 
rahasia ini.  
• Program-program trojan horse digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi secara 

tidak langsung dimana pemakai tak diotorisasi tidak dapat melakukannya secara 
langsung. Contoh, untuk dapat mengakses file-file pemakai lain pada sistem 
dipakai bersama, pemakai dapat menciptakan program trojan horse.  

• Trojan horse ini ketika program dieksekusi akan mengubah ijin-ijin file sehinga file-
file dapat dibaca oleh sembarang pemakai. Pencipta program dapat menyebarkan 
ke pemakai-pemakai dengan menempatkan program di direktori bersama dan 
menamai programnya sedemikian rupa sehingga disangka sebagai program 
utilitas yang berguna.  

• Program trojan horse yang sulit dideteksi adalah kompilator yang dimodifikasi 
sehingga menyisipkan kode tambahan ke program-program tertentu begitu 
dikompilasi, seperti program login. Kode menciptakan trapdoor pada program login 
yang mengijinkan pencipta log ke sistem menggunakan password khusus. Trojan 
horse jenis ini tak pernah dapat ditemukan jika hanya membaca program sumber. 
Motivasi lain dari trojan horse adalah penghancuran data. Program muncul 
sebagai melakukan fungsi-fungsi berguna (seperti kalkulator), tapi juga secara 
diam-diam menghapus file-file pemakai.  

• Trojan horse biasa ditempelkan pada program-program atau rutin-rutin yang 
diambil dari BBS, internet, dan sebagainya.  

 
5. Virus  

Kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya 
disisipkan ke satu program lain atau lebih, dengan cara memodifikasi program-
program itu.  
• Modifikasi dilakukan dengan memasukkan kopian program virus yang dapat 

menginfeksi program-program lain. Selain hanya progasi, virus biasanya 
melakukan fungsi yang tak diinginkan.  

• Di dalam virus komputer, terdapat kode intruksi yang dapat membuat kopian 
sempurna dirinya. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan (kontak) dengan 
perangkat lunak yang belum terinfeksi, kopian virus memasuki program baru. 
Infeksi dapat menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakai-pemakai yang 
menukarkan disk atau mengirim program melalui jaringan. Pada lingkungan 
jaringan, kemampuan mengakses aplikasi dan layanan-layanan komputer lain 
merupakan fasilitas sempurna penyebaran virus.  

• Masalah yang ditimbulkan virus adalah virus sering merusak sistem komputer 
seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program.   

 
• Siklus hidup Virus melalui empat fase (tahap), yaitu :  

⇒ Fase tidur (dormant phase).  
Virus dalam keadaan menganggur. Virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu 
kejadian seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran program atau file 
tertentu, atau kapasitas disk yang melewati batas. Tidak semua virus 
mempunyai tahap ini.  
 

⇒ Fase propagasi (propagation phase).  
Virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau daerah sistem 
tertentu di disk. Program yang terinfeksi virus akan mempunyai kloning virus. 
Kloning virus itu dapat kembali memasuki fase propagasi.  
 

⇒ Fase pemicuan (triggering phase).  
Virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Seperti pada fase tidur, 
fase pemicuan dapat disebabkan beragam kejadian sistem termasuk 
penghitungan jumlah kopian dirinya.  
 

⇒ Fase eksekusi (execution phase).  
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Virus menjalankan fungsinya, fungsinya mungkin sepele seperti sekedar 
menampilkan pesan dilayar atau merusak seperti merusak program dan file-
file data, dan sebagainya. Kebanyakan virus melakukan kerjanya untuk 
suatu sistem operasi tertentu, lebih spesifik lagi pada platform perangkat 
keras tertentu. Virus-virus dirancang memanfaatkan rincian-rincian dan 
kelemahan-kelemahan sistem tertentu.  

 
 

• Klasifikasi tipe virus :  
a. Parasitic virus.  

Merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini 
mencantolkan dirinya ke file .exe. Virus mereplikasi ketika program terinfeksi 
dieksekusi dengan mencari file-file .exe lain untuk diinfeksi.   

b. Memory resident virus.  
Virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang 
menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi.   

c. Boot sector virus.  
Virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat 
sistem diboot dari disk yang berisi virus.   

d. Stealth virus.  
Virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari 
deteksi perangkat lunak antivirus.   

e. Polymorphic virus.  
Virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan 
virus tersebut tidak dimungkinkan. Penulis virus dapat melengkapi dengan 
alat-alat bantu penciptaan virus baru (virus creation toolkit, yaitu rutin-rutin 
untuk menciptakan virus-virus baru). Dengan alat bantu ini penciptaan virus 
baru dapat dilakukan dengan cepat. Virus-virus yang diciptakan dengan alat 
bantu biasanya kurang canggih dibanding virus-virus yang dirancang dari 
awal.   

• Penyebarang Virus   
1. Virus menempel pada program lain 
2. Bila program induk dieksekusi maka virus akan berpindah ke memory dan 

menjadi aktif 
3. Virus mencari program induk yang lain, apabila ada dia akan menempel kode 

programnya ke program induk yang baru dan selanjutnya menyebar ke 
program lain. 

4. Virus dapat masuk ke Boot, sehingga sewaktu komputer dihidupkan dia akan 
berpindah ke memory dan langsung aktif. 

 
• Virus E-Mail   

1. Menyebar lewat pengiriman e-mail, biasanya lewat attactment file. 
2. Aktivasi melalu pembukaan attacment file dengan mengeksekusi script virus 

yang ada dalam attactment (misalnya : script VBA) 
 
Contoh virusnya : Mellisa, I Love You 

 
6. Worm  

Program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke 
komputer lewat hubungan jaringan. Begitu tiba, worm diaktifkan untuk mereplikasi dan 
progasai kembali. Selain hanya propagasi, worm biasanya melakukan fungsi yang tak 
diinginkan.  
• Network worm menggunakan hubungan jaringan untuk menyebar dari sistem ke 

sistem lain. Sekali aktif di suatu sistem, network worm dapat berlaku seperti virus 
atau bacteria, atau menempelkan program trojan horse atau melakukan sejumlah 
aksi menjengkelkan atau menghancurkan.  
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• Untuk mereplikasi dirinya, network worm menggunakan suatu layanan jaringan, 
seperti : Fasilitas surat elektronik (electronic mail facility), yaitu worm mengirimkan 
kopian dirinya ke sistem-sistem lain.   

• Kemampuan eksekusi jarak jauh (remote execution capability), yaitu worm 
mengeksekusi kopian dirinya di sistem lain.   

• Kemampuan login jarak jauh (remote login capability), yaitu worm log pada sistem 
jauh sebagai pemakai dan kemudian menggunakan perintah untuk mengkopi 
dirinya dari satu sistem ke sistem lain. Kopian program worm yang baru kemudian 
dijalankan di sistem jauh dan melakukan fungsi-fungsi lain yang dilakukan di 
sistem itu, worm terus menyebar dengan cara yang sama.   

• Network worm mempunyai ciri-ciri yang sama dengan virus komputer, yaitu 
mempunyai fase-fase sama, yaitu : Dormant phase, Propagation phase, Trigerring 
phase, Execution phase.   

• Network worm juga berusaha menentukan apakah sistem sebelumnya telah 
diinfeksi sebelum mengirim kopian dirinya ke sistem itu. 

  
Efek yang ditimbulkan Virus, Worm dan Trojan Horse adalah sebagai berikut : 

1. Ganguan pada tampilan sampai kepada kerusakan data, file dan hardisk. 
2. Menyebabkan beban trafik jaringan semakin membesar 
3. Server-server bisa macet karena DoS 
4. Kerugian material sebesar $17,1 Milyar pada tahun 2000, dll. 

 
Pencegahan Virus Worm dan Trojan Horse : 

1. Memasang antivirus : 
• Update data tentang virus signature secara teratur 
• Aktifkan proteksi yang disediakan oleh software (mis : proteksi virus macro) 

2. Faktor manusia (kehati-hatian) : 
• Menggunakan disket dari sumber asing 
• Menerima e-mail dengan attactment 
• Menerima dokumen dari sumber asing 
• Sering-sering melihat situs keamanan, mengawasi munculnya virus-virus baru, 

dan menerapkan patch yang diberikan. 
3. Gunakan system operasi dan software yang tidak banyak memiliki lubang kelemahan. 

• Linux vs Windows 
• Apache vs IIS 

 
Antivirus   

Solusi ideal terhadap ancaman virus adalah pencegahan. Jaringan diijinkan virus 
masuk ke sistem. Sasaran ini, tak mungkin dilaksanakan sepenuhnya. Pencegahan dapat 
mereduksi sejumlah serangan virus.  

Setelah pencegahan terhadap masuknya virus, maka pendekatan berikutnya yang 
dapat dilakukan adalah :  

1. Deteksi. Begitu infeksi telah terjadi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi dan 
cari lokasi virus.   

2. Identifikasi. Begitu virus terdeteksi maka identifikasi virus yang menginfeksi program.   
3. Penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi maka hilangkan semua jejak virus dari 

program yang terinfeksi dan program dikembalikan ke semua (sebelum terinfeksi). 
Jika deteksi virus sukses dilakukan, tapi identifikasi atau penghilangan jejak tidak 
dapat dilakukan, maka alternatif yang dilakukan adalah menghapus program yang 
terinfeksi dan kopi kembali backup program yang masih bersih.  

 
Perkembangan program antivirus dapat diperiode menjadi empat generasi, yaitu :  

1. Generasi pertama  
sekedar scanner sederhana. Antivirus menscan program untuk menemukan penanda 
(signature) virus. Walaupun virus mungkin berisi karakter-karakter varian, tapi secara 
esensi mempunyai struktur dan pola bit yang sama di semua kopiannya. Teknis ini 
terbatas untuk deteksi virus-virus yang telah dikenal. Tipe lain antivirus generasi 
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pertama adalah mengelola rekaman panjang (ukuran) program dan memeriksa 
perubahan panjang program.  
 

2. Generasi kedua  
scanner yang pintar (heuristic scanner). Antivirus menscan tidak bergantung pada 
penanda spesifik. Antivirus menggunakan aturan-aturan pintar (heuristic rules) untuk 
mencari kemungkinan infeksi virus.Teknik yang dipakai misalnya mencari fragmen- 
fragmen kode yang sering merupakan bagian virus. Contohnya, antivirus mencari 
awal loop enkripsi yang digunakan polymorphic virus dan menemukan kunci enkripsi. 
Begitu kunci ditemukan, antivirus dapat mendeskripsi virus untuk identifikasi dan 
kemudian menghilangkan infeksi virus. Teknik ini adalah pemeriksanaan integritas. 
Checksum dapat ditambahkan di tiap program. Jika virus menginfeksi program tanpa 
mengubah checksum, maka pemeriksaan integritas akan menemukan perubahan itu. 
Untuk menanggulangi virus canggih yang mampu mengubah checksum saat 
menginfeksi program, fungsi hash terenkripsi digunakan. Kunci enkripsi disimpan 
secara terpisah dari program sehingga program tidak dapat menghasilkan kode hash 
baru dan mengenkripsinya. Dengan menggunakan fungsi hash bukan checksum 
sederhana maka mencegah virus menyesuaikan program yang menghasilkan kode 
hash yang sama seperti sebelumnya.  
 

3. Generasi ketiga  
Jebakan-jebakan aktivitas (activity trap). Program antivirus merupakan program yang 
menetap di memori (memory resident program). Program ini mengidentifikasi virus 
melalui aksi- aksinya bukan dari struktur program yang diinfeksi. Dengan antivirus 
semacam in tak perlu mengembangkan penanda-penanda dan aturan-aturan pintar 
untuk beragam virus yang sangat banyak. Dengan cara ini yang diperlukan adalah 
mengidentifikasi kumpulan instruksi yang berjumlah sedikit yang mengidentifikasi 
adanya usaha infeksi. Kalau muncul kejadian ini, program antivirus segera 
mengintervensi.  
 

4. Generasi keempat  
Proteksi penuh (full featured protection). Antivirus generasi ini menggunakan beragam 
teknik antivirus secara bersamaan. Teknik-teknik ini meliputi scanning dan jebakan-
jebakan aktivitas. Antivirus juga mempunyai senarai kapabilitas pengaksesan yang 
membatasi kemampuan virus memasuki sistem dan membatasi kemampuan virus 
memodifikasi file untuk menginfeksi file. Pertempuran antara penulis virus dan 
pembuat antivirus masih berlanjut. Walau beragam strategi lebih lengkap telah dibuat 
untuk menanggulangi virus, penulis virus pun masih berlanjut menulis virus yang 
dapat melewati barikade-barikade yang dibuat penulis antivirus. Untuk pengaman 
sistem komputer, sebaiknya pengaksesandan pemakaian komputer diawasi dengan 
seksama sehingga tidak menjalankan program atau memakai disk yang belum 
terjamin kebersihannya dari infeksi virus. Pencegahan terbaik terhadap ancaman virus 
adalah mencegah virus memasuki sistem disaat yang pertama. 
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BAB VII 
MEMBANGUN RENCANA KEAMANAN 

 
 
Bila jaringan telah berkembang, secara dramatis alamiah keamanan jaringan berubah. 
Tradisinya staf keamanan hanya sebagai penjaga. Satu pintu keluar masuk jaringan. Saat ini 
ternyata ada banyak pintu. Keamanan tidak lagi menjadi fungsi tunggal. Ia menjadi fungsi tiap 
departemen.  
 
Tugas tradisional : 
Raja keamanan, membuat aturan main dengan menerapkan aturan main tersebut. 
 
Tugas modern : 
Mengajar, memotivasi, mendukung orang lain yang ditugasi untuk mengelola sumber daya 
komputasi miliknya. 
 
Keamanan jaringan modern membutuhkan kerjasama bukan menciptakan konflik akibat 
adanya perubahan sistem dari sistem yang terdesentralisasi. 
 
Yang tradisional adalah: 

  Pengetahuan keamanan dan pengalaman  
  Dapat mempengaruhi pucuk pimpinan 

 
Tambahan keterampilan yang diperlukan 

  Pemahaman atas teknologi jaringan  
  Mengelola SDM 

 
Sasaran Keamanan Sistem Jaringan, yaitu : 

• Untuk memprotek informasi dari ketidaksengajaan pengrusakan atau modifikasi 
• Meyakinkan bahwa data tersedia bagi user yang berotorisasi, kapan saja dibutuhkan 

dan dalam bentuk yang dapat digunakan 
• Untuk mengamankan sistem jaringan, maka diperlukan keterampilan diplomasi 

dibidang keteknikan. Perlu dibentuk aliansi untuk mendukung agar rencana keamanan 
dapat berjalan.  

• Aliansi bisa dibentuk dengan departemen SDM, untuk: 
• Membantu mengidentifikasikan manajer kunci disetiap departemen 
• Melengkapi survei profesional untuk mempelajari perilaku karyawan yang ada 

terutama yang ada kaitannya dengan keamanan 
• Membantu menyiapkan dan melaksanakan wawancara dengan kepala 

departemen dan staffnya 
• Merencanakan dan melakukan program pelatihan untuk mendukung program 

keamanan. 
• Pada dasarnya rencana keamanan meliputi: 

• Mendapatkan dukungan dari pucuk pimpinan dan departemen pengguna 
• Membuat penilaian pendahuluan  
• Membentuk sebuah tim proyek 

• Membuat Penilaian Pendahuluan :  
• Tujuannya untuk mengetahui dibagian mana saja keamanan perusahaan 

memerlukan perbaikan.  
 

•  Area yang perlu dibuat penilaian: 
•  Sistem yang dipakai secara luas diperusahaan  yang mengandung 

informasi sensitif tetapi mungkin kurang terjaga dengan baik misalnya : 
Sistem E-Mail. 
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•  Aplikasi dan jaringan yang kelihatannya sehari-hari dipakai dengan 
frekwensi tinggi. Biasanya tempat semacam ini punya informasi yang 
harus dijaga 

•  Tempat-tempat berbahaya yang memungkinkan data berubah atau 
hilang selama transmisi 

•  Komponen jaringan yang butuh proteksi fisik  
•  Kebijakan dan praktek keamanan yang sedang berjalan 
•  Perilaku karyawan terhadap keamanan 

 
Persentase rencana keamanan kepada pimpinan : 

   Tempat-tempat dimana informasi rawan untuk dicuri, hilang atau rusak 
   Pengaruh atau akibat yang akan ditimbulkan  
   Tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko    
   Besar biaya dan manfaat 
   Prioritas tindakan atas sumber informasi yang perlu diproteksi 
   Usulan rencana untuk menangani ancaman yang paling serius 
   Jadwal waktu untuk mengukur kemajuan implementasi 
   Kegiatan lainnya, seperti menyebarkan kebijaksanaan baru 

 
 Tim Proyek 

 Terdiri dari  : 
 1. Manager senior 
 2. Administrator Jaringan 
 3. Wakil departemen 
 

   Setiap anggota memiliki suara dalam menyusun rencana. Bila anggotanya 
bermacam-macam, beri kesempatan untuk mengemukakan gagasan. 

 
Unsur unsur rencana keamanan 
1. Menilai resiko 

  Mengidentifikasi ancaman atas sistem dan menaksir ancaman tersebut. 
Jangan langsung ambil kesimpulan. 

•  Ajukan pertanyaan : 
• Data jenis apa yang akan dipelihara? 
• Untuk tujuan apa perusahaan menggunakan data tersebut? 
• Seberapa besar kerugian bila data hilang atau tercuri ? 

 
2. Memilih Strategi 

  Strategi terbaik adalah: no surprise untuk berbagai perusahaan, dapat 
memiliki keamanan yang lebih baik melalui prosedur pengukuran keamanan 
seperti: 

  Mengamankan kebijakan dan prosedur  
  Memberikan pelatihan 
  Jejak audit 

  Keamanan fisik kurang penting dalam lingkungan jaringan komputer. Titik 
yang perlu diperhatikan : kabel, tempat workstation, server. 

 
Membangun fondasi yang aman 
roses membangun fondasi keamanan mempunyai 7 langkah dasar: 

• Tentukan ruang lingkup yang akan ditelaah 
• Identifikasi kendali-kendali yang yang ada saat ini 
• Buat daftar objektif kendali tambahan 
• Bandingkan dengan yang dilakukan perusahaan lain. 
• Bentuk daftar awal dari kendali utama 
• Identifikasi dan tentukan resiko lainnya yang membutuhkan penanganan biasa 
• Siapkan proposal untuk manajemen 
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BAB VIII 
KEAMANAN JARINGAN 

 
1. Membatasi Akses ke Jaringan 
A. Membuat tingkatan akses : 
Pembatasan-pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang 
penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi, misalnya : 
• Pembatasan login.   Login hanya diperbolehkan : 

• Pada terminal tertentu. 
• Hanya ada waktu dan hari tertentu. 
• Pembatasan dengan call-back (Login dapat dilakukan siapapun. Bila telah 

sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor 
telepon yang telah disepakati, Penyusup tidak dapat menghubungi lewat 
sembarang saluran telepon,     tapi hanya pada saluran telepon tertentu). 

• Pembatasan jumlah usaha login. 
• Login dibatasi sampai tiga kali dan segera dikunci dan diberitahu ke 

administrator. 
• Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi-informasi 

berikut : 
 Waktu, yaitu waktu pemakai login. 
 Terminal, yaitu terminal dimana pemakai login. 

• Tingkat akses yang diizinkan ( read / write / execute / all ) 
 
B. Mekanisme kendali akses : 
Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut otentifikasi pemakai (user 
authentication). Kebanyakan metode otentifikasi didasarkan pada  tiga cara, yaitu : 
1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya : 

• Password. 
• Kombinasi kunci. 
• Nama kecil ibu mertua. 
• Dan sebagainya. 
 

2. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya : 
• Badge. 
• Kartu identitas. 
• Kunci. 
• Dan sebagainya. 

 
3. Sesuatu mengenai (ciri) pemakai, misalnya : 

• Sidik jari. 
• Sidik suara. 
• Foto. 
• Tanda tangan. 

 
C. Waspada terhadap Rekayasa sosial : 

1. Mengaku sebagi eksekutif yang tidak berhasil mengakses,  menghubungi 
administrator via telepon/fax. 

2. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network, 
menghubungi end user via email/fax/surat. 

3. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, menghubungi customer 
yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang 
disediakan olehnya. 
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4. pencurian surat, password. 
5. penyuapan, kekerasan. 

 
D. Membedakan Sumber daya internal dan Eksternal : 
Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network 
eksternal dengan rule tertentu. 
 
E. Sistem Otentikasi User : 
Def : adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya, hal ini 
diperlukan untuk menjaga keutuhan ( integrity ) dan keamanan ( security ) data, pada 
proses ini seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan 
akses. 
 
Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password, antara lain : 
1. Salting. 

Menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai 
sehingga mencapai panjang password tertentu. 

2. One time password. 
• Pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya ini membatasi 

peluang password telah diketahui atau dicoba-coba pemakai lain.  
• Bentuk ekstrim pendekatan ini adalah one time password, yaitu pemakai 

mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali pemakai login, 
pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar 
password.  

• Dengan one time password, pemakai direpotkan keharusan menjaga agar 
buku passwordnya jangan sampai dicuri. 

3. Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. 
• Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu 

daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan dan  
jawabannya dipilih pemakai sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tak 
perlu menuliskan di kertas. 

• Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya : 
• Siapa mertua abang ipar Badru ? 
• Apa yang diajarkan Pak Harun waktu SD ? 
• Di jalan apa pertama kali ditemukan simanis ? 

• Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan  
secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang 
diberikan. 

4. Tantangan tanggapan (chalenge response). 
• Pemakai diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya x3.  
• Ketika pemakai login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini 

pemakai mengetik angka 27. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari 
berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. 

 
Contoh Produk Otentikasi User, antara lain : 

1. Secureid ACE (Access Control Encryption) 
System token hardware seperti kartu kredit berdisplay, pemakai akan 
menginput nomor pin yang diketahui bersama, lalu memasukkan pascode 
bahwa dia pemilik token. 

 
2. S/key (Bellcore) 
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System software yang membentuk one time password (OTP) berdasarkan 
informasi loginterkhir dengan aturan random tertentu. 

 
3. Password Authentication Protocol (PAP) 

Protokol dua arah untuk PPP (Point to point Protocol). Peer mengirim 
pasangan user id dan password, authenticator menyetujuinya. 

 
4. Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 

S/key pada PAP, protocol 3 arah, authenticator mengirim pesan tantangan ke 
peer, peer menghitung nilai lalu mengirimkan ke authenticator, authenticator 
menyetujui otentikasi jika jawabannya sama dengan nilai tadi. 

 
5. Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) 

Untuk hubungan dial-up, menggunakan network access server, dari suatu host 
yang menjadi client RADIUS, merupan system satu titik akses. 

 
6. Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) 

Protokol keamanan berbasis server dari CISCO System. Secury\ity Server 
terpusat dangan file password UNIX, database otentikasi, otorisasi dan akunting, 
fungsi digest (transmisi password yang tidak polos) 
 
 
2. Melindungi Aset Organisasi 
A.Secara Adminsistratif / fisik 

• Rencana kemungkinan terhadap bencana 
• Program penyaringan calon pegawai system informasi 
• Program pelatihan user 
• Kebijakan akses network 

 
B. Secara Teknis 

Penerapan Firewall 
Penerapan VPN 
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BAB IX 
FIREWALL 

 
Dalam dunia nyata, firewall adalah dinding (bergerak) yang bisa memisahkan ruangan, 
sehingga kebakaran pada suatu ruangan tidak menjalar ke ruangan lainnya. 
 
Tapi sebenarnya firewall di Internet lebih seperti parit pertahanan disekeliling benteng, yakni 
mempertahankan terhadap serangan dari luar.  
 
Gunanya: 

- membatasi gerak orang yang masuk ke dalam jaringan internal 
- membatasi gerak orang yang keluar dari jaringan internal 
- mencegah penyerang mendekati pertahanan yang berlapis 

 
Jadi yang keluar masuk firewall harus acceptable. 
Firewall merupakan kombinasi dari router, server, dan software pelengkap yang tepat. Jarang 
yang berupa box, dan kalaupun dalam bentuk box, harus dikonfigurasikan dengan benar 
 
Firewall adalah suatu sistem proteksi untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas paket data 
menuju atau meninggalkan sebuah jaringan komputer sehingga paket data yang telah 
diperiksa dapat diterima, ditolak atau bahkan dimodifikasi terlebih dahulu sebelum memasuki 
atau meninggalkan jaringan tersebut. Firewall memproteksi suatu jaringan komputer dari hal 
hal yang dapat membahayakannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apa yang bisa dilakukan oleh firewall? 
1. Firewall adalah choke point, yakni pusat “checkpoint sekurit”. Lebih baik memusatkan 

“keluar masuk” pada satu titik ketimbang harus melakukan pemantai di semua tempat. 
2. Firewall bisa memaksakan sekuriti policy. Misalnya jangan sampai ada orang luar yang 

bisa mengakses directory service dari perusahaan yang berisis arsip pegawai. 
3. Firewall bisa mencatat aktifitas Internet dengan efektif, termasuk yang gagal melakukan 

hacking 
4. Firewall bisa membatasi orang lain mengintip-intip jaringan internal, dan kalaupun 

terhack, maka yang kena hack cuma bagian tertentu saja. 
 
Apa yang tidak dapat dilakukan firewall? 
1. Firewall tidak bisa melindungi dari serangan orang dalam 
2. Firewall tidak bisa melindungi serangan yang tidak melalui firewall tersebut (tidak melalui 

chocke point). Misalnya ada yang memasang dial-up service, sehingga jaringan bisa 
diakses lewat modem. 
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3. Firewall tidak bisa melindungi jaringan internal terhadap serangan-serangan model baru. 
4. Firewall tidak bisa melindungi jaringan terhadap virus. 
 
konfigurasi sederhananya: 
 

pc (jaringan local) <==> firewall <==> internet (jaringan lain) 
 
Firewall secara umum di peruntukkan untuk melayani : 
 
1. Mesin/komputer 

Setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan   
semua yang terdapat pada komputernya terlindungi.  

 
2. Jaringan  

Jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis    
topologi jaringan yang digunakan, baik yang di miliki oleh perusahaan,  organisasi dsb. 

 
KARAKTERISTIK FIREWALL 
 
1. Seluruh hubungan/kegiatan dari dalam ke luar , harus melewati firewall. 
Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok/membatasi baik secara fisik semua akses 
terhadap jaringan Lokal, kecuali melewati firewall. Banyak sekali bentuk jaringan yang 
memungkinkan. 
 
2.  Hanya Kegiatan yang terdaftar/dikenal yang dapat melewati/melakukan hubungan, hal ini 
dapat dilakukan dengan mengatur policy pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali 
jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis policy yang ditawarkan. 
 
3.   Firewall itu sendiri haruslah kebal atau relatif kuat terhadap serangan/kelemahan. hal ini 
berarti penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan dengan Operating system yang relatif 
aman. 
 
Keuntungan Firewall : 

• Firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Hal ini disebabkan karena 
Firewall merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu 
jaringan. 

• Firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Banyak sekali service-
service yang digunakan di Internet. Tidak semua service tersebut aman digunakan, 
oleh karenanya Firewall dapat berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi service-
service mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. 

• Firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara 
efisien. Semua trafik yang melalui Firewall dapat diamati dan dicatat segala aktivitas 
yang berkenaan dengan alur data tersebut. Dengan demikian Network Administrator 
dapat segera mengetahui jika terdapat aktivitas-aktivitas yang berusaha untuk 
menyerang internal network mereka. 

• Firewall dapat digunakan untuk membatasi pengunaan sumberdaya informasi. Mesin 
yang menggunakan Firewall merupakan mesin yang terhubung pada beberapa 
network yang berbeda, sehingga kita dapat membatasi network mana saja yang dapat 
mengakses suatu service yang terdapat pada network lainnya. 

 
Kelemahan Firewall : 

• Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya 
(terdapat pintu lain menuju network tersebut). 

• Firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. 
• Akses menjadi terbatas. 
• Ancaman “pintu belakang” : bahaya modem. 
• Penyerangan dari dalam jaringan. 
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TEKNIK YANG DIGUNAKAN OLEH FIREWALL 
 
1.   Service control (kendali terhadap layanan)  

Berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di Internet dan boleh diakses baik   untuk 
kedalam ataupun keluar firewall. Biasanya firewall akan mencek no IP   Address dan juga 
nomor port yang di gunakan baik pada protokol TCP dan UDP,   bahkan bisa dilengkapi 
software untuk proxy yang akan menerima dan menterjemahkan Setiap permintaan akan 
suatu layanan sebelum mengijin-kannya.Bahkan bisa jadi   software pada server itu 
sendiri , seperti layanan untuk web ataupun untuk mail. 

 
2.   Direction Conrol (kendali terhadap arah) 

Berdasarkan arah dari berbagai permintaan (request) terhadap layanan yang akan 
dikenali dan diijinkan melewati firewall. 

 
3.   User control (kendali terhadap pengguna) 

Berdasarkan pengguna/user untuk dapat menjalankan suatu layanan, artinya ada user  
yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu servis,hal ini di karenakan   user 
tersebut tidak di ijinkan untuk melewati firewall. Biasanya digunakan untuk   membatasi 
user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tetapi bisa juga   diterapkan untuk 
membatasi terhadap pengguna dari luar. 

 
4.   Behavior Control (kendali terhadap perlakuan) 

Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misal, firewall dapat  
memfilter email untuk menanggulangi/mencegah spam. 

 
Istilah pada penerapan Firewall 
• Host 

Suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network 
• Bastion host 

Sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini 
rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker, karena biasanya mesin ini diekspos 
ke network luar (Internet) dan merupakan titik kontak utama para user dari internal 
network. 

• Packet Filtering 
Aksi dari suatu devais untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu 
network. Packet filter dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang 
melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan 
(security policy). 

• Perimeter network 
Suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network 
eksternal, untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem security. Perimeter 
network juga sering disebut dengan DMZ (De-Millitarized Zone). 

 
TIPE-TIPE FIREWALL 
1.  Packet Filtering Router 
 

Packet Filtering diaplikasikan dengan cara mengatur semua packet IP baik   yang menuju, 
melewati atau akan dituju oleh packet tersebut.pada tipe ini   packet tersebut akan diatur 
apakah akan di terima dan diteruskan , atau    di tolak.penyaringan packet ini di 
konfigurasikan untuk menyaring packet    yang akan di transfer secara dua arah (baik dari 
atau ke jaringan lokal).   Aturan penyaringan didasarkan pada header IP dan transport 
header,termasuk   juga alamat awal(IP) dan alamat tujuan (IP),protokol transport yang di    
gunakan(UDP,TCP), serta nomor port yang digunakan.  

 
Kelebihan dari tipe ini adalah mudah untuk di implementasikan, transparan   untuk 
pemakai, lebih cepat. Adapun kelemahannya adalah cukup rumitnya untuk menyetting 
paket yang akan difilter secara tepat, serta lemah dalam hal authentikasi. 
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Serangan yang dapat terjadi pada firewall dengan tipe ini adalah: 

  
• IP address spoofing : intruder (penyusup) dari luar dapat melakukan ini dengan cara 

menyertakan/menggunakan ip address jaringan lokal yanbg telah  diijinkan untuk 
melalui firewall.  

• Source routing attacks : tipe ini tidak menganalisa informasi routing sumber IP, 
sehingga memungkinkan untuk membypass firewall. 

• Tiny Fragment attacks : intruder (penyusup) membagi IP kedalam bagian bagian 
(fragment) yang lebih kecil dan memaksa terbaginya informasi mengenai TCP header. 
Serangan jenis ini di design untuk menipu aturan penyaringan yang bergantung 
kepada informasi dari TCP header. penyerang berharap hanya bagian (fragment) 
pertama saja yang akan di periksa dan sisanya akan bisa lewat dengan bebas. Hal ini 
dapat di tanggulangi dengan cara menolak semua packet dengan protokol TCP dan 
memiliki offset = 1  pada IP fragment (bagian IP) 

 
 
 
 
 
 
2.  Application-Level Gateway 
 

Application-level Gateway yang biasa juga di kenal sebagai proxy server yang   berfungsi 
untuk memperkuat/menyalurkan arus aplikasi. Tipe ini akan mengatur   semua hubungan 
yang menggunakan layer aplikasi ,baik itu FTP, HTTP, GOPHER dll. 
 
Cara kerjanya adalah apabila ada pengguna yang menggunakan salah satu aplikasi 
semisal FTP untuk mengakses secara remote, maka gateway akan meminta user 
memasukkan alamat remote host yang akan di akses.Saat pengguna mengirimkan User 
serta informasi lainnya yang sesuai maka gateway akan melakukan hubungan terhadap 
aplikasi tersebut yang terdapat pada remote host, dan menyalurkan data diantara kedua 
titik. apabila data tersebut tidak sesuai maka firewall tidak akan meneruskan data tersebut 
atau menolaknya. Lebih jauh lagi, pada tipe ini Firewall dapat di konfigurasikan untuk 
hanya mendukung beberapa aplikasi saja dan menolak aplikasi lainnya untuk melewati 
firewall. 

 
Kelebihannya adalah relatif lebih aman daripada tipe packet filtering router lebih mudah 
untuk memeriksa (audit) dan mendata (log) semua aliran data yang masuk pada level 
aplikasi. 
 
Kekurangannya adalah pemrosesan tambahan yang berlebih pada setiap hubungan. 
yang akan mengakibatkan terdapat dua buah sambungan koneksi antara pemakai dan 
gateway, dimana gateway akan memeriksa dan meneruskan semua arus dari dua arah. 

 
 
              application-level gateway 
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3.  Circuit-level Gateway 
 

Tipe ketiga ini dapat merupakan sistem yang berdiri sendiri , atau juga dapat merupakan 
fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application-level gateway.tipe ini tidak mengijinkan 
koneksi TCP end to end (langsung). 
   
Cara kerjanya : Gateway akan mengatur kedua hubungan tcp tersebut, 1 antara dirinya 
(gw) dengan TCP pada pengguna lokal (inner host) serta 1 lagi antara dirinya (gw) 
dengan TCP pengguna luar (outside host). Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway 
akan menyalurkan TCP segment dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. 
Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang di ijinkan. 
 
Penggunaan tipe ini biasanya dikarenakan administrator percaya dengan pengguna   
internal (internal users).  

 
    
 
                      circuit-level gateway 
 
 
 
 
 
                            Outside 
                      Connections 
 
 
 
                                                                                         Inside 
                                                                                         Connections 
 
 
 
 
Pilihan klasifikasi desain Firewall : 
1. Packet Filtering 

Sistem paket filtering atau sering juga disebut dengan screening router adalah router 
yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif 
sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang 
digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah: 

• IP address asal 
• IP address tujuan 
• Protocol (TCP, UDP, atau ICMP) 
• Port TCP atau UDP asal 
• Port TCP atau UDP tujuan 

Beberapa contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh Screening Router :  
• Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali 

untuk koneksi SMTP 
• Memperbolehkan service email dan FTP, tetapi memblok service-service 

berbahaya seperti TFTP, X Window, RPC dan ‘r’ service (rlogin, rsh, rcp, dan 
lain-lain). 

Selain memiliki keuntungan tertentu di antaranya aplikasi screening router ini dapat 
bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode 
firewall yang lain, sistem paket filtering ini memiliki beberapa kekurangan yakni : 
tingkat securitynya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP Spoofing, tidak 
ada screening pada layer-layer di atas network layer. 
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Out                    In 
 
 
Out                    In    

 Remote Host 

Jaringan lokal 
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2. Application Level Gateway (Proxy Services) 
Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada 
mesin Firewall, program ini mengambil user request untuk Internet service (seperti 
FTP, telnet, HTTP) dan meneruskannya (bergantung pada security policy) ke host 
yang dituju. Dengan kata lain adalah proxy merupakan perantara antara internal 
network dengan eksternal network (Internet). 
Pada sisi ekternal hanya dikenal mesin proxy tersebut, sedangkan mesin-mesin 
yang berada di balik mesin proxy tersebut tidak terlihat. Akibatnya sistem proxy ini 
kurang transparan terhadap user yang ada di dalam 

 
Sistem Proxy ini efektif hanya jika pada konjungsi antara internal dan eksternal 
network terdapat mekanisme yang tidak memperbolehkan kedua network tersebut 
terlibat dalam komunikasi langsung. 
Keuntungan yang dimiliki oleh sistem proxy ini adalah tingkat sekuritasnya lebih baik 
daripada screening router, deteksi paket yang dilakukan sampai pada layer aplikasi. 
Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah perfomansinya lebih rendah daripada 
screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim, 
aplikasi yang di-support oleh proxy ini terbatas, serta sistem ini kurang transparan. 

 
ARSITEKTUR FIREWALL : 
1. Dual-homed Host Architecture 
Meskipun dual homed host bisa menjadi router, namun untuk menjadi firewall lalu lalu-lintas 
IP dalam arsitektur ini benar-benar di-blok. Jadi kalau ada paket yang mau keluar masuk, 
harus lewat proxy. 

 

2. Screened Host Architecture 
Menggunakan bastion host yang diletakkan dalam intranet, dan seluruh komunikasi keluar 
masuk harus melalui proxy pada bastion dan kemudian melalui screening router. 
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Sekilas terlihat bahwa dual-homed architecture lebih aman, tetapi dalam prakteknya banyak 
kegagalan sistem yang memungkinkan paket lewat dari satu sisi ke sisi lainnya dalam dual 
homed architecture.  
 
Jadi alasan utama menggunakan screened host architecture adalah karena router lebih 
mudah diamankan ketimbang sebuah komputer/host. 
 
Kejelekan utama kedua-duanya adalah mereka memiliki ‘single point of failure’. 

3. Screened Subnet Architecture 
Apa alasannya? Bastion host sering menjadi target serangan. Jadi idenya adalah kalau 
bastion host berhasil dibobol, jangan sampai penyerang masuk ke dalam jaringan internal. 
Oleh karena itu bastion host diletakkan di perimeter network (DMZ). 
 

 
 
Untuk membobol jaringan, hacker harus menyerang exterior router dan interior router. Ada 
juga yang memiliki perimeter berlapis, dimana syaratnya agar efektif adalah sistem pertahan 
tiap lapis harus berbeda-beda. 
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Perimeter Network 
Kalau ada orang yang berhasil menembus ke exterior router dan bastion, maka sang 
penyerang hanya bisa melihat paket yang berkeliaran di perimeter network saja. Jadi lalu-
lintas komunikasi pada jaringan internal (yang relatif sensitif) tidak dapat dilihat oleh 
penyerang dari perimeter network. 
Bastion Host 
Bertindak sebagai titik masuk koneksi dari luar, termasuk SMTP, FTP dan DNS.  
 
Sedangkan untuk melakukan koneksi dari client ke server di Internet dapat dilakukan dengan 
2 cara: 

- mengizinkan router-router agar klien bisa berhubungan dengan server Internet 
secara langsung 

- menggunakan proxy server pada bastion 
 
Interior router (choke router) 
Melindungi internal network dari Internet dan perimeter network. Sebaiknya lalu-lintas yang 
diizinkan antara bastion dengan client, hanyalah yang penting-penting saja. Misalnya 
hubungan SMTP antara bastion dengan mail server internal. 
 
Perhatikan komputer server internal apa saja yang terhubung dengan bastion, karena itulah 
yang akan menjadi target serangan jika bastion berhasil dihancurkan oleh hacker. 
 
Exterior router (access router) 
Pada prakteknya mengizinkan banyak paket keluar, dan hanya sedikit memfilter paket 
masuk. Namun, biasanya untuk screening network internal, settingnya sama antara internal 
dan external router.  
 
Tugas utama external router adalah untuk memblok paket yang memiliki alamat yang palsu 
dari luar (karena berusaha menyamar dengan alamat IP salah satu host dalam internal 
network). Karena pasti dari Internet. 
 
Kenapa tidak di internal router? Karena masih bisa dari perimeter net yang sedikit lebih 
trusted. 
 
 
LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN FIREWALL 
1.   Mengidenftifikasi bentuk jaringan yang dimiliki 

Mengetahui bentuk jaringan yang dimiliki khususnya toplogi yang di gunakan serta  
protocol jaringan, akan memudahkan dalam mendesain sebuah firewall 

 
2.  Menentukan Policy atau kebijakan 

• Penentuan Kebijakan atau Policy merupakan hal yang harus di lakukan, baik atau  
buruknya sebuah firewall yang di bangun sangat di tentukan oleh policy/kebijakan 
yang di terapkan. Diantaranya: 

• Menentukan apa saja yang perlu di layani. Artinya, apa saja yang akan dikenai policy 
atau kebijakan yang akan kita buat 

• Menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan policy atau 
kebijakan tersebut 

• Menentukan layanan-layanan yang di butuhkan oleh tiap tiap individu atau kelompok 
yang menggunakan jaringan 

• Berdasarkan setiap layanan yang di gunakan oleh individu atau kelompok tersebut 
akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik yang akan membuatnya semakin 
aman\ 

• Menerapkankan semua policy atau kebijakan tersebut  
 
3.  Menyiapkan Software atau Hardware yang akan digunakan 
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Baik itu operating system yang mendukung atau software-software khusus pendukung   
firewall seperti ipchains, atau iptables pada linux, dsb. Serta konfigurasi hardware yang 
akan mendukung firewall tersebut. 

 
4.  Melakukan test konfigurasi  

Pengujian terhadap firewall yang telah selesai di bangun haruslah dilakukan, terutama  
untuk mengetahui hasil yang akan kita dapatkan, caranya dapat menggunakan tool tool 
yang biasa dilakukan untuk mengaudit seperti nmap. 

 
 
*  Bastion Host adalah sistem/bagian yang dianggap tempat terkuat dalam sistem  keamanan 

jaringan oleh administrator.atau dapat di sebut bagian terdepan yang dianggap paling 
kuat dalam menahan serangan, sehingga menjadi bagian terpenting dalam pengamanan 
jaringan, biasanya merupakan komponen firewall atau bagian terluar sistem publik. 
Umumnya Bastion host akan menggunakan Sistem operasi yang dapat menangani 
semua kebutuhan (misal , Unix, linux, NT). 
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BAB X 
VIRTUAL PRIVATE NETWORK 

 
 VPN (Virtual Private  Network) merupakan suatu cara untuk membuat sebuah jaringan 
bersifat “private” dan aman dengan menggunakan jaringan publik misalnya internet. Pada 
dasarnya VPN dibangun pada dua prinsip, sesuai dengan namanya yaitu virtual dan private. 
Istilah virtual, berarti tak adanya representasi fisik sebenarnya antara link ke dua site 
tersebut. Hal ini berarti tak adanya dedicated link antar ke dua lokasi yang diinterkoneksi 
tersebut, sehingga tak perlu menarik kabel khusus antara ke dua lokasi. Koneksi dilakukan 
dengan menggunakan jaringan yang telah ada yang juga digunakan oleh banyak pemakai  
lainnya.  
 VPN dapat mengirim data antara dua komputer yang melewati jaringan publik 
sehingga seolah-olah terhubung secara point to point. Data dienkapsulasi (dibungkus) 
dengan header yang berisi informasi routing untuk mendapatkan koneksi point to point 
sehingga data dapat melewati jaringan publik dan dapat mencapai akhir tujuan.  
  

Istilah  private  berarti adanya jaminan kerahasiaan dalam melakukan interkoneksi 
terhadap data atau informasi yang dikirimkan. Seperti informasi-inforrmasi penting yang  tidak 
ingin dibaca oleh pengguna lainnya yang tak berhak, sehingga harus diciptakan suatu 
mekanisme untuk menjaga informasi tetap bersifat terbatas. Cara untuk mencapai ini adalah 
dengan menggunakan enkripsi, sehingga hanya pihak yang dipercaya saja, yang dapat 
mengakses informasi.  

Data yang dikirimkan harus dienkripsi terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaannya 
sehingga paket yang tertangkap ketika melewati jaringan publik tidak terbaca karena harus 
melewati proses deskripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Jaringan VPN 
 
Perkembangan VPN 
 VPN dikembangkan untuk membangun sebuah intranet dengan jangkauan yang luas 
melalui jaringan internet. Intranet sudah menjadi suatu komponen penting dalam suatu 
perusahaan dewasa ini. Intranet dalam perusahaan akan berkembang sesuai dengan 
perkembangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, semakin besar suatu perusahaan 
maka intranet yang diperlukan juga semakin besar, permasalahan ini akan semakin kompleks 
apabila perusahaan tersebut mempunyai banyak kantor cabang yang tersebar di berbagai 
kota dengan jarak yang jauh. Sedangkan dilain pihak seluruh kantor tersebut memerlukan 
suatu metode untuk selalu berhubungan, misalnya untuk transfer dan sinkronisasi data. 
 Pada mulanya, sistem intranet dikembangkan dengan menggunakan sistem dedicated 
line. Sistem ini menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi namun membutuhkan 
investasi yang mahal. Sistem ini tidak efektif untuk perusahaan kelas menengah ke bawah 
serta perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah yang saling berjauhan. Perkembangan 
internet yang cepat menawarkan solusi untuk membangun sebuah intranet  menggunakan 
publik network (internet).  

Dilain pihak, kekuatan suatu industri juga berkembang dan menuntut terpenuhinya 
lima kebutuhan dalam intranet yaitu : 

1. Kerahasiaan, dengan kemampuan scramble atau encrypt pesan sepanjang 
jaringan yang tidak aman 

2. Kendali akses,menentukan siapa yang diberikan akses ke suatu sistem atau 
jaringan, sebagaimana informasi apa dan seberapa banyak seseorang dapat 
menerima 
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3. Authentication, yaitu menguji identitas dari dua perusahaan yang mengadakan 
transaksi 

4. Integritas, menjamin bahwa file atau pesan tidak berubah dalam perjalanan 
5. Non-repudiation, yaitu mencegah dua perusahaan saling  menyangkal bahwa 

mereka telah mengirim atau menerima sebuah file. 
 
Kebutuhan ini didukung sepenuhnya oleh internet yang memang dirancang sebagai 

jaringan yang terbuka dimana pengguna mendapatkan kemudahan untuk transfer dan 
berbagi informasi. Solusi untuk tantangan ini adalah teknologi VPN (Virtual Private Network). 
VPN memanfaatkan jaringan internet sebagai media intranet sehingga daerah jangkauannya 
menjadi luas tanpa investasi yang besar. VPN menghadirkan teknologi yang mengamankan 
segala lalu lintas jaringan virtual dalam internet sehingga memberikan rasa aman bagi semua 
pemakaian jaringan.  

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh VPN dalam menjawab tantangan industri 
tersebut : 

1. User Authentication 
VPN harus mampu mengklarifikasi identitas klien serta membatasi hak akses user 
sesuai dengan otoritasnya. VPN juga dituntut mampu memantau aktifitas klien 
tentang  masalah waktu,kapan , dimana dan berapa lama seorang klien 
mengakses jaringan serta jenis resource yang diaksesnya. 
 

2. Address Management 
VPN harus dapat mencantumkan address klien pada intranet dan memastikan 
alamat/address tersebut tetap rahasia. 

3. Data Encyption 
Data yang melewati jaringan harus dibuat agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak 
atau klien yang tidak berwenang 
 

4. Key Management 
VPN harus mampu membuat dan memperbarui encryption key untuk server dan 
klien 

5. Multiprotocol Support 
VPN harus mampu menangani berbagai macam protokol dalam jaringan publik 
seperti IP, IPX dan sebagainya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Intranet VPN 
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Aplikasi VPN 
Konfigurasi VPN umumnya digunakan untuk : 

1. Remote Access Over Internet 
 Yang dimaksud dengan remote access adalah kemampuan untuk melakukan 
hubungan ke jaringan dari tempat yang jauh. Sebuah remote acces pelanggan/client 
terhubung ke perangkat akses jaringan seperti  server atau konsentrator. Remote 
Acces VPN membutuhkan teknologi yang berbeda dengan Intranet. Autentikasi yang 
andal sangat diperlukan disini, karena verifikasi identitas pelanggan yang akurat dan 
efisien sangat diperlukan.  

Gambar berikut ini menunjukkan sebuah teknik untuk seorang user untuk 
berhubungan  secara remote dengan jaringan perusahaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Menggunakan koneksi VPN untuk menghubungkan seorang remote 
user dengan sebuah intranet. 

 
Seorang klien cukup berhubungan dengan ISP lokal lalu software VPN akan membuat 
jaringan khusus secara maya (virtual private network) antara dial-up user dengan 
server perusahaan melalui internet. 

 
2. Menghubungkan Jaringan Melewati Internet 
 Untuk menghubungkan sebuah jaringan lokal misal LAN kantor cabang 
dengan server kantor pusat melalui internet dapat dilakukan dengan menggunakan 
jalur khusus (dedicated) dari ISP lokal dan berhubungan dengan menggunakan dial-
up, sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih murah dibandingkan 
dengan membuat sebuah jaringan kabel dedicated atau menggunakan fasilitas direct 
call (telepon interlokal). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Menggunakan koneksi VPN untuk menghubungkan seorang remote 
user dengan sebuah intranet 
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3. MENGHUBUNGKAN KOMPUTER MELEWATI INTERNET 
 Pada beberapa perusahaan, keamanan data menjadi suatu kepentingan 
tersendiri. Mengizinkan network perusahaan tersebut berhubungan dengan internet 
akan sangat berbahaya. Namun dengan teknologi VPN, jaringan dari perusahaan 
tersebut dapat berhubungan dengan VPN klien yang dipisahkan dengan sebuah 
server VPN. Server VPN tersebut tidak berfungsi sebagai router karena router 
menghubungkan dua buah jaringan dan akan menyebabkan semua orang dapat 
mengakses jaringan tersembunyi tersebut, sedangkan dengan sebuah VPN server 
system/network admin dapat mengatur bahwa hanya user tertentu saja yang dapat 
mengakses jaringan tersembunyi tersebut. Disamping itu dengan menggunakan 
teknologi VPN, data yang dilewatkan juga dienkripsi terlebih dahulu sehingga semakin 
menjamin keamanannya di jaringan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar Menggunakan koneksi VPN untuk menghubungkan jaringan tersembunyi dari suatu 

perusahaan dengan kantor cabangnya 
 
Tipe Tipe Skenario Penerapan VPN 
Berdasarkan posisioning firewall dalam jaringan, ada beberapa skenario yang sering 
digunakan  oleh enterprise untuk memberikan pengamanan dalam jaringannya, diantaranya 
yaitu :  

1. Screened Host Gateway   
Dalam hal ini, firewall dikombinasikan dengan gateway untuk memberikan 

proteksi bagi intranet. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan posisi firewall dalam 
metode Screened Host Gateway. Perangkat yang digunakan sebagai firewall dapat 
saja disediakan oleh ISP atau penyelenggara jaringan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Screened Host Gateway 
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2. Screened Subnet   
Pada skenario ini, intranet dan internet dipisahkan oleh suatu sub jaringan yang 
disebut Demilitarized Zone (DMZ), serta membutuhkan paling sedikit 2 (dua) firewall 
gateway di kedua sisi sub jaringan DMZ tersebut. Perangkat yang digunakan antara 
internet dengan sub jaringan DMZ biasanya disebut boundary router dan 
dikonfigurasi untuk memfilter pengakses dari luar ke intranet.  Boundary  router ini 
biasanya disediakan dan dipelihara oleh ISP. Sedangkan perangkat yang digunakan 
diantara DMZ dengan intranet  disediakan oleh pemilik intranet itu sendiri. Proxy 
server, pada metode ini dilokasikan diluar intranet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Screened Subnet 
 
3. Dual-Homed Proxy Host   
Pada dasarnya skenario Dual homed proxy host ini mirip dengan skenario screened 
subnet di atas,  perbedaannya terletak pada gabungan fungsi dari internal firewall 
gateway dan  proxy host  menjadi satu perangkat. Seperti juga pada screened subnet, 
pada skenario ini juga terdapat  firewall antara  sub jaringan DMZ dengan internet. 
Perangkat tersebut biasanya disediakan oleh ISP, sedangkan perangkat firewall/ 
proxy server disediakan sendiri oleh pemilik intranet. Gambar berikut memperlihatkan 
metode dual-homed proxy host yang dimaksud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Dual-Homed Proxy Host 
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BAB XI 
KEAMANAN DATABASE 

 
Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengrusakan data dan pemakaian data oleh 
pemakai yang tidak punya kewenangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perangkat keras 
Kebakaran, banjir, bom, 
pencurian, listrik, gempa, radiasi, 
kesalahan mekanisme keamanan 

DBMS dan Program 
Aplikasi 
Kesalahan mekanisme 
keamanan 
Akses yang terlalu luas 
Pencurian program 
Kesalahan program 

Jaringan 
Komunikasi 

Kabel yang tidak 
terkoneksi, radiasi 

Database 
Aturan / amandemen 
yang tidak diotorisasi, 
penduplikatan data, 
pencurian data, 
kehilangan data akibat 
gangguan listrik 

Pengguna Akhir 
• Menggunakan hak 

akses orang lain. 
• Melihat & menutup 

data yang tidak 
diotorisasi 

• Staf tidak di-training 
• Pemasukan data 

yang dilakukan oleh 
yang tidak berhak. 

• Virus 
• pemerasan 

Programmer / 
Operator 
 
• Membuat Password. 
• Membuat program 

yang tidak aman 
• Staf yang tidak di-

training. 
• Kebijakan 

keamanan & 
prosedur 

• Pemogokan staf
  

Database 
Administrator 
 
• Kebijakan 

keamanan & 
prosedur 
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Penyalahgunaan Database : 
1. Tidak disengaja, jenisnya : 

a. kerusakan selama proses transaksi 
b. anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren 
c. anomali yang disebabkan oleh pendistribuasian data pada beberapa komputer 
d. logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan 

konsistensi database. 
2. Disengaja, jenisnya : 

a. Pengambilan data / pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. 
b. Pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. 
c. Penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. 

 
Tingkatan Pada Keamanan Database : 

1. Fisikal  lokasi-lokasi dimana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik 
terhadap serangan perusak. 

2. Manusia  wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk 
mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang 

3. Sistem Operasi  Kelemahan pada SO ini memungkinkan pengaksesan data oleh 
pihak tak berwenang, karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan 
akses jarak jauh. 

4. Sistem Database  Pengaturan hak pemakai yang  baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keamanan Data : 
1. Otorisasi : 

• Pemberian Wewenang atau hak istimewa (priviledge) untuk mengakses sistem atau 
obyek database 

• Kendali otorisasi (=kontrol akses) dapat dibangun pada perangkat lunak dengan 2 
fungsi : 

• Mengendalikan sistem atau obyek yang dapat diakses 
• Mengendalikan bagaimana pengguna menggunakannya 
• Sistem administrasi yang bertanggungjawab untuk memberikan hak akses dengan 

membuat account pengguna. 
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2. Tabel View : 
• Merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database 

yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Metode ini dapat menyembunyikan data 
yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh pengguna. 

• Contoh pada Database relasional, untuk pengamanan dilakukan beberapa level : 
1. Relasi  pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses 

langsung suatu relasi 
2. View  pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data 

yang terapat pada view 
3. Read Authorization  pengguna diperbolehkan membaca data, tetapi tidak 

dapat memodifikasi. 
4. Insert Authorization  pengguna diperbolehkan menambah data baru, tetapi 

tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. 
5. Update Authorization  pengguna diperbolehkan memodifikasi data, tetapi 

tidak dapat menghapus data. 
6. Delete Authorization  pengguna diperbolehkan menghapus data. 

 
• Untuk Modifikasi data terdapat otorisasi tambahan : 

1. Index Authorization  pengguna diperbolehkan membuat dan menghapus 
index data. 

2. Resource Authorization  pengguna diperbolehkan membuat relasi-relasi 
baru. 

3. Alteration Authorization  pengguna diperbolehkan menambah/menghapus 
atribut suatu relasi. 

4. Drop Authorization  pengguna diperbolehkan menghapus relasi yang sudah 
ada. 

 
• Contoh perintah menggunakan SQL : 

 
GRANT : memberikan wewenang kepada pemakai 
Syntax : GRANT <priviledge list> ON <nama relasi/view> TO <pemakai> 
Contoh : 
GRANT SELECT ON S TO BUDI 
GRANT SELECT,UPDATE (STATUS,KOTA) ON S TO ALI,BUDI 
REVOKE : mencabut  wewenang yang dimiliki oleh pemakai 
Syntax : REVOKE <priviledge list> ON <nama relasi/view> FROM <pemakai> 
Contoh : 
REVOKE SELECT ON S TO BUDI 
REVOKE SELECT,UPDATE (STATUS,KOTA) ON S TO ALI,BUDI 

 
Priviledge list : READ, INSERT, DROP, DELETE, INEX, ALTERATION, RESOURCE 

 
3. Backup data dan recovery : 
 
Backup : proses secara periodik untuk mebuat duplikat ari database dan melakukan logging 
file (atau program) ke media penyimpanan eksternal. 
 
Jurnaling : proses menyimpan dan mengatur log file dari semua perubahan yang dibuat di 
database untuk proses recovery yang efektif jika terjadi kesalahan. 
 
Isi Jurnal : 

• Record transaksi 
1. Identifikasi dari record 
2. Tipe record jurnal (transaksi start, insert, update, delete, abort, commit) 
3. Item data sebelum perubahan (operasi update dan delete) 
4. Item data setelah perubahan (operasi insert dan update) 
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5. Informasi manajemen jurnal (misal : pointer sebelum dan record jurnal 
selanjutnya untuk semua transaksi 

• Record ceckpoint : suatu informasi pada jurnal untuk memulihkan database dari 
kegagalan, kalau sekedar redo, akan sulit penyimpanan sejauh mana jurnal untuk 
mencarinya kembali, maka untuk membatasi pencarian menggunakan teknik ini. 

 
Recovery : merupakan upaya uantuk mengembalikan basis data ke keadaaan yang 
dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. 
 
3 Jenis Pemulihan : 

1. Pemulihan terhadap kegagalan transaksi : Kesatuan prosedur alam program yang 
dapat mengubah / memperbarui data pada sejumlah tabel. 

2. Pemulihan terhadap kegagalan media : Pemulihan karena kegagalan media dengan 
cara mengambil atau memuat kembali salinan basis data (backup) 

3. Pemulihan terhadap kegagalan sistem : Karena gangguan sistem, hang, listrik 
terputus alirannya. 

 
Fasilitas pemulihan pada DBMS : 

1. Mekanisme backup secara periodik 
2. fasilitas logging dengan membuat track pada tempatnya saat transaksi berlangsung 

dan pada saat database berubah. 
3. fasilitas checkpoint, melakukan update database yang terbaru. 
4. manager pemulihan, memperbolehkan sistem untuk menyimpan ulang database 

menjadi lebih konsisten setelah terjadinya kesalahan. 
 
Teknik Pemulihan : 

1. Defered upate / perubahan yang ditunda : perubahan pada DB tidak akan 
berlangsung sampai transaksi ada pada poin disetujui (COMMIT). Jika terjadi 
kegagalan maka tidak akan terjadi perubahan, tetapi diperlukan operasi redo untuk 
mencegah akibat dari kegagalan tersebut. 

2. Immediate Update / perubahan langsung : perubahan pada DB akan segera tanpa 
harus menunggu sebuah transaksi tersebut disetujui. Jika terjadi kegagalan 
diperlukan operasi UNDO untuk melihat apakah ada transaksi yang telah disetujui 
sebelum terjadi kegagalan. 

3. Shadow Paging : menggunakan page bayangan dimana pada prosesnya terdiri dari 2 
tabel yang sama, yang satu menjadi tabel transaksi dan yang lain digunakan sebagai 
cadangan. Ketika transaksi mulai berlangsung kedua tabel ini sama dan selama 
berlangsung tabel transaksi yang menyimpan semua perubahan ke database, tabel 
bayangan akan digunakan jika terjadi kesalahan. Keuntungannya adalah tidak 
membutuhkan REDO atau UNDO, kelemahannya membuat terjadinya fragmentasi. 

 
4. Kesatuan data dan Enkripsi : 

• Enkripsi : keamanan data 
• Integritas :metode pemeriksaan dan validasi data (metode integrity constrain), yaitu 

berisi aturan-aturan atau batasan-batasan untuk tujuan terlaksananya integritas data. 
• Konkuren : mekanisme untuk menjamin bahwa transaksi yang konkuren pada 

database multi user tidak saling menganggu operasinya masing-masing. Adanya 
penjadwalan proses yang akurat (time stamping). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


