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BA B I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum internet adalah jaringan komputer, server, router dan 

perangkat lainnya yang saling terhubung satu sama lain dengan standart protocol 

suite (TCP/IP) sehingga antar komputer dapat saling mengakses informasi dan 

bertukar data. Website adalah salah satu layanan yang dapat diakses oleh setiap 

orang yang terhubung ke internet, dimana sebuah website menjadikan internet 

sebagai wadah informasi. Dengan bertambahnya situs-situs website menjadikan 

internet sebagai wadah penyedia informasi yang bersifat umum. Selain itu website 

juga dapat menjadi media komunikasi yang sangat ideal bagi perorangan maupun 

perusahaan contohnya saja banyak pengguna internet yang menggunakan website 

sebagai sarana promosi bahkan sampai transaksi jual beli. Perkembangan website 

inilah yang mengundang niat dari para hacker maupun cracker untuk menjadikan 

website tersebut sebagai sasaran utama, mulai dari hanya mencoba memasuki 

sistem keamanan sampai mencuri informasi atau data yang dapat merugikan orang 

lain. Ada banyak cara yang dapat dilakukan penyerang untuk mendapatkan akses 

ke sistem, salah satu cara tersebut adalah dengan memasukkan kode atau script 

HTML kedalam suatu website yang dijalankan melalui browser client. Beberapa 

contoh serangan yang menyertakan kode tertentu untuk mendapatkan hak akses 

pada suatu sistem yaitu SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Remote File 

Inclusion (RFI), Local File Inclution (LFI). Serangan tersebut sangat berbanding 

berbalik dengan prinsip keamanan jaringan dimana menjaga validitas dan 

integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi setiap user. Sistem harus 

dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusupan oleh pihak yang 

tidak berhak.   

Firewall adalah sebuah piranti keamanan yang berada diujung koneksi 

sebuah perangkat yang terhubung pada internet dan berfungsi sebagai Internet 

Border Security. Secara konstan, piranti ini mengawasi seluruh aliran paket data 

yang keluar dan masuk ke koneksi suatu perangkat yang terhubung pada internet, 

menunggu aliran yang dapat ditolak berdasarkan aturan yang sudah ada. Firewall 
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juga sangat waspada dalam upaya melindungi sumber daya jaringan internal yang 

terhubung pada firewall tersebut (Thomas, 2005). IPTABLES sebagai aplikasi 

open source yang terdapat pada sistem operasi Linux menawarkan solusi 

keamanan bagi server, dengan demikian IPTABLES dapat dimanfaatkan sebagai 

firewall yang handal dan tidak membutuhkan biaya demi keamanan data dan 

informasi yang terdapat pada server. 

Beberapa persoalan keamanan data dan informasi yang telah dijelaskan 

diatas dan adanya teknologi IPTABLES, maka pada pengerjaan tugas akhir ini 

akan dibuat sebuah firewall yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan 

terhadap data penting dan perangkat lain yang terhubung pada server bersistem 

operasi Linux. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi  menjadi 

beberapa sub permasalahan, yaitu diantaranya adalah : 

a. Bagaimana merancang firewall  menggunakan IPTABLES? 

b. Bagaimana merancang firewall IPTABLES sehingga dapat mencegah 

serangan SQL Injection, XSS, RFI, LFI? 

c. Bagaimana melakukan pengujian serangan keamanan web serveer, 

dalam penelitian ini SQL Injection, XSS, RFI, LFI? 

d. Bagaimana menganalisis perbedaan keamanan web server terhadap 

serangan keamanan sebelum dan sesudah mengimplementasikan 

IPTABLES sebagai firewall? 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah : 

a. Penelitian ini membangun firewall menggunakan IPTABLES. 

b. Perancangan jaringan dan pengujian pada penelitian ini dilakukan 

pada jaringan Local Area Network (LAN). 

c. Serangan yang digunakan pada penelitian ini adalah SQL Injection, 

XSS, RFI, LFI. 
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d. Firewall IPTABLES  pada penelitian ini mencegah serangan SQL 

Injection, XSS, RFI, LFI. 

e. Tidak melakukan filter paket data yang terenkripsi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Merancang dan mengimplementasikan IPTABLES sebagai firewall. 

b. Melakukan penetration testing berupa serangan SQL Injection, XSS, 

RFI, LFI terhadap firewall IPTABLES. 

c. Menghasilkan firewall berbasis IPTABLES yang dapat mencegah 

serangan SQL Injection, XSS, RFI, LFI. 

1.5 Metodologi 

Penelitian ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

teknologi firewall  terutama menggunakan IPTABLES dan literatur 

yang berhubungan keamanan jaringan pada saat ini terfokus pada 

skema serangan  SQL Injection, XSS, RFI, LFI. Adapun sumber 

literatur dapat diambil dari buku, jurnal, paper, dan internet. 

b. Rancangan Sistem 

Adapun rancangan sistem yang akan dibangun pada penelitian ini 

akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama merupakan 

membangun arsitektur jaringan dimana 3 komputer yang dihubungkan 

menggunakan kabel UTP. Tahap selanjutnya adalah instalasi software 

kebutuhan penelitian. Pada komputer server akan dilakukan 

konfigurasi IPTABLES sebagai firewall dan instalasi DVWA sebagai 

website vulnerable. Pada komputer attacker dan client dilakukan 

instalasi DVWA sebagai website vulnerable sebagai media melakukan 

serangan yang ditujukan kepada komputer server. 

c. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan implementasi arsitektur jaringan dan 

skema serangan. Skema serangan akan dilakukan oleh attacker pada 
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komputer client dengan cara menginputkan kode atau file pada media 

website vulnerable sebagai implementasi serangan SQL Injection, 

XSS, RFI dan LFI. 

d. Evaluasi Sistem 

1. Pengujian Fungsionalitas 

Pada tahap ini akan diuji beberapa fungsionalitas dari sistem 

diantaranya : 

a. Pengujian software yang dibutuhkan dalam penelitian, apakah 

berfungsi sebagaimana yang diperlukan. 

b. Pengujian koneksi, apakah komputer sever terhubung dengan 

komputer real attacker dan komputer client. 

2. Pengujian Utama 

a. Pengujian komputer server sebelum diterapkannya  IPTABLES  

sebagai  firewall  terhadap serangan yang dilakukan oleh 

kompter real attacker yang didukung oleh komputer client. 

b. Pengujian komputer server setelah diterapkannya konfigurasi  

IPTABLES  sebagai  firewall  terhadap serangan yang 

dilakukan oleh komputer real attacker yang didukung oleh 

komputer client. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengenalan teknologi  firewall, IPTABLES, serangan SQL Injection, XSS, 

RFI, LFI.  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN JARINGAN 



5 

 

Bab ini membahas proses perancangan sistem infrastruktur fisik, 

konfigurasi IPTABLES sebagai firewall dan perancangan serangan SQL Injection, 

XSS, RFI, LFI. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat hasil konfigurasi firewall IPTABLES dan 

pengujiannya terhadap  serangan SQL Injection, XSS, RFI, LFI.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir dan saran – saran 

yang dapat digunakan dalam pengembangan IPTABLES sebagai firewall yang 

lebih handal. 

 


