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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat membawa manfaat

yang besar bagi penggunanya. Tidak diragukan lagi, informasi yang disajikan dari dunia

internet ini dapat lebih cepat dari berita yang disampaikan secara konfensional. Cakupan

informasi yang dipertukarkan dalam dunia internet tidaklah sempit. Informasi dapat berupa

denyutan-denyutan gelombang listrik yang tidak teratur hingga yang teratur dan terstruktur

yang kemudian dapat dikenal sebagai dokumen, suara, gambar dalam sebuah berkas. Dengan

segala aktifitas dan  kegiatan sehubung dengan berkas ini di dunia internet ada beberapa

peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan dan secara teknis dipatuhi oleh pengguna untuk

menjaga kesinambungan mekanisme ini agar berjalan dengan baik. Pribadi pembuat

peraturan ini dikenal sebagai administrator. Peraturan akan membuat satu atau banyak hal

menjadi dibatasi. Pembatasan sehubungan dengan peraturan ini pada umumnya mempunyai

maksud yang baik. Maka langkah cerdik yang diambil oleh pengguna adalah bagaimana

memanfaatkan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin dengan keterbatasan yang ada atau

bahkan dalam taraf yang masuk akal dan dapat di tolelir bertindak melampaui batasan yang

telah dibuat. Bertindak melampaui batas yang dibuat dapat dilakukan dengan mengeksploitasi

celah atau kelemahan pada peraturan. Atau dengan cara yang lebih bersahaja yaitu dengan

memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh seorang administrator sebagai pembuat peraturan

untuk mencapai maksud tujuan pengguan, atau pembuat peraturan untuk mencapai maksud

tujuan pengguna, atau menggunakan cara alternatif yang diijinkan oleh peraturan untuk

mencapai maksud yang sama.

Dalam hal ini, aturan yang dimaksud adalah pembatasan akses terhadap berkas tertentu,

port tertentu, dan situs tertentu oleh proxy server atau dengan kasus yang sama yaitu

bagaimana memungkinkan berkas dalam sebuah Client didalam sebuah jaringan internal atau

nat dapat diakses dari luar network tersebut tanpa bridging.

Cara-cara yang digunakan untuk menciptakan suatu solusi untuk masalah diatas secara

konseptual adalah dengan memanfaatkan fasilitas lainnya yang diberikan untuk mendapatkan

fasilitas yang sehubungan dengan peraturan sewajarnya tidak dapat diperoleh.

Metode yang secara umum digunakan untuk melakukan hal yang sama memerlukan

persyaratan yang jauh lebih tunggu dari metode ini. Untuk menembus sebuah firewall dalam

pembatasan lainnya oleh proxy server dengan cara Tunneling misalnya, memerlukan sebuah
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Tunnel service dalam sebuah server yang terhubung dalam internet diluar network setempat

diluar sebuah Tunnel Client yang terinstall pada komputer Client sebagai pembungkus paket

data kedalam format port yang diijinkan proxy. Dapat dibandingkan dengan metode yang

akan dijelaskan yang akan membutuhkan server side programming service seperti apache

web server. Layanan apache server web server ini banyak ditemukan dalam tawaran web host

ing dalam internet. Harganya murah bahkan beberapa gratis. Sedangkan penyedia layanan

Tunneling yang murah dengan reliabilitas tinggi terlalu langka untuk ditemukan belum lagi

resiko ditolaknya akses ke Tunnel server oleh proxy server itu sendiri.

Teknik ini selajutnya akan disebut sebagai CGI Tunnel berdasarkan sifat dan cara

kerjanya akan dijelaskan lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi:

1. Bagaimana membuat desain sistem CGI Tunnel.

2. Bagaimana pengimplementasian dan penggunaan CGI Tunnel.

3. Bagaimana menguji sistem CGI Tunnel.

1.3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk menyediakan jalur khusus data CGI,

sehingga bisa melawati Firewall.

1.4. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan pokok bahasan agar lebih terfokus pada pokok masalah yang akan

dibahas, maka pokok batasan ini akan dibatasi,

1. Diterapkan hanya dalam konfigurasi Apache web server yang memenuhi persyaratan

installasi CGI Tunnel

2. CGI Tunnel diimplementasikan dalam server yang dapat diakses dari klien melalui

port http.

3. Diterapkan hanya dalam konfigurasi Web Server yang memenuhi persyaratan

instalasi CGI Tunnel.

4. Client browser berbasis Internet Explorer atau Mozilla Firefox.
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1.5. Metodologi

CGI Tunnel menggabungkan beberapa konsep dari CGI proxy dan Tunneling, namun

CGI Tunnel sendiri bukan bagian dari keduanya. Secara default CGI Tunnel terdiri dari

modul-modul secara terpisah dimana modul–modul CGI Tunnel didesain untuk dapat

dijalankan secara terpisah dan independen yang mampu berjalan dengan dirinya sendiri. CGI

Tunnel diinstal pada web server dengan PHP versi 5.0 dan fungsi cURL versi 7.35 aktif.

Pengujian CGI Tunnel dijalankan pada jaringan internal Universitas Muhammadiyah

Malang dengan ketentuan firewall yang berlaku, sedangkan server CGI Tunnel terhubung

dengan jaringan luar Universitas Muhammadiyah Malang. Pengujian yang dilakukan yaitu

pengujian pada modul text/html handler, modul ftp handler, dan modul file handler.

Pengujian modul-modul tersebut dilakukan secara terpisah. Karena itu perancangan dari CGI

Tunnel secara keseluruhan mengindari terlalu banyak koneksi dan hubungan tiap-tiap script

untuk optimalisasi penggunaan CGI Tunnel secara tepat guna.

1.6. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tugas akhir ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi beberapa uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan yang akan digunakan

dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang teori penunjang dan penjelasan tentang komponen-

komponen yang digunakan dalam pembuatan CGI Tunnel.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Membahas tentang analisa dan perencanaan sistem yang meliputi perancangan

perangkat keras (hardware) dan  perangkat lunak (software).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Berisi tentang implementasi dan pengujian terhadap keseluruhan sistem.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir dan

saran-saran yang diperlukan pada keseluruhan sistem.


