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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini sistem informasi dan komunikasi semakin berkembang. Untuk 

kebutuhan manusia dalam melakukan komunikasi data pun semakin meningkat. Hal 

ini yang mempengaruhi tingkat keamanan informasi pada teknologi media transmis 

yang dimana tidak hanya melalui kabel, data pun juga dapat dikirim melalui media 

non kebel yang menggunakan udara, data dapat dikirim dari satu tempat ketempat 

yang lain dengan menggunkan media non kabel secara mudah. Seiring dengan 

perkembangan teknologi Informasi saat ini yang selalu berubah, menjadikan 

keamanan suatu informasi sangatlah penting. Maka untuk melakukan keamanan 

pada jaringan komputer dalam mengatasi serangan pada port-port, salah satunya 

adalah dengan menggunakan metode Port Knocking.  

Port Knocking merupakan suatu sistem keamanan yang dibuat secara 

khusus untuk sebuah jaringan. Pada dasarnya cara kerja dari port knocking adalah 

menutup semua port yang ada, dan hanya user tertentu saja yang dapat mengakses 

sebuah port yang telah ditentukan, yaitu dengan cara mengetuk terlebih dahulu. 

Berbeda dengan cara kerja dari Firewall, cara kerja dari Firewall adalah menutup 

semua port tanpa memperdulikan apapun meskipun user tersebut memiliki hak 

untuk mengakses port tersebut. Sehingga user yang memiliki hak akses tersebut 

juga tidak bisa untuk mengaksesnya.  

Pengiriman informasi atau data yang diolah menggunkan teknik kiptografi 

salah satunya menggunakan algoritma dengan metode RSA. Kelebihan dari Port 

Knocking dengan Firewall adalah meskipun semua port yang ada telah ditutup, 

tetapi user yang memiliki hak akses dan mengetahui Knocking untuk membuka 

suatu port maka user tersebut tetap dapat menggunakan port yang telah ia buka. 

Dalam penulisan ini, Penulis mencoba mengimplementasikan sistem keamanan 

jaringan komputer dengan menggunakan metode Port Knocking untuk 

mengurangi serangan pada server. 

 

 



 

2 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem keamanan jaringan dengan metode 

port knocking menggunakan asymmetric encryption pada port 

HTTP ? 

2. Bagaimana membuat port-port server pada server tidak terlihat 

terbuka oleh pihak lain, namun terlihat terbuka bagi client yang 

terautentikasi ? 

3. Bagaimana menguji sistem keamanan dengan mengakses port-port 

yang tidak terbuka untuk mengetahui tingkat keamanan sistem ? 

1.3 Tujuan 

Adapun Tujuan pada penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Merancang sistem keamanan jaringan dengan metode port 

knocking menggunakan asymmetric encryption pada port HTTP. 

2. Membuat port-port server pada server tidak terlihat terbuka oleh 

pihak lain, namun terlihat terbuka bagi client yang terautentikasi. 

3. Menguji sistem keamanan dengan mengakses port-port yang tidak 

terbuka untuk mengetahui tingkat keamanan sistem. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Client hanya dapat mengakses port-port yang telah di tentukan. 

2. Untuk client yang akan memamasuki port-port yang telah di 

tentukan, sudah di tentukan langkah-langkahnya. 

3. Sistem tidak memiliki fungsi waktu dan fungsi engkripsi. 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB II DASAR TEORI 

Pada Bab II berisi tentang dasar teori yang mendukung atau 

berkenaan dengan pembuatan system jaringan tersebut dan 

menjelaskan sistem jaringan yang dipakai. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan 

sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian 

sistem jaringan dan sistem yang telah dirancang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan 

tugas akhir dan saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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