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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1  Jaringan Komputer 

 Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan 

peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data 

bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna 

jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer 

yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware/software yang terhubung 

dengan jaringan. 

Ciri-ciri jaringan computer : 

1. Dapat berbagi perangkat keras (hardware). 

2. Dapat berbagi perangkat lunak (software). 

3. Dapat berbagi saluran komunikasi (internet). 

4. Dapat berbagi data dengan mudah. 

5. Memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. 

2.2 Jenis Jaringan Komputer 

 Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai 

bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Jaringan point-to-point 

terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. 

2.2.1  LAN  (Local Area Network) 

  LAN (Local Area Network), merupakan jaringan milik pribadi di dalam 

sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 

1. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah (File Sharing).  

2. Pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua client (Printer Sharing).  

3. File-file data dapat disimpan pada server, sehingga data dapat diakses dari 

semua client menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan, yang dapat 

dibuat berdasarkan struktur organisasi perusahaan sehingga keamanan data 

terjamin. 

4. File data yang keluar/masuk dari/ke server dapat di kontrol.  

http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-hardware-perangkat-keras-komputer/
http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-hardware-perangkat-keras-komputer/
http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer/
http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-software-perangkat-lunak-komputer/
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5. Proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat.  

6. Resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali.  

7. Komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan E-Mail 

dan Chat.  

8. Bila salah satu client/server terhubung dengan modem, maka semua atau 

sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan 

Internet atau mengirimkan fax melalui 1 modem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://belajar-komputer-mu.com/artikel-pengenalan-jaringan-local-

komputer-lan-local-area-network/ 

Gambar 2.1  Jaringan LAN 

 

2.1.2 MAN (Metropolitan Area Network) 

 MAN (Metropolitan Area Network) pada dasarnya merupakan versi LAN 

yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan 

LAN. Jaringan MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan 

dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi (swasta) atau umum. WAN 

(Wide Area Network)  mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup 

sebuah negara atau benua.WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk 

menjalankan program-program aplikasi. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-dan-fungsi-man-

metropolitan-area-network/ 

Gambar 2.2  Jaringan MAN 

 

2.1.3 WAN (Wide Area Network) 

 Manfaat Jaringan Komputer Secara umum, jaringan mempunyai beberapa 

manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri dan dunia 

usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu 

memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam 

bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 

Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas 

tinggi, dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja 

kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan 

lisensi stand-alone terpisah untuk jumlah pengguna sama. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://fahraragita9a2015.blogspot.nl/2015/11/macam-macam-jaringan-

lan-man-wan.html 

Gambar 2.3  Jaringan WAN 
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2.3 Internet 

 Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan 

komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, 

organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan 

telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang 

tersebar di seluruh dunia. Adapun Layanan internet yang tersedia saat ini seperti 

komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber 

daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login dan 

lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya(sumber:en.wikipedia.net). 

 

2.4 Model Referensi Jaringan 

 Referensi Model Jaringan, merupakan salah satu konsep dari jaringan 

komputer yang mesti dipahami agar kita mengetahui proses bagaimana data 

dikirim dalam jaringan komputer yang satu ke jaringan komputer yang lain. Kita 

mungkin tahu bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan komputer 

membutuhkan proses yang bertahap-tahap hingga data tersebut selesai sampai ke 

tujuan. Dalam proses ini, referensi model jaringan yang berperan mengatur dan 

membagi menjadi beberapa lapisan untuk menjelaskan cara kerja (process) suatu 

jaringan komputer. Saat informasi diolah menjadi data-data, lalu diolah lagi 

menjadi segmen-segmen, lalu menjadi paket-paket, kemudian menjadi frame dan 

terakhir menjadi sebuah bit yang dikirimkan melalui kabel jaringan guna sampai 

ke tujuannya. 

Referensi model jaringan yang sering digunakan adalah OSI (Open System 

Interconnection) dan DoD (Department of Defense) berdasarkan konsep TCP/IP 

yang merupakan dasar dari hubungan internet, yang diperkenalkan oleh ISO  

(International Standard Organisation). Referensi model jaringan OSI membagi 

jaringan komputer menjadi 7 lapisan, setiap lapisan hanya mengatur beberapa 

layanan dan protocol yang dapat bekerja pada tiap lapisan agar mempermudah 

pembuatan program untuk jaringan sehingga rapih dan tidak berantakan serta sulit 

didefinisikan. 
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2.4.1 Model OSI 

 Referensi model jaringan OSI membagi jaringan komputer menjadi 7 

lapisan, setiap lapisan hanya mengatur beberapa layanan dan protokol yang dapat 

bekerja pada tiap lapisan agar mempermudah pembuatan program untuk jaringan 

sehingga rapih dan tidak berantakan serta sulit didefinisikan. 

1. Physical Layer 

Physical Layer berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel 

komunikasi. pada lapisan ini proses pengiriman data berbentuk 

binary. Pada lapisan ini pula semua spesifikasi yang berkaitan 

dengan cara menghubungkan kebel jaringan ditentukan dan dipakai 

seperti pada gelombang radio dan sinar inframerah. Beberapa 

spesifikasi lain adalah 10BaseT, 100BaseTX, 100Base-FX, HSSI, 

V.35, X.21 dan lain-lain. 

2. Data Link Layer  

Data Link Layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan 

mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan 

transmisi. pada lapisan ini semua peralatan yang berkaitan dengan 

jaringan mempunyai sebuah tanda pengenal atau alamat hardware 

yang diatur oleh lapisan bawah (sublayer) yang dinamakan MAC 

(Media Access Control). Pada lapisan ini, data yang dikirimkan 

berbentuk frame yang berisi dari alamat hardware tujuan dan alamat 

hardware asal pengiriman. Alamat-alamat tersebut diatur oleh sebuah 

switch. Protocol-protocol yang dapat bekerja pada lapisan ini adalah 

protocol Ethernet, Token Ring, FDDI, dan ATM. 

3. Network Layer 

Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Pada 

lapisan ini terdapat konsep alamat logika yaitu alamat yang ada pada 

peralatan jaringan yang diatur oleh administrator jaringan. Alamat 

logika inilah yang sering disebut IP Address. Data yang dikirimkan 

pada lapisan ini berbentuk paket yang berisi inforamasi alamat logika 

tujuan pengirim dan alamat asal pengiriman. 
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4. Transport Layer 

Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, 

memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, 

meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua 

potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. 

Terdapat konsep acknowledge yaitu pemberian tanda kirim saat data 

mulai dikirim dan tanda terima saat data telah diterima dengan baik. 

Data yang dikirimkan pada lapisan ini berbentuk segmen dan 

protocol yang bekerja pada lapisan ini antara lain, TCP, UDP, dan 

SPX. 

5. Session Layer 

Session Layer berfungsi mengkoordinasikan agar berbagai sistem 

pada jaringan dapat saling berkomunikasi dengan baik. Lapisan 

session mengatur sinkronisasi pertukaran data diantara aplikasi. 

Protocol yang bekerja pada lapisan ini adalah NetBEUI, RPC, X 

WINDOWS, dan SQL. 

6. Pressentation Layer 

Pressentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta 

untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah 

tertentu. Pressentation Layer tidak mengijinkan pengguna untuk 

menyelesaikan sendiri suatu masalah. beragam tipe data berkumpul 

pada lapisan ini, seperti berupa tipe data teks maupun gambar yang 

akan diproses atau diubah ke format-format lain yang dibutuhkan 

pada lapisan yang dibawahnya. Proses enkripsi dan kompresi data 

mulai dilakukan pada lapisan ini. Protocol yang dapat bekerja pada 

lapisan ini adalah ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, TIFF, PICT, dan 

Quick Time. 

7. Application Layer 

Application layer terdiri dari  bermacam-macam protokol. Misalnya 

terdapat ratusan jenis terminal yang tidak kompatibel di seluruh 

dunia. pada lapisan ini dapat melakukan layanan aplikasi langsung 

seperti menggunakan email, file transper, dan akses ke database. 
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Pada aplikasi Client-Server, aplikasi Client dapat bekerja pada 

lapisan ini untuk berkomunikasi dengan lapisan bawah. Protocol 

yang dapat bekerja pada lapisan ini adalah FTP, SMTP, telnet dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://www.lifewire.com/layers-of-the-osi-model-illustrated-818017 

Gambar 2.4 Model OSI 

 

2.4.2. Model DOD 

 Referensi model DOD dikeluarkan oleh Department of Defence America, 

Referensi Model Jaringan DoD dibagi pula menjadi beberapa lapisan agar 

memudahkan dalam mengidentifikasikan penggunaan. Model DoD dibagi 

menjadi 4 lapisan yaitu : 

1. Lapisan Proses/Application 

Pada lapisan ini protocol yang dapat bekerja adalah Telnet, FTP, 

SMTP, Kerberos, DNS, TFTP, SNMP, NFS, X WINDOWS. 

2. Lapisan Host to Host,  

Pada Lapisan ini protocol yang bekerja adalah UDP dan TCP 

3. Lapisan Internet 

protocol yang bekerja pada lapisan ini adalah IP, ARP, RARP, ICMP, 

BOOTP, DHCP, dan ICMP. 

4. Lapisan Access 

protocol yang bekerja pada lapisan access adalah Ethernet, Token 

Ring, dan FDDI. 
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2.5 TCP/IP 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah standar- 

standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses 

tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan 

Internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini 

berupa kumpulan protokol (protocol suite). Protokol ini juga merupakan protokol 

yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam 

bentuk perangkat lunak (software) di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada 

perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack  

Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 

1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-

komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas 

(WAN). TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat 

independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, 

sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema 

pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP Address) yang 

mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling 

berhubungan satu sama lainnya di Internet. 

2.5.1 Model Layanan TCP 

 Layanan  TCP  diperolah  dengan  membiarkan  pengirim  dan penerima  

membuat  end  point  yang  disebut  dengan socket.  Setiap socket  memiliki  

nomor  (alamat)  socket  yang  terdiri  atas  alamat  IP  host dan nomor  lokal  16  

bit  bagi  host  tersebut,  yang disebut  port.  Untuk mendapatkan  layanan  TCP,  

koneksi  harus  dibentuk secara eksplisit diantara  socket  pada  komputer  

pengirim  dan  socket  pada  komputer penerima.  Panggilan  socket  dapat  

dilihat  pada  tabel  1 di  bawah  ini. Sebuah  socket  dapat  digunakan  untuk  

sejumlah  koneksi  pada  saat yang  bersamaan.  Dengan  kata  lain,  dua  buah  

koneksi  atau  lebih dapat ditempatkan  pada  socket  yang  sama.  Suatu  koneksi  

diidentifikasikan  oleh pengenal  socket  pada  kedua sisinya,  yaitu socket  1 dan 

socket  2. Semua  koneksi  TCP  merupakan  full  duplex  dan point  to  point.  

Yang dimaksud  full  duplex  disini  adalah  bahwa lalu lintas dapat  berjalan  dua  

arah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_jaringan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocol_suite&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Software
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TCP/IP_stack&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Alamat_IP
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2.5.2 Manajemen Koneksi TCP 

 Koneksi dibentuk dalam TCP dengan menggunakan handshake tiga arah 

yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Untuk membentuk sebuah koneksi, 

satu sisi, misalnya server, secara pasif menunggu koneksi yang masuk dengan 

mengeksekusi perintah LISTEN dan ACCEPT. Sisi yang lain sebagai client, 

mengeksekusi perintah CONNECT yang menspesifikasikan alamat IP dan port 

tempat koneksi akan dibuat, ukuran segmen TCP maksumum yang akan diterima. 

        Bila beberapa proses mendengarkan port, maka proses tersebut diberi 

segmen TCP masuk. Proses dapat menerima atau akan dikirim balik. Sejumlah 

segmen TCP yang dikirimkan pada keadaan normal perlu dicatat bahwa wegmen 

SYN mengkonsumsi 1 byte ruang urut sehingga segmen dapat diberi 

acknowledgement dengan jelas. 

 

 

 

 

 

Sumber : http://dellze.blogspot.nl/2016/04/manajemen-koneksi-tcp.html 

Gambar 2.5 Pembentukan Koneksi Tcp Pada Keadaan Normal 

Pada saat dua buah client mencoba untuk membentuk koneksi secara 

bersamaan di antara dua buah socket yang sama, maka hasilnya berupa tabrakan 

seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://dellze.blogspot.nl/2016/04/manajemen-koneksi-tcp.html 

Gambar 2.6 Tabrakan Panggilan 
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 Untuk membentuk dan melepaskan koneksi pada mesin terbatas dengan kondisi 

11 keadaan, maka perlu diterapkan langkah-langkah sebagai berikut yang terlihat 

pada tabel  berikut : 

Tabel 2.1 Koneksi Pada Mesin  

Terbatas Dengan Kondisi 11 Keadaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://dellze.blogspot.nl/2016/04/manajemen-koneksi-tcp.html 

 

2.6 IP Address 

 IP Address merupakan alamat identifikasi unik yang dimiliki oleh setiap 

komputer dan perangkat lainnya yang terhubung di dalam jaringan komputer dan 

memiliki 2 bagian utama yaitu Net Id dan Host Id. Kata unik yang berarti disini 

adalah bahwa setiap komputer atau perangkat yang terhubung lainnya tersebut 

memiliki alamat yang tidak boleh sama di dalam satu jaringan komputer.  

 Berdasarkan cakupan penggunaannya dalam jaringan komputer sehari – 

hari dalam jaringan lokal maupun jaringan internet publik, maka secara garis 

besarnya IP Address dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

2.6.1 Ip Address Public 

IP Address Publik adalah IP Address yang dimiliki oleh setiap 

komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan digunakan pada 

jaringan internet (publik). Kepemilikannya diatur oleh vendor-vendor 

terkait yang menyediakannya seperti ISP (Internet Service Provider). 

2.6.2 IP Address Private  

Ip Address Private adalah IP Address yang digunakan olehkomputer 

atau perangkat yang terhubung lainnya dan umumnya digunakan oleh 

jaringan berskala lokal (LAN). IP Address ini memungkinkan 
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penggunaan alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya 

tidak saling terhubung dalam jaringan lokal. 

 Jika dilihat dari bagaimana pengguna melakukan konfigurasi untuk 

memperoleh IP Address atau bagaimana IP Address diberikan kepada komputer 

atau sebuah perangkat, maka IP Address disini dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu : 

2.6.3 IP Address Dinamis (Dinamyc IP Address) 

IP Address jenis ini adalah pemberian secara otomatis dalam jaringan 

public maupun private yang akan diberikan kepada komputer atau 

perangkat lainnya yang saling terhubung kedalam jaringan komputer 

secara otomatis dan akan selalu berubah – ubah setiap saat (dinamyc). 

Untuk pemberiannya sendiri diberikan oleh sebuah perangkat, aplikasi, 

sekaligus protocol di dalam jaringan komputer yang bernama DHCP 

(Dynamic Host Konfiguration Protocol) dan yang bertindak 

mengaktifkan DHCP adalah komputer / perangkat yang dijadikan 

sebagai DHCP Server. 

2.6.4 IP Address Statis (Static IP Address) 

IP Address jenis ini adalah pemberian IP Address kepada komputer 

atau perangkat lainnya yang terhubung kedalam jaringan komputer 

secara manual. Dimana pengguna harus mengetahui pengkelasan IP 

Address, Subnet, Gateway, dan DNS dalam sebuah jaringan. 

 Dilihat dari daya tampung komputer atau perangkat lainnya yang 

terhubung kedalam jaringan komputer, sebuah ip address dibagi kembali menjadi 

2 jenis yaitu : 

2.6.4.1 IPv4 (IP Address Versi 4) 

IP Addres versi 4 atau yang lebih dikenal dengan IPv4 adalah versi 

yang umum dipakai pada saat ini, terdiri atas 4 oktet, dimana setiap 

oktet mampu menangani 255 buah komputer atau perangkat di 

dalamnya. Sehingga bila dikalkulasikan 255 x 255 x 255 x 255 = 

4.228.250.625 buah host. 

 Angka besar ini untuk teknologi yang maju seperti sekarang 

sudahlah tidak relevan untuk menampung pengalamatan semua 

komputer dan perangkat yang saling terhubung. Untuk mengatasi 
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keterbatasan ini salah satu caranya adalah menggunakan NAT 

(Network Address Translation), yaitu sebuah cara untuk membagi, 

mengubah, dan memodifikasi pemetaan dari sebuah IP Address.  

 

 

 

 

 

Sumber : http://padepokan-it.blogspot.nl/2013/04/memahami-apa-itu-nat-dan-

fungsinya.html 

Gambar 2.7 Contoh Penggunaan Fungsi NAT 

2.6.4.2 IPv6 (IP Address Versi 6) 

IPv6 atau IP Address versi 6 adalah pengalamatan versi terbaru dalam 

jaringan komputer, yang diciptakan untuk menangani masalah 

keterbatasan daya tamping dari versi sebelumnya, yaitu IPv4. Jika 

dibandingkan dengan IPv4 yang hanya memiliki 4 oktet dan masing – 

masing oktet dapat menampung 255 host, maka IPv6 memiliki 16 

oktet yang masing – masing oktetnya dapat menampung 255 host. 

Maka jika dikalkulasikan secara keseluruhan, IPv6 dapat menampung 

sekitar 3,4 Trilyun host. 

2.7 Port 

 Dalam protokol jaringan TCP/IP sebuah Port adalah mekanisme yang 

mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan 

komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan 

aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. 

Sehingga, port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah 

server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau bagaimana sebuah 

klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Port dapat dikenali 

dengan angka 16-bit (dua byte) yang disebut dengan Port Number dan 
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diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan, ke 

dalam Port TCP dan Port UDP. Karena memiliki angka 16-bit, maka total 

maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 

65536 buah. 

2.7.1 Well-known Port 

Well-known Port yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255 tapi 

kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number 

yang termasuk ke dalam well-known port, selalu merepresentasikan 

layanan jaringan yang sama, dan ditetapkan oleh IANA (Internet Assigned 

Number Authority). Beberapa di antara port-port yang berada di dalam 

range Well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk 

digunakan oleh layanan yang bakal ada pada masa depan. Well-known 

port didefinisikan dalam RFC 1060. 

2.7.2 Registered Port 

Registered Port adalah Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor 

komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan 

sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan 

didaftarkan oleh IANA tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga 

vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range 

registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan beberapa port di 

antaranya adalah DAP (Dynamically Assigned Port). 

2.7.3 Dinamically Assigned Port 

Dynamically Assigned Port merupakan port-port yang ditetapkan oleh 

sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari 

pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically Assigned Port berkisar 

dari 1024 hingga 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai 

kebutuhan. 

2.8 Kriptografi 

 Kriptografi (Cryptography) berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata 

cryptos + graphien, dimana cryptos memiliki arti rahasia, sedangkan graphien 
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berarti gambar atau tulisan. Jadi, secara etimologi atau berdasarkan asal katanya, 

kriptografi berarti tulisan rahasia. Namun, jika dilihat lebih jauh, definisi 

Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan 

dari sebuah data, dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga data 

hanya dapat dibaca oleh orang yang berhak terhadap data tersebut.  

 Dalam menjaga kerahasiaan data, kriptografi mengubah pesan asli 

(plaintext) menjadi pesan yang disandikan (ciphertext), proses ini disebut dengan 

enkripsi. Kemudian ciphertext inilah yang akan dikirim kepenerima, di pihak 

penerima, penerima mengubah kembali ciphertext menjadi plaintext agar pesan 

asli dapat dibaca kembali, proses ini disebut dengan dekripsi. 

Kriptografi mempunya 4 tujuan umum :  

1. Kerahasiaan Menjaga isi dari suatu pesan dari siapapun kecuali kepada 

orang yang memiliki otoritas terhadap data yang disandikan dalam bentuk 

kunci dekripsi.  

2. Integritas Data Dalam kriptografi akan dilakukan proses pengecekan 

apakah data yang sampai di penerima merupakan benar data yang pertama 

kali dikirim oleh pengirim. 

3. Autentikasi Pada proses autentikasi ini data akan dicek apakah mengalami 

manipulasi dalam isinya seperti penyisipan, penghapusan dan penggantian 

data.  

4. Non-Repudiasi Jika seseorang sudah mengirimkan pesan, maka orang 

tersebut tidak dapat membantah/ menyangkal pengiriman pesan tersebut. 

 

2.8.1 Kriptografi Kunci Simetris 

 Algoritma simetris atau disebut juga algoritma Kriptografi konvensional 

adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan 

proses dekripsi. Algoritma Kriptografi simetris dibagi menjadi 2 kategori yaitu 

algoritma aliran (Stream Ciphers) dan algoritma blok (Block Ciphers). Pada 

algoritma aliran, proses penyandiannya berorientasi pada satu bit atau satu byte 

data. Sedang pada algoritma blok, proses penyandiannya berorientasi pada 

sekumpulan bit atau byte data (per blok). Contoh algoritma kunci simetris adalah 

DES (Data Encryption Standard), blowfish, twofish, MARS, IDEA, 3DES (DES 
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diaplikasikan 3 kali), AES (Advanced Encryption Standard) yang bernama asli 

Rijndael. 

 

 

 

 

Sumber : http://www.erdisusanto.com/2012/10/konsep-dasar-kriptografi-simetris-

dan.html 

    Gambar 2.8 Blok Diagram Kriptografi Simetris 

 

2.8.2 Kriptografi Kunci Asimetris 

 Kriptografi asimetrik (asymmetric cryptography) adalah algoritma yang 

menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci 

enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik 

(public key) sedangkan kunci dekripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan 

dinamakan sebagai kunci pribadi (private key). Oleh karena itulah, Kriptografi ini 

dikenal pula dengan nama Kriptografi kunci publik (Public Key Cryptography). 

Contoh algoritma terkenal yang menggunakan kunci asimetris adalah RSA 

(Riverst Shamir Adleman) dan ECC (Elliptic Curve Cryptography). Pada 

kriptosistem asimetrik, setiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci, 

yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik didistribusikan kepada umum, 

sedangkan kunci pribadi disimpan untuk diri sendiri. 

 

    

 

Sumber : http://www.erdisusanto.com/2012/10/konsep-dasar-kriptografi-

asimetris-dan.html 

  Gambar 2.9 Blok Diagram Kriptografi Asimetris 

2.8.3 Python 

 Python adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis object yang dinamis 

dan dapat digunakan dalam berbagai pengembangan software. Python 
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menawarkan dukungan yang kuat terhadap berbagai bahasa pemrograman lain 

dan alat-alat pengembangan software. Python didesain untuk mempertinggi 

produktivitas programmer dan kemudahan kode program untuk dibaca. Meski 

syntax python dibuat minimalis, dukungan berupa standart librarinya sangat luas 

dan lengkap. Python menggunakan cara yang unik untuk memisahkan satu blok 

program dengan blok program yang lain, yaitu dengan menggunakan spasi atau 

tab. Hal ini sangat berbeda dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Python 

mendukung banyak paradigma pemrograman, utamanya pemrograman berbasis 

object, pemrograman terstrurktur dan berbasis fungsi. Python adalah bahasa yang 

umum dipakai dalam bentuk script (tanpa harus melalui proses kompilasi terlebih 

dulu). Seperti halnya bahasa lain yang berbentuk script, python menggunakan 

dynamic type (penggunaan variable tanpa harus menentukan tipe variabel secara 

eksplisit) dan secara unik juga mengatur penggunaan memori secara otomatis 

seperti pada Java Virtual Machine (JVM). 

Dalam sejarahnya, python pertama kali dipublikasikan pada tahun 1991 

oleh Van Rossum dengan versi 0.9.0. Python mencapai versi 1.0 pada Januari 

1994. Sekarang python telah dipublikasikan pada dua versi, yaitu versi 2.x dan 

3.x. Hal ini dilakukan karena sejak versi 3.0, python melakukan perubahan yang 

sebagian diantaranya tidak compatible dengan versi sebelumnya. Oleh karena itu, 

python dipublikasikan dengan dua versi bersamaan karena untuk masalah 

kompabilitas dengan programprogram yang telah dibuat menggunakan python 

sebelumnya. Python versi 3.0 mulai dilepas ke publik sejak tanggal 3 Desember 

2008. Python menggunakan whitespaces (spase dan tabulasi) sebagai indent (jarak 

dari tepi kiri penulisan) untuk memisahkan satu blok program dengan blok 

program lainnya. Fitur tersebut juga dikenal dengan aturan off-side. Kenaikan 

indent setelah suatu statement tertentu dan penurunan indent untuk mengakhiri 

blok program tersebut.  

Untuk statement-statement yang bersifat flow-control, python 

menggunakan keyword seperti, if, for dan while. Python tidak mengenal case atau 

switch-case, seperti halnya dikenal dalam bahasa lain yang merupakan keturunan 

C, untuk melakukan branching. Keyword class digunakan untuk mendifinisikan 

sebuah class yang dapat diinstance menjadi suatu objek. Tentunya sudah sangat 
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jelas jika keyword ini digunakan ketika python menggunakan object-oriented. 

Python menggunakan keyword def untuk mendefinisikan suatu fungsi. Sepert 

halnya dalam defnisi variabel yang tidak menyebutkan tipe variabel secara 

eksplisit, fungsi juga tidak memiliki return value yang didefinisikan secara 

eksplisit. Oleh karena itu, tipe suatu fungsi, baik void atau tidak memberikan 

return, apakah integer, double atau yang lain, sangat bergantung pada isi 

fungsi tersebut. Python dapat menggunakan keyword with untuk menutup suatu 

blok program tertentu dengan suatu konteks. Hal ini dapat terjadi pada 

kondisikondisi tertentu, misalnya mendapatkan lock sebelum menjalankan suatu 

blok kode program yang mengakses suatu resource yang digunakan 

bersama sebelum melepasnya ketika selesai running. Secara umum, python 

memiliki tipe-tipe objek meski python mengizinkan deklarasi variable secara 

untyped. Pengecekan tipe-tipe objek ini dilakukan saat melakukan kompilasi 

terhadap source code. Meskipun tidak memaksakan pemberian tipe secara statis, 

python tetap menggunakan tipe-tipe objek untuk memproses objek-objek yang 

didefinisikan. Python juga mengingkari operasi-operasi yang tidak mungkin, 

seperti halnya penambahan integer pada string. Tipe-tipe yang dikenal oleh 

python, antara lain str, bytes, list, tuple, set, dict, int, float, complex, bool. 

 

 

 

 

 

Sumber : Ade Eka Maulana Putra, “Implementasi Remote Server Dengan Metode Port 

Knocking Menggunakan Bahasa Phyton”, Universitas Telkom 
Gambar 2.10 Kode Phyton 

 

2.9   Port Knocking 

 Port Knocking adalah metode yang dilakukan untuk membuka akses ke 

port tertentu yang telah diblock oleh Firewall pada perangkat jaringan dengan cara 

mengirimkan paket atau koneksi tertentu. Koneksi bisa berupa protocol TCP, 

UDP maupuan ICMP.  Jika koneksi yang dikirimkan oleh host tersebut sudah 

import sys 

   def print_tulisan(): 

print „hello world‟ 

   if __name__ == “__main__” : 

print_tulisan() 

   sys.exit(0) 
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sesuai dengan rule knocking yang diterapkan, maka secara dinamis firewall akan 

memberikan akses ke port yang sudah diblock. 

 Dengan cara ini, perangkat jaringan seperti Router akan lebih aman, 

sebab admin jaringan bisa melakukan blocking terhadap port-port yang rentan 

terhadap serangan seperti Winbox (tcp 8291), SSH (tcp 22), Telnet (tcp 23) atau 

webfig (tcp 80). Jika dilakukan port scanning port-port tersebut terlihat tertutup.  

Dari sisi admin jaringan tetap bisa melakukan konfigurasi dan monitoring akan 

tetapi dengan langkah-langkah khusus (knocking) agar bisa diijinkan oleh firewall 

untuk akses port FTP, Telnet, HTTP, dsb. (Sumber : en.wikipedia.org) 

 

2.10  Firewall dan UFW 

 Firewall adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada suatu 

komponen atau sekumpulan komponen jaringan, yang berfungsi membatasi akses 

antara dua jaringan, lebih khusus lagi, antara jaringan internal dengan jaringan 

global Internet.  

Tugas firewall antara lain :  

1. Harus dapat mengimplementasikan kebijakan security di jaringan (site 

security policy). Jika aksi tertentu tidak diperbolehkan oleh kebijakan 

ini, maka firewall harus meyakinkan bahwa semua usaha yang mewakili 

operasi tersebut harus gagal atau digagalkan. Dengan demikian, semua 

akses ilegal antar jaringan (tidak diotorisasikan) akan ditolak. 

2. Melakukan filtering: mewajibkan semua traffik yang ada untuk 

dilewatkan melalui firewall bagi semua proses pemberian dan 

pemanfaatan layanan informasi. Dalam konteks ini, aliran paket data 

dari/menuju firewall, diseleksi berdasarkan IP-address, nomor port, atau 

arahnya, dan disesuaikan dengan kebijakan security. 

3. Firewall juga harus dapat merekam/mencatat even-even mencurigakan 

serta memberitahu administrator terhadap segala usaha-usaha menembus 

kebijakan security.  

   UFW adalah packet-filtering semacam iptables yang hanya terdapat pada 

Ubuntu 8.04 ke atas. Alasan penggunaan UFW adalah untuk mengkonfigurasi 

packet-filter pada firewall menjadi lebih mudah dan lebih aman bagi user awam. 
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UFW sama dengan iptables linux pada umumnya, namun sintaksnya lebih 

“manusiawi” dari pada iptables.  

 Oleh karena itu UFW dibuat untuk memudahkan mengkonfigurasi 

firewall. UFW merupakan tool front-end iptables yang secara default terinstall 

pada Ubuntu. Ubuntu yang mengintegrasikan UFW ke dalam paket instalasinya 

dimulai dari Ubuntu 8.04 sampai saat ini Ubuntu 9.10. Jadi, UFW ini tidak akan 

ditemui pada ubuntu versi 7.10 ke bawah. UFW lebih mudah digunakan daripada 

iptables karena menggunakan command-line yang sangat sederhana dan mudah 

diingat. Namun, back-core dari UFW adalah iptables-restore yang ada pada 

iptables. UFW hanya bisa dijalankan melalui previlege root. Selain IPv4, UFW 

juga mendukung IPv6. Berikut beberapa contoh syntax dari UFW : 

Tabel 2.1 Syntax Dari UFW 

 

         

 

 

 

 

   

 

Sumber : http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man8/ufw.8.html 

 

 

2.11 RSA 

 Dari sekian banyak algoritma kriptografi kunci-publik yang pernah dibuat, 

algoritma yang paling populer adalah algoritma RSA. Algoritma RSA dibuat oleh 3 

orang peneliti  yaitu: Ron (R)ivest, Adi (S)hamir, dan Leonard (A)dleman. 

Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang 

besar menjadi faktor-faktor prima dan Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh 
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kunci privat sehingga selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor faktor 

prima belum ditemukan algoritma yang lebih optimal, maka selama itu pula 

keamanan algoritma RSA tetap terjamin.Besaran yang di gunakan pada algoritma 

RSA : 

Tabel 2.2 Besaran RSA 

 

 

 

 

 

Sumber : en.wikipedia.net 

 

 

Sumber :en.wikipedia.org       

Gambar 2.11 Port Knocking Blok Koneksi 

 

 

No Besaran Status Keterangan 

1 P dan q Bilangan prima Rahasia 

2 n = p × q  Tidak rahasia 

3 f(n) = (p – 1)(q – 1)  Rahasia 

4 e Kunci enkripsi Tidak rahasia 

5 d Kunci deskripsi Rahasia 

6 m Plainteks Rahasia 

7 c Chiperteks Tidak rahasia 
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Sumber :en.wikipedia.org        

Gambar 2.12 Port Knocking Izinkan Koneksi 

2.12 Kernel 

Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari 

sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani bermacam program aplikasi untuk 

mengakses perangkat keras komputer secara aman. 

 

 

 

 

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(operating_system) 

Gambar 2.13  Kernel 

 

2.13 Linux 

Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe 

unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak 

bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber 

terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber linux dapat di modifikasi, di 

gunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja.  Nama “Linux” 

berasal dari nama perbuatannya, yang di perkenalkan tahun 1991 oleh Linus 

Torvalds, Sistemnya, peralatan system dan pustakanya, umumnya berasal dari 

system operasi GNU, yang di umumkan tahun 1993 oleh Richard Stallman, 

konstribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternative GNU/Linux. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.haniif.com/macam-macam-sistem-operasi-linux/ 

    Gambar 2.14  Logo Linux 


