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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

 Bab ini akan menjelaskan tentang langkah – langkah perancangan dan 

pembuatan  sistem beserta pembahasannya yang digunakan pada sistem keamanan 

jaringan menggunakan port knocking dengan enkripsi simetris yaitu algoritma 

RSA. 
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Sumber :Penulis 

Gambar 3.1 Diagram Blok Minimum Sistem 

 

Diagram Blok Gambar 3.1 Sistem sesuai dengan diagram blok yang telah 

di buat.Client mencoba mengakses beberapa port dengan ip address berbeda 

namun tidak terauthentikasi karena terhalang oleh firewall. Jika client mencoba 

mengirim paket ke port-port tertentu dan sesuai dengan urutan port di server maka 

daemon akan melakukan overwrite ke firewall karena di sini client hanya bisa 

menggunakan suatu layanan yang telah di perbolehkan server yang sesuai dengan 

urutan port yang ada. 
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3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai kebutuhan perangkat lunak. 

Kebutuhan perangkat lunak dalam skripsi ini,yaitu aplikasi yang akan di gunakan.  

   Software Penunjang   :  

- IP Tables 

- OpenSSH 

- Knocker dan knocked 

- Apache 2 

- Xinet D dan Telnet D 

- VSftpd 

- IP Tables Persistence 

 

 3.1.1 IP Tables 

 Merupakan paket aplikasi program berbasis Linux untuk membuat 

firewall. Dengan menggunakan IP Tables seorang pengguna / admin 

jaringan bisa mengatur lalu lintas paket data yang keluar masuk pada 

router atau server yang menjadi gateway antara jaringan local dengan 

jaringan publik. Sama seperti Linux pada umunya,  untuk konfigurasi 

iptables pada Ubuntu adalah dengan menggunakan perintah iptables-save 

untuk menyimpan dan iptables-restore untuk menjalankan atau 

mengaktifkannya., begitu juga dengan sintaks untuk perintah filter, nat dan 

mangle. Berikut konfigurasi IP Tables pada daemon. 

 

$ sudo vi /etc/iptables.rules , --install IP Tables 

-A INPUT  -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT 

-A INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

-A INPUT -j DROP 

COMMIT 
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Tabel 3.1 Perintah Dasar IP Tables 

Command Keterangan 

-A  

–append 

Perintah ini menambahkan aturan pada akhir chain. Aturan akan ditambahkan di 

akhir baris pada chain yang bersangkutan, sehingga akan dieksekusi terakhir 

-P  

–policy 

Perintah ini membuat kebijakan default pada sebuah chain. Sehingga jika ada 

sebuah paket yang tidak memenuhi aturan pada baris-baris yang telah 

didefinisikan, maka paket akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan default 

ini. 

-E  

–rename-chain 

Perintah ini akan merubah nama suatu chain. 

 

3.1.2 Open SSH 

 Merupakan  aplikasi pengganti remote login seperti telnet, rsh, dan 

rlogin, yang jauh lebih aman. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk 

mengakses mesin secara remote. Bentuk akses remote yang bisa diperoleh 

adalah akses pada mode teks maupun mode grafis/X apabila 

konfigurasinya mengijinkan. scp yang merupakan anggota keluarga ssh 

adalah aplikasi pengganti rcp yang aman, keluarga lainnya adalah sftp 

yang dapat digunakan sebagai pengganti ftp. Berikut konfigurasi Open 

SSH pada daemon. 

   

 #apt-get install openssh-server 

 #nano  /etc/ssh/sshd_config 

#banner 

/etc/issue.net menjadi banner  /etc/isuue.net 

 #nano /etc/issue.net 

 #restart ssh 
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 3.1.3 Apache 2 

 Merupakan web server yang bertanggung jawab pada request-

response HTTP dan logging informasi secara detail, atau aplikasi server 

yang menangani permintaan htttp/https. Berikut konfigurasi Apache 2 

pada daemon. 

 

 #apt-get install apache2 

 #nano /etc/network/interfaces 

 #nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 

#nano/var/www/html/index.html 

#Service apache2 restart 

 

 3.1.4 XinetD dan TelnetD 

 Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menghandle setiap 

koneksi yang masuk pada masing-masing port telnet. Seperti yang 

diketahui bahwa service-service yang ada di linux berjalan berdasarkan 

port masing-masing. Misalnya smtp bekerja pada port 25, pop3 pada port 

110 dll. Untuk menangani setiap akses terhadap port maka xinetd dan 

telnetD  yang dibutuhkan. Di dalam xinetd terdapat konfigurasi daemon-

daemon service. Daemon tersebut selayaknya jika tidak di butuhkan maka 

harus di matikan. Berikut ini konfigurasi xinetd. 

 

/etc/xinetd.d/ 

# default: on 

# description: The telnet server serves telnet 

# sessions; it uses \ 

# unencrypted username/password pairs for 

authentication. 

service telnet 

 

 3.1.5 Knocked 

 Merupakan service yang berfungsi untuk memulai knocking 

sebuah port. Untuk konfigurasi port knocking,server harus memiliki 

firewall dan menjalankan knocked-daemon. Seperti namanya,daemon 
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sedang mendengarkan urutan tertentu dari TCP atau UDP “knocks”. 

Berikut ini konfigurasi port knocking. 

  

  # Yum install libcap* 

#wgetli.nux.ro/download/nux/misc/el6/i386/knock-

server-0.5-7.el6.nux.i686.rpm 

  # rpm -ivh knock-server-0.5-7.el6.nux.i686.rpm 

  # iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP 

  # service iptables save 

  # vi /etc/knockd.conf  

  

 3.1.6 Vsftpd 

   Merupakan pilihan aplikasi untuk menjalankan FTP server. 

Vsftpd memberikan kombinasi yang serasi antara performa dan keamanan. 

Berikut ini konfigurasi Vsftpd. 

 

  #sudo apt-get install vsftpd 

  #sudo vsftpd.conf 

   listen=YES 

anonymous_enable=NO 

local_enable=YES 

write_enable=YES 

dirmessage_enable=YES 

use_localtime=YES 

xferlog_enable=YES 

connect_from_port_20=YES 

chroot_local_user=NO 

pam_service_name=vsftpd 

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem 

 #adduser coba_ftp 

 #passwd coba_ftp 

 #service vsftpd start  

 

 3.1.7 Iptables-persistent 

  Merupakan aplikasi untuk menyimpan service IP Table. Perintah 

iptables dan ip6tables dapat digunakan untuk menginstruksikan Linux 
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untuk melakukan fungsi seperti firewall dan terjemahan alamat jaringan, 

namun konfigurasi yang mereka buat tidak terus-menerus sehingga hilang 

setiap kali mesin di-reboot. Berikut ini konfigurasi Iptables-persistent 

 

   #apt-get install iptables-persistent 

 /etc/iptables/rules.v4 

/etc/iptables/rules.v6  

   #iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 

   #ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6 

   #service iptables-persistent start 

 

 3.1.8 Knocker 

 Merupakan perintah yang berfungsi membuka dan menutup sebuah 

port jaringan. Berikut ini konfigurasi knocker. 

   

  #sudo apt-get install knocker 

   -=[ 21/tcp, ftp ]=- * OPEN * 

   -=[ 22/tcp, ssh ]=- * OPEN * 

   -=[ 80/tcp, www ]=- * OPEN * 

   -=[ 631/tcp, ipp ]=- * OPEN * 

 

3.2 Firewall 

 Merupakan  mekanisme untuk melindungi keamanan jaringan komputer 

dengan menyaring paket data yang keluar dan masuk di jaringan. 

Firewall dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang ditanam 

perangkat lunak yang dapat menfilter paket data. Berikut ini konfigurasi untuk 

menginstal firewall pada Linux dengan menggunakan UFW. 

 

 #sudo nano /etc/default/ufw 

 #sudo ufw allow ssh 

 #sudo ufw allow http 

 #sudo ufw allow ftp 

 #sudo ufw allow telnet 

 #sudo ufw reset 
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3.3 Flowchart Port Knocking Dengan  RSA Pada Server. 
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  Sumber :Penulis 

Gambar 3.2 Flowchart Port Knocking Dengan RSA Pada Server. 

 

 Pertama client melakukan usaha-usaha koneksi ke server dengan mengirim 

paket ke urutan port dengan mengimplementasikan metode port knocking pada 

proses autentikasi host yang akan mengakses server melalui port-port yang telah 

di tentukanyaitu HTTP, Telnet, dan FTP. Apa bila urutan port yang dikirim pihak 

luar sesuai denganyang urutan port di server, maka pihak luar akan dapat 

terkoneksi dengan server. Informasi yang dikirimkan di-encode dalam bentuk 

usaha koneksike port-port dalam urutan tertentu. Jadi metodeport knocking ini 

didasarkan pada urutan port yang ada di server.Sistem ini terdiri dari client dan 

server.Client hanya bertugas untuk mengirim paket melalui port yang diinginkan. 

Apabila urutan port yang dipilih client sesuai dengan urutan port yang telah 

 

 

 

ya 

ya 

Aktifkan Logfile 

Menunggu Koneksi 

Ubah Rule Firewall 

Kirim Informasi Ter-enkripsi Ke client 

Membandingkan Urutan Port 

Apakah 

sama?   

Cetakpesan 



32 

 

dispesifikasikan di server, maka server akan melakukan perubahan ke aturan 

firewall melalui daemon yang sebelumnya berjalan di server untuk memonitor 

urutan port dimana data itu dikirimoleh client. 

 

3.4  Flowchart Port Knocking Dengan RSA Pada Client. 
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Gambar 3.3 Flowchart Port Knocking Dengan RSA Pada Client 
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dari server apakah port yang di tuju berhasil authentikasikan. Apabila server 

berhasil mengenkripsi pesan, selanjutnya client akan mendeskripsi pesan 

konfirmasi dari server bahwa client berhasil terauthentikasi pada server. 


