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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Autentikasi adalah sebuah mekanisme atau prosedur koneksi yang bertujuan 

untuk mengetahui legitimasi user yang mengakses ke suatu sistem merupakan 

pengguna yang legal. Untuk memperkuat keamanan pada suatu sistem, dapat 

diterapkan beberapa macam jenis autentikasi. mekanisme autentikasi secara umum 

diterapkan diberbagai macam kasus, salah satunya adalah mengakses sistem dari 

jarak jauh, yang bertujuan untuk memperoleh hak akses penuh terhadap suatu 

sistem ataupun database sistem [9]. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengamankan suatu server 

adalah dengan menggunakan firewall. Namun penggunaan firewall saat ini masih 

memiliki kelemahan, sehingga dibutuhkan sebuah metode untuk mengurangi 

kelemahan-kelemahan yang ada. Perluasan dari penggunaan firewall ini salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode port knocking [5].  

Port Knocking adalah bentuk komunikasi host-to-host dimana informasi 

disalurkan melalui port - port yang tertutup. Pada dasarnya port knocking dapat 

didefinisikan sebagai suatu metode komunikasi antara dua komputer, dimana 

informasi yang dikirimkan harus melalui proses encode ke dalam bentuk usaha 

untuk membangun koneksi ke port dengan urutan tertentu. Usaha untuk membagun 

koneksi ke port bisa disebut juga ketukan-ketukan (knocks) [4]. 

Pada penelitian sebelumnya, sistem autentikasi port knocking 

dikombinasikan dengan metode asymmetric encryption untuk mengamankan data 

client pada saat melakukan remote terhadap server.  

Sistem yang dibangun menggunakan arsitektur client server, dimana client 

hanya bertugas untuk mengirim paket melalui port yang diinginkan. Apabila urutan 

port yang dipilih client sesuai dengan urutan port yang telah dispesifikasikan di 

server, maka server akan melakukan perubahan ke aturan firewall melalui daemon 

yang sebelumnya berjalan di server yang bertugas untuk memonitor urutan port 

pada saat data dikirimkan oleh client, sehingga jumlah minimal port yang harus 

dimasukkan oleh client sebanyak 2 buah [4]. 
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Kemudian pada penelitian lainnya, metode autentikasi port knocking 

dipadukan dengan sebuah aplikasi yang dibangun dengan mengunakan bahasa 

Python [1]. Tujuan dari penelitian tersebut agar mekanisme autentikasi tidak hanya 

bergantung pada urutan ketukan. Tetapi juga menerapkan parameter atau indikator 

yang lain untuk menambah tingkat keamananan dengan menerapkan metode 

filtering IP Address dan Filtering Mac Address. 

penelitian lain yang berhubungan dengan port knocking adalah peneliti 

membuat sebuah sistem keamanan dengan metode pengetukan port secara random 

menuju SSH server [2]. Pada penelitian tersebut dibuat sebuah mekanisme 

pengetukan yang berbeda setiap kali client akan berkomunikasi dengan server. 

Sehingga integritas keamanan dapat lebih ditingkatkan. Penelitian ini lebih terfokus 

pada bagaimana port yang digunakan untuk mengakses SSH server itu selalu 

berubah. 

Pada beberapa penelitian tersebut, masih terdapat beberapa celah vulnerability 

yang dapat di eksploitasi oleh pihak - pihak lain. Sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang penerapan secure random port list generator pada 

mekanisme autentikasi dengan menggunakan port knocking. Secure random port 

list generator ini berupa server terpisah yang akan menghasilkan urutan daftar port 

teracak. Untuk selanjutnya, daftar port ini akan dikirimkan ke client dengan 

menggunakan jalur yang aman. Kemudian daftar port tersebut akan digunakan oleh 

client untuk melakukan knocking terhadap port menuju SSH server.  

 Penerapan secure random port list generator ini bertujuan untuk 

menciptakan sebuah mekanisme autentikasi port knocking yang lebih dinamis, 

aman, dan efisien. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap sistem keamanan jaringan, khususnya dalam hal 

keamanan autentikasi remote server dengan dengan metode port knocking. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dari 

Tugas Akhir ini adalah : 

a. Bagaimana membangun sistem secure random port list generator pada 

proses autentikasi port knocking. 

b. Bagaimana melakukan analisa tingkat keamanan dengan metode secure 

random port list generator. 

c. Bagaimana Pengaruh Penerapan Secure Random Port List Generator 

Terhadap Proses autentikasi Port Knocking 

  

1.3 TUJUAN  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah untuk 

meningkatkan keamanan autentikasi port knocking melalui implementasi sebuah 

server yang dapat mengacak port dan mengirim informasi port teracak melalui jalur 

aman. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada rancangan penelitian yang 

diharapkan dan terfokus pada pokok pembahasan yang ditentukan. Maka 

diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dari 

Tugas akhir ini adalah : 

a. Port yang diteliti adalah port SSH (port 22). 

b. Penelitian difokuskan pada metode pengacakan port dan keamanan 

pertukaran informasi. 

c. Menggunakan Sistem Operasi Ubuntu 12.04 LTS yang berjalan dimesin 

virtual dan menggunakan bahasa pemrograman Python.  
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1.5 METODOLOGI 

Tahapan yang dilalui pada perancangan dan implementasi Tugas Akhir ini 

adalah 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur ditempuh dengan penggalian materi dari beberapa buku, 

jurnal, hingga mengunjungi situs-situs terkait di internet. 

1.5.2 Analisa kebutuhan 

Pada dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan ini 

meliputi resource yang digunakan serta fungsi pemrograman apa saja yang 

dibutuhkan. 

1.5.3 Perancangan aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi berdasaran analisis 

yang telah dilakukan pada tahap analisa sebelumnya.  

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini seluruh analisis kebutuhan sistem dan perancangan aplikasi 

diimplementasikan. Implementasi perangkat lunak mengacu pada perancangan 

perangkat aplikasi.   

1.5.5 Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat 

untuk mengetahui peformansi dan tingkat sekuritas dari sistem. Pengujian 

dilakukan dengan melakukan scanning pada port SSH server, menguji peformansi 

waktu request response, menguji keamanan jalur komunikasi, pengujian 

keberhasilan mengacak port, serta menguji keberhasilan client melakukan knocking 

ke SSH server. 

1.5.6 Pembuatan laporan 

Pembuatan laporan ini dilakukan untuk tujuan dapat digunakan untuk 

pengembangan pada penelitian-penelitan selanjutnya terkait autentikasi port 

knocking. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:  

BAB I: PENDAULUAN 

 Menjelaskan mengenai latar belakang pembuatan tugas akhir yang berjudul 

“Penerapan Secure Random Port List Generator Pada Mekanisme Autentikasi 

Dengan Menggunakan Port Knocking” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan mengenai teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, termasuk teori yang dibutuhakan yang dapat mendukung pengerjaan tugas 

akhir ini. 

 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Menjelaskan metode penelitian dan perancangan aplikasi yang akan dibuat. 

Perancangan tersebut meliputi perancangan aplikasi, perancangan alur sistem dan 

arsitektur sistem.  

 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Menjelaskan tentang proses implementasi pembuatan aplikasi, aplikasi 

yang dibuat tersebut mengacu pada analisa dan perancangan aplikasi pada bab 

sebelumnya. Kemudian akan dilakukan pengujian untuk melihat peforma dan 

tingkat sekuritas dari aplikasi tersebut apakah berjalan sesusai dengan tahap 

perancangan. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi yang telah dibuat  serta 

masukan yang membangun untuk dapat digunakan pada penelitian dimasa 

mendatang.  

 


