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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 Pokok bahasan pada tugas akhir ini adalah tentang autentikasi menggunakan 

port knocking dan penerapan pemrograman socket dalam membangun aplikasi 

berbasis python yang bertujuan untuk mengacak urutan ketukan port pada metode 

auentikasi port knocking serta jalur pertukaran data antara satu mesin dan lainnya 

akan dilindungi dengan menggunakan protokol Secure Socket Layer atau SSL. 

Semua pembahasan tersebut diharapkan dapat menunjang pembuatan sistem pada 

penelitian ini. 

2.1 Port Knocking 

Port knocking merupakan sebuah metode autentikasi yang bertujuan untuk 

membuka dan menutup block akses ke port tertentu. Sistem ini dibangun untuk 

membatasi hak akses user, sehingga hanya legitimate user atau pengguna yang legal 

yang dapat memperoleh hak akses penuh untuk membuka dan menutup akses port 

yang telah dikonfigurasi dengan sistem keamanan port knocking tersebut. Metode 

ini menerapkan sebuah rule atau aturan yang dikonfigurasi pada firewall, rule 

tersebut terdiri dari beberapa port yang menjadi acuan keberhasilan proses 

knocking dari user atau administrator. Proses pengetukan dilakukan dengan 

mengirimkan paket atau koneksi tertentu berupa paket TCP, UDP ataupun ICMP 

[6].  

Menurut Luberti (2009), Port Knocking adalah sebuah metode sederhana 

untuk memberikan akses remote tanpa meninggalkan port dalam keadaan selalu 

terbuka. Hal ini akan memberikan perlindungan kepada server dari port scanning 

dan serangan scripts kiddies. [5] 

 Menurut Krzywinski (2009), pola kerja metode port knocking ini memiliki 

beberapa tahapan. Pertama, klien melakukan koneksi ke komputer server ke salah 

satu port di komputer server, misal port 22, namun koneksi tersebut di block oleh 

firewall komputer server. Ditahap kedua, client melakukan koneksi ke port – port 

sequences yang telah didefinisikan dalam file konfigurasi daemon port knocking ke 

komputer server dengan mengirimkan paket SYN didalamnya. Selama fase ini, 

client tidak akan mendapatkan respon apa – apa. Pada tahap ketiga, daemon port 
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knocking mencatat adanya percobaan koneksi dan kemudian melakukan auentikasi 

terhadap percobaan tersebut. Apabila autentikasi sesuai dengan yang didefinisikan 

pada daemon port knocking dalam hal ini adalah port sequences yang telah di 

konfigurasi, maka daemon port knocking akan melakukan overwrite terhadap rule 

yang telah didefinisikan didalam firewall agar membuka port yang ingin dituju oleh 

client. Ditahap keempat, setelah melakukan autentikasi client telah bisa melakukan 

koneksi ke port yang dituju menggunakan aplikasi seperti pada umumnya [12]. 

2.2 Firewall 

 Firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras atau 

kombinasi dari keduanya yang bertujuan untuk mengelola akses ke suatu jaringan. 

Firewall ini berfungsi untuk melakukan pencegahan dari dalam maupun dari luar 

terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan jaringan, seperti serangan 

hijacking, DOS atau DDOS, scanning kerentanan sistem dan lain-lain [5]. 

2.3 Iptables 

Iptables merupakan utilitas didalam sistem operasi Linux yang memiliki 

fungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan terhadap lalu lintas data. Iptables 

dapat dideskripsikan sebagai pengatur aktivitas yang masuk ke server, keluar dari 

server, ataupun traffic yang sekedar melewati sebuah server [5]. 

2.4 Pemrograman Socket  

Socket memungkinkan komunikasi antara dua proses yang berbeda pada 

mesin yang sama atau berbeda. Lebih tepatnya, ini adalah cara untuk berbicara 

dengan komputer lain menggunakan standar file desciptor Unix. Ada empat jenis 

socket yang tersedia, namun hanya Stream sockets dan datagram sockets yang 

umum digunakan, sedangkan raw sockets dan sequenced packet sockets adalah tipe 

socket yang sangat jarang digunakan. Socket memungkinkan aktivitas bidirectional, 

yang berarti setiap sisi dari jaringan dapat mengirimkan data dan menerima data 

[13]. 

Pada penelitian ini akan diterapkan stream socket, salah satu kelebihan dari 

jenis socket ini adalah mampu menggaransi data yang dikirimkan dapat diterima 

dengan baik, tanpa merubah urutan data. Berbeda dengan datagram sockets, jenis 

pemrograman socket ini lingkungan jaringannya tidak terjamin. Secara umum, jenis 
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socket ini menggunakan User datagram protokol atau UDP, yang sebagaimana kita 

ketahui protokol ini memiliki ciri-ciri connectionless karena tidak perlu memiliki 

koneksi terbuka seperti di stream sockets [13]. 

2.5 Transmission Control Protocol 

Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol yang memiliki 

sifat connection-oriented, komunikasi ini membutuhkan handshaking untuk 

mengatur koneksi end-to-end. Protokol TCP [14].  

2.6 Secure Socket Layer  

SSL merupakan protokol keamaan yang banyak dimanfaatkan pada aktifitas 

transaksi menggunakan internet. Secure socket layer ini sangat cocok digunakan 

untuk transaksi-transaksi sensitif seperti Internet Banking, Paypal, dan lain-lain. 

SSL menjamin keamanan komunikasi melalui kombinasi kriptografi kunci publik 

dan kunci simetri yang bersamaan dengan sebuah infrastruktur sertifikat yang telah 

distandarisai untuk digunakan pada proses verifikasi identitas [10]. 

Secure socket layer menyediakan autentikasi terhadap pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Sehingga pihak lain diluar pihak yang saling berkomuniasi tersebut,  

tidak dapat melakukan hal-hal yang bersifat merusak atau destruktfif seperti 

mengakses informasi yang bersifat sensitive [11]. 

Implementasi SSL awalnya dikembangkan oleh Netscape Communications 

Corporation untuk mengamankan HTTP di sekitar awal tahun 1990-an. Namun 

pada akhir tahun 1990-an, terlihat dengan jelas bahwa SSL 2.0 sudah tidak lagi 

aman untuk dijadikan standar protokol keamanan komunikasi. Netscape kemudian 

membangun SSL versi selanjutnya yaitu, SSL 3.0. Netscape bekerja sama dengan 

IETF atau Internet Engineering Task Force yang merupakan badan yang mengatur 

untuk standar internet, memulai untuk menstandardisasi SSL, sebuah proyek yang 

sampai hari ini dikenal dengan nama TLS atau Transport Layer Security [11]. 

SSL dan TCP memiliki kesamaan dalam hal penyediaan infrastruktur 

komunikasi yang dapat digunakan pada sebuah aplikasi dengan mudah dan hampir 

tidak terlihat atau invisible. Perlu diketahui bahwa Secure socket layer itu 

mengenkripsi koneksi bukan data pada kedua belah pihak yang berinteraksi, atau 
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dapat disebutkan bahwa SSL tidak melakukan perlindungan terhadap data, tapi 

hanya pada koneksinya [11].  

2.7 Secure Shell 

Secure Shell atau SSH adalah protokol yang menyediakan autentikasi, 

enkripsi, dan menjamin integritas data yang dipertukarkan. SSH menawarkan solusi 

yang tepat untuk masalah mengamankan data yang ditranmisikan melalui jaringan 

public. Sehingga dengan pemanfaat SSH ini, data yang dipertukarkan pada jaringan 

publik dapat tetap terjamin keamanannya. Secure shell memiliki tiga kapabilitas 

utama yaitu, Secure command-shell, Secure file transfer dan Port forwarding [15]. 

Secure Command-shell umummnya tersedia di Linux, Unix, Windows atau di 

DOS prompt. Secure Command-shell ini memungkinkan seorang administrator 

untuk melakukan remote ke suatu komputer. Aktifitas seperti menjalankan utilitas, 

melihat atau menghentikan service tertentu, membuat akun user, mengganti 

permission suatu file dalam suatu direktori, semuanya dapat dilakukan secara 

remote dari rumah adminstator melalui pemanfaatan command prompt [15]. 

Port forwarding adalah tools yang menyediakan keamanan terhadap aplikasi 

TCP/IP. Port forwarding ini sering dikaitkan dengan metode tunneling karena 

memiliki kemampuan untuk mengamankan aplikasi TCP/IP . Setelah men-setup 

port forwarding, secure shell akan mengalihkan jalur traffic dari satu program 

client dan mengirimkannya melewati tunnel yang dienkripsi, baru setelah itu 

program tersebut dikirimkan ke server [15]. 

Secure file transfer adalah sebuah subsistem protokol SSH yang pada 

esensinya fokus untuk menangani aktifitas transfer file. Kelebihan dari SFTP 

dibanding dengan FTP adalah SFTP menenkripsi username/password dan data 

yang ditransfer. Selain itu, SFTP berjalan di port yang sama dengan SSH sehingga 

tidak perlu lagi membuka port baru pada firewall atau router [15]. 

2.8 Pseudo Random Number Generator 

Pseudo Random Number Generator atau PNRG mengacu pada sebuah 

algortima yang menggunakan formula matematika untuk menghasilkan urutan 

angka acak. Terdapat beberapa pembangkit bilangan acak yang umum digunakan, 
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Linear Congruent Generators (LCG), Lagged Fibonacci, Linear Feedback shift 

Registers, Generalised Feedback shift Registers, Mersenne Twister [2].  

 


