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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pokok bahasan pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian.  Pertama 

membahas tentang analisis. Kedua membahas tentang arsitektur sistem. Ketiga 

membahas tentang perancangan server secure radom port list generator (SRPLG). 

Ke empat membahas tentang perangkat lunak yang dibutuhkan serta spesifikasi 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bagian terakhir adalah 

skenario pengujian. 

3.1 Analisis 

3.1.1 Analisis Masalah 

Autentikasi standar layanan SSH Server tidak aman bila tidak diikuti dengan 

password yang unik. Hal tersebutlah yang mendorong banyak sekali metode-

metode keamanan dibuat pada suatu jaringan untuk meningkatkan keamanan, 

termasuk salah satunya dengan penggunaan Port knocking [5]. Dalam jaringan 

komputer, port knocking adalah metode membuka port secara eksternal pada 

firewall dengan membuat percobaan koneksi pada satu set port tertutup yang telah 

ditentukan sebelumnya [6]. Port knocking merupakan suatu teknik yang pertama 

kali diperkenalkan untuk mencegah attacker dari serangan eksploitasi terhadap 

kerentanan Service host jaringan, dengan hanya mengizinkan client yang 

terautentikasi untuk dapat mengakses sebuah Service [8]. 

Pada penelitian tentang Implementasi Remote Server Menggunakan Metode 

Port Knocking Dengan Asymmetric Encryption [4]. M. Fahrurozi mencoba 

mengkombinasikan antara metode port knocking dengan menambahkan metode 

asymmetric encryption pada proses koneksi yang dilakukan oleh client. Tujuannya 

adalah membatasi koneksi menuju server dengan hanya memberikan hak akses 

kepada client tertentu yang memiliki kunci private. Sehingga, jika client yang tidak 

sah mencoba me-remote server, maka usaha koneksinya tidak akan berhasil 

sekalipun dia mengetahui urutan ketukan menuju server tersebut [1].  

Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang random port 

knocking [2]. Sebagaimana yang diketahui, port knocking cenderung menerapkan 
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urutan yang tetap pada proses koneksi client menuju sebuah server. Namun pada 

penelitian yang dilakukan oleh Danie Yoga Kristianto, port tetap pada metode port 

knocking dibuat menjadi random atau acak. Sehingga administrator yang 

memaintanance sistem tidak perlu lagi rutin melakukan perubahan urutan ketukan 

secara manual kemudian menginformasikan kepada client urutan port yang saat ini 

dapat diketuk. Client hanya perlu mengakses sebuah aplikasi dengan mengirimkan 

informasi request port, kemudian aplikasi tersebut akan secara otomatis melakukan 

remote ke daemon untuk merubah urutan port yang nantinya dapat digunakan pada 

proses port knocking. Permasalahan pada penelitian ini adalah jalur komunikasi 

antara client dengan aplikasi yang mengirimkan urutan port tersebut itu berada 

pada jalur yang tidak aman. Sehingga pihak yang tidak sah masih dapat melakukan 

intercept pada layer transport. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan satu 

parameter autentikasi, yaitu hanya menggunakan urutan port knocking. 

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah 

Dari analisis masalah yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk 

mengembangkan sebuah metode random port seperti yang telah dijelaskan pada 

penelitian sebelumnya. Namun, pada proses pengiriman urutan port-nya, jalur 

komunikasinya akan diamankan menggunakan SSL atau Secure socket layer. 

Selain itu, pada penelitian ini juga akan ditambahkan parameter autentikasi selain 

urutan port, yaitu dengan mengizinkan client tertentu berdasarkan IP address yang 

melakukan request daftar port ke sebuah aplikasi server. Server tesebut diberi nama 

secure random port list generator atau SRPLG 

3.2 Arsitektur Sistem 

Dalam arsitektur sistem ini, akan digunakan dua buah aplikasi server, yaitu 

SSH server dan SRPLG. Client akan melakukan koneksi pada jaringan menuju 

kedua server tersebut. Namun pada penelitian ini hanya jalur komunikasi antara 

client dan SRPLG yang akan diamankan dengan menggunakan SSL. SSH server 

dan SRPLG diasumsikan berada pada satu jaringan private. kemudian Iptables 

disini memiliki tanggung jawab untuk mengatur lalu lintas menuju SSH server dan 

mengizinkan SRPLG untuk melakukan modifikasi rule port knocking dan 

melakukan filter Ip Address dari client. 
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Gambar 3.1 Aristektur sistem 

3.2.1 Komponen Arsitektur Sistem 

Pada sub bab ini akan dijelaskan fungsi dari masing-masing komponen 

arsitektur sistem pada penelian ini. 

a. Server Secure Random Port List Generator atau SRPLG 

Server Secure Port List Generator adalah sebuah server yang dibangun 

dengan menggunakan bahasa python [16]. Server SRPLG ini dirancang untuk dapat 

memberikan informasi kepada client terkait port yang dapat di knock menuju SSH 

server dan mampu melakukan pembaruan aturan knocking di firewall.  

b. Client  

Client pada penelitian ini memiliki dua aktifitas utama, pertama client harus 

melakukan request port menggunakan aplikasi client SRPLG yang dibuat dengan 

bahasa python. Kemudian, setelah memperoleh urutan port dari server SRPLG, 

client dapat melakukan knocking berdasarkan urutan port yang diterima, dengan 

mengetuk SSH server menggunakan aplikasi yang dapat membuka koneksi dan 

mengirimkan paket TCP ataupun UDP. Seperti, netcat, nmap, hping3 dan lain-lain.  

  

 

 SSH Server 
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c. Firewall 

Firewall yang digunakan pada penelitian ini adalah Iptables. Firewall ini 

akan dikoneksikan dengan server SRPLG agar dapat mengubah rule port knocking 

setiap ada request dari client. Iptables ini berfungsi untuk merekayasa SSH server 

agak port-nya terlihat tertutup bagi client yang tidak sah. Selain itu, Iptables 

berperan sebagai daemon yang akan listen pada setiap proses knocking oleh client 

untuk dapat mengakses SSH server.  

b. SSH Server 

SSH server pada penelitian ini merupakan tujuan utama dari proses port 

knocking. Untuk mengakses SSH server, client perlu melakukan serangkaian 

proses, mulai dari melakukan otentikasi ke server SRPLG, melakukan request port 

knocking dan setelah itu client dapat melakukan koneksi ke SSH server dengan 

memasukkan port knocking sesuai urutannya. 
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3.2.2 Flowchart 

Client SRPLG Firewall SSH 
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Deskripsi Gambar 3.2 Flow Chart SRPLG: 

1. User atau client melakukan koneksi ke server SRPLG dengan mengirimkan 

permintaan untuk membentuk koneksi SSL. 

2. jika permintaan koneksi diterima, maka jalur aman antara client  dan server 

SRPLG akan terbentuk. 

3. Setelah Jalur aman terbentuk, server SRPLG akan melakukan pengacakan  

port knocking. 

4. Kemudian, server SRPLG mengirimkan informasi port yang sudah diacak 

ke client yang melakukan request dan mengirimkan informasi port teracak 

serta IP address client  ke iptables. 

5. Setelah client memperoleh daftar port knocking, aplikasi client SRPLG akan 

melakukan koneksi ke SSH server dengan melakukan knocking dengan port 

yang diperoleh dari server SRPLG. 

6. Kemudian, Firewall atau Iptables akan melakukan pengecekan terhadap  IP 

address client dan port-port yang diketuk oleh client. 

7. Jika berhasil, maka client akan mendapatkan hak akses untuk mengakses 

server SSH. 

3.3 Perancangan Secure Random Port List Generator atau SRPLG 

3.3.1 Perancangan SRPLG dengan Socket Programming 

 Socket adalah mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antar aplikasi 

yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin dan pertukaran ini terjadi 

pada sebuah jaringan komputer. Ada dua jenis socket yang dapat digunakan untuk 

membangung aplikasi, yaitu TCP socket dan UDP socket [13]. Pada penelitian ini, 

TCP server akan digunakan untuk membangun SRPLG Karena lebih sesuai dengan 

konsep perancangan penelitian yang connection oriented dan reliable data transfer 

[13]. 

 Konsep connection oriented adalah suatu proses pengiriman data disertai 

dengan tanggung jawab sehingga ketika data sampai pada tujuan akan ada 

pemberitahuan atau jika terjadi kesalahan pada saat pengiriman data maka data 

tersebut akan dikirim kembali ke tujuannya. Konsep reliable data transfer adalah 
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sebuah proses pengiriman data dengan menggunakan nomor urut sehingga pada 

saat diterima, data akan tersusun berdasarkan nomor urut tersebut [13].  

 Tipe socket UNIX yang digunakan adalah Socket Stream. Socket Stream 

adalah socket komunikasi full-duplex berbasis aliran (stream) data. Pada model 

komunikasi Socket Stream, koneksi dua aplikasi harus dalam kondisi tersambung 

dengan benar untuk dapat bertukar data. Ini dapat dianalogikan seperti komunikasi 

telepon. Jika sambungan telepon di salah satu titik putus, maka komunikasi tidak 

dapat terjadi. Koneksi model seperti ini akan menjamin data dapat dipertukarkan 

dengan baik, namun memiliki kelemahan dalam hal penggunaan jalur data yang 

relatif besar dan tidak boleh terputus [13]. 

 Pada aplikasi Server SRPLG, akan diintegrasikan algoritma yang dapat 

melakukan pengacakan port, sehingga SRPLG dapat mengacak secara ototmatis 

dan mengirim urutan port tersebut ke client dalam bentuk array. SRPLG server ini 

akan dilengkapi dengan teknologi SSL untuk membentuk secure data channel pada 

jalur komunikasinya dengan client menggunakan OpenSSL [11].  

 SRPLG ini akan menggunakan beberapa modul pada bahasa pemrograman 

Python untuk mendukung fungsionalitas sistem, seperti modul random untuk 

perintah acak dan modul subprocess untuk perintah mengeksekui aplikasi ekternal. 

Aplikasi ekternal yang dimaksud adalah Iptables dan aplikasi khusus untuk 

melakukan flush pada Iptables. 

 Pada sisi client, aplikasi ini hanya difungsikan untuk membuka koneksi ke 

SRPLG. kemudian melakukan request dan menerima pesan berisi urutan port 

knocking yang dikirim oleh SRPLG, setelah itu client akan menutup koneksi. Port 

yang diterima tersebut, akan menjadi acuan untuk melakukan knocking  ke SSH 

server [3].  

3.3.2 Self-signed certificate 

 Penggunaan Self-signed certificate dimaksudkan karena penelitian ini bersifat 

development. Sehingga SSL yang digunakan tidak harus melalui proses persetujuan 

oleh pihak Certificate Authority (CA) dan tak berbatas waktu. selain itu, SSL ini 

tidak harus dikenakan biaya karena sertifikatnya dibuat dan disetujui sendiri. 
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a. Pembuatan Private Key 

 Private key nantinya akan di pasang bersamaan dengan CRT (SSL Certificate) 

jika layanan SSL sudah aktif, demi menjaga keamanan, private key tidak akan di 

informasikan ke pihak manapun. 

b. Pembuatan CSR 

 CSR adalah singkatan Certificate signing Request. CSR digunakan untuk 

mengaktifkan layanan SSL. 

c. Pembuatan Sertifikat CA 

 Pembuatan sertifikat ini akan berisi informasi tentang CA milik peneliti. 

Sertifikat ini akan digunakan untuk menyetujui CSR yang telah dibuat dan berlaku 

selama satu tahun (365 hari). 

3.3.3 Metode Pengacakan  

Metode pengacakan yang digunakan adalah dengan menerapkan modul 

random dengan menggunakan metode pseudo random number pada bahasa 

pemrograman python. Adapun range angka yang akan diacak berkisar dari 1024 

hingga 65536. Acuan tersebut berdasar pada Dynamically Assigned Port yang 

bertujuan untuk melayani request dari pengguna sesuai dari kebutuhan. 

3.3.4 Mengubah Rule Iptables 

 Iptables disini merupakan sebuah service yang menjadi perantara antara 

aplikasi server secure random port list generator dengan SSH Server. Untuk 

mengeksekusi Iptables secara otomatis, aplikasi server SRPLG tersebut akan di 

rancang untuk dapat menjalankan perintah Iptables dengan menggunakan modul 

subprocess pada bahasa pemrogram python. Modul Subprocess ini adalah sebuah 

modul yang memungkinkan untuk mengeksekusi aplikasi atau program eksternal 

pada perintah tertentu. Subprocess ini akan digunakan untuk mengubah aturan atau 

rule Iptables pada setiap request dari client.  
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3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak dan perangkat Keras. 

 Pada sub bab ini akan menjelaskan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat 

keras yang dibutuhkan untuk menerapkan Secure random port list generator. 

3.4.1 Kebutuhan Perankat lunak 

a. Ubuntu Desktop  

 Ubuntu Merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan 

didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Pada penelitian ini tipe Ubuntu yang 

digunakan adalah Ubuntu Desktop 16.04 Lts. Pemilihan operating system ini 

dimaksudkan karena ada beberapa desain sistem yang lebih mudah di 

implementasikan dan  di konfigurasi dengan menggunakan OS berbasis linux. 

b. Python  

 Python adalah bahasa pemrograman komputer, sama layaknya seperti 

pemrograman lain, misalnya C, C++, Pascal, Java, PHP, Perl, dan lain-lain. 

Sebagai bahasa pemrograman, python tentu memiliki dialek kosakata atau kata 

kunci (keyword),dan aturan tersendiri yang jelas berbeda dengan bahasa bahasa 

pemrograman lain [1].  

 Kode program python yang ditulis dalam python (file .py) dieksekusi 

menggunakan python interpreter, sama seperti PHP, Perl ,dan Ruby. Meskipun 

demikian, pada saat program dieksekusi, secara implisit python sebenarnya 

melakukan kompilasi terhadap code tersebut terlebih dahulu. Hasil kompilasi ini 

berupa byte code (file .pyc). Selanjutnya, yang dieksekusi oleh python Virtual 

Machine (PVM) adalah byte code, bukan kode programnya. PVM adalah mesin 

runtime untuk python, yang merupakan bagian dari sistem python, bukan software 

terpisah. Secara teknis, sistem python secara keseluruan disebut sebagai “Python 

Interpreter”. Dalam python, byte code disimpan didalam memori komputer dan 

akan langsung dibuang ketika eksekusi program didalam python dapat berjalan 

dengan cepat. Python yang digunakan pada penelitian ini adalah  python 2.7 [16]. 

 Python akan digunakan untuk membangun aplikasi client dan server SRPLG. 

Aplikasi server SRPLG memiliki kemampuan menerima data dari client, meng-

capture IP Address, mengacak port dan mengubah rule port knocking. Sedangkan 
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aplikasi client akan dirancang untuk dapat melakukan request dan menerima port 

knocking dari server SRPLG. 

 

Gambar 3.3 Versi Python 

c. VirtualBox 

 Virtualbox adalah software gratis milik Oracle yang fungsi utamanya adalah 

memvisualisasikan sebuah atau banyak Sistem Operasi di dalam Sistem Operasi 

utama kita. Sistem operasi Ubuntu Desktop 16.04 akan di install ke dalam 

virtualbox.  

c. Openssl 

 Openssl adalah suatu protokol tambahan yang digunakan untuk Secure Socket 

Layer pada penelitian ini [11]. Tujuannya adalah mengamankan komunikasi antara 

client dan server SRPLG. Openssl adalah sebuah toolkit kriptografi yang 

mengimplementasikan Secure Socket Layer (SSL v2/v3) dan Transport Layer 

Security (TLS v1). Serta terkait dengan protokol jaringan standar kriptografi yang 

dibutuhkan oleh keduanya.  Aplikasi Openssl ini merupakan command line tool 

yang menggunakan berbagai fungsi kriptografi OpenSSL's crypto library dari shell. 

 

Gambar 3.4 Versi Openssl 

d. Openssh 

 Protokol SSH ini dikembangkan untuk menggantikan protokol telnet, rlogin, 

rsh,dan rcp. Terdapat dua jenis protokol SSH yaitu SSH-1 dan SSH-2. Masing – 

masing protokol tersebut memiliki arsitektur yang berbeda dan menggunakan 

algoritma kriptografi yang berbeda pula [15].  
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 Openssh adalah satu set aplikasi komputer yang bisa mendukung sesi 

komunikasi terenkripsi pada jaringan komputer menggunakan protokol SSH. 

Awalnya aplikasi ini dikembangkan sebagai aplikasi open source yang menjadi 

alternatif dari aplikasi serupa yang berbayar. Openssh dikembangkan dan 

merupakan bagian dari proyek OpenBSD. Openssh server ini nantinya akan 

menjadi tujuan knocking oleh user, dengan mengatur Openssh server ini seolah -

olah tertutup sehingga hanya bisa diakses ketika memiliki urutan port knocking 

[15]. 

 

Gambar 3.5 Status OpenSSH Server 

e. Text Editor 

 Text Editor adalah aplikasi yang digunakan untuk menulis code. Adapun text 

editor yang digunakan pada penelitian ini adalah Sublime text untuk menulis  

membangun aplikasi client dan server SRPLG.  
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f. Netcat 

 Sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan 

protokol TCP atau UDP, yang dapat membuka koneksi TCP, mengirimkan paket-

paket UDP, listen pada port-port TCP dan UDP, melakukan scanning port, dan 

sesuai dengan IPV4 dan IPV6. Aplikasi Netcat ini akan digunakan untuk 

melakukan knocking pada SSH server, untuk meng-overweite rule pada Iptables. 

 

Gambar 3.6 Informasi Netcat 

g. Iptables 

 Iptables merupakan sebuah fasilitas tambahan yang tersedia pada setiap 

perangkat komputer yang di install dengan sistem operasi Linux dan resmi 

diluncurkan untuk massal pada LINUX 2.4 kernel pada Januari 2001 

(www.netfilter.org). Iptables merupakan fasilitas tambahan yang memiliki tugas 

untuk menjaga keamanan perangkat komputer anda dalam jaringan. Atau dengan 

kata lain, Iptables merupakan sebuah firewall atau program IP filter build-in yang 

disediakan oleh kernel Linux untuk tetap menjaga agar perangkat anda aman dalam 

berkomunikasi [5]. 

 Iptables seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. Pada penelitian ini akan 

menjadi service yang menjembatani SSH server dan server SRPLG. Dimana port 

menuju SSH server akan ditutup dan hanya bisa dilalui jika client memenuhi 

prosedur otentikasi. Kemudian, Iptables ini akan mengizinkan server SRPLG untuk 

dapat melakukan perubahan rule pada proses port knocking jika client SRPLG yang 

melakuan request terdaftar di database sistem. 

http://www.netfilter.org/
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Gambar 3.7 Informasi Iptables 

h. Sshpass 

 Sshpass pada penelitian ini akan di integrasikan pada aplikasi client untuk 

mem-pass permintaan password ketika proses knocking yang dilakukan oleh client 

berhasil. Sehingga client tidak pelu lagi menginputkan password hostname-nya 

ketika akan login ke server SSH. Sshpass ini juga akan digunakan pada aplikasi 

server SRPLG untuk mem-pass permintaan password ketika akan melakukan 

pembaruan informasi port ke iptables. 

3.4.2 Kebutuhan Perangkat Keras  

 Desktop adalah Komputer meja yang ditujukan kepada pengguna yang secara 

umum berada disatu lokasi dan berlawanan dengan laptop yang bisa dibawa 

kemana-mana atau lebih fleksibel. Untuk membuat aplikasi ini dibutuhkan Desktop 

dengan spesifikasi minimum yaitu : 

- Prosessor. Kebutuhan processor yang harus dipenuhi adalah menggunakan 

prosessor minimum core i3. 

- RAM. Kebutuhan yang harus dipenuhi adalah menggunakan RAM minimal 

4GB 
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- Harddisk. Kebutuhan storage yang harus dipenuhi berkisar 50Gb sudah 

mencukupi. Sebab dalam perancangan aplikasi ini tidak terlalu banyak 

menggunakan storage. 

3.5 Skenario Pengujian 

 Pada sub bab ini akan disebutkan skenario pengujian sistem yang akan 

dilakukan untuk mengukur peforma dan tingkat sekuritas dari SRPLG dan pada saat 

melakukan koneksi ke SSH Server 

1. Pengujian Secure random port list generator 

- Pengujian keberhasilan mengacak port 

- Pengujian jalur komunikasi antara SRPLG dan client 

- Pengujian rule knocking pada Iptables 

2. Pengujian peforma server SRPLG terhadap jumlah client 

- Pengujian waktu request respons ke server SRPLG 

- Pengujian waktu proses knocking 

- Pengujian penggunaan CPU/ Memory pada server SRPLG. 

3. Pengujian autentikasi ke SSH server  

 


