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IARINGAN KOMPUTER DAN ASPEK KEAMAI{AN JARTNGAN
Oleh : Agus Punranto
Dosen AMIK JTC Semarang

Abstrak
krrygabungan teknolryi komputer dan kununilasi furpengaruh xtati terhadap benfrtk organiasi
d#m komputer. Dewas ini, kon*p "puat komputef, datam sbuah ruangai yang berisi xbuah
lontputer befir, tempat dimana *mua Nrygurw mengotah peke1aannya merlpxan Ronw
adah ketinggalan iaman. Model l<omrutu tunggat yang metayani seturun aAas-Agis
organiasi telah di,ganti oteh *umfulan fonputei berJ'umtah Oanyatc WrE
tebpi
dalam mdatsrutan tugasnya. SRbn *pefi ini di*but
laringan Komputer (Compter Netywr*)
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Sejarah laringan

l{omep. jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek
pegembangan komputer MODEL I di laboratorium Bell dan group riset l-larvard University ying
(impin profeor H. Aiken. Pada mulanya proyek tersebut nanya6fr ingin memanfaaflon sebuah
gennglct komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan bebenpa proses tanpa
banyak membuang waktu kosong dibuaUah proses beruntui
imtcn errc&nig'5, sehingga
b$erapa progrcm bisa dijalankan dalam sebuah lomputer dengan dLngan kaidah anfian.
Ditahun 1950-an ketilo jenis komputer mulai membsar sampai terciptanya super komputer, maka

sehEh komputer mesti melayani beberapa terminal. (Li6t Gamnar l.) uhtur itu ditemukan
distribusi pr6es berdasarkan wakhr yang dikinal dengan nama TSS (Time Shartng
!".*p
SWen), maka untuk pertama kali bentuk jaringnn (network) fompr*er diaplikasikan. pada sistem
TSS beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah noit roniputer. Dalam proses TSS mulai
FTpak perpaduan teknologi komputer dan tekrolqi telekomunikasi pn! pada awatnya
berkembang sendirFsendiri.
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Gambar 1. Jaringan komputer modelTSS.

Memasuki hhun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat
komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep prdset distribusi
(a$ributed Prrcessing). Seperti pada Gambar 2., dalam proses ini beberapa host komputer
rnengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel unhrk melayani beberipa terminal yang
tersambung seclra seri disetiap host komputer. Dala proses distribusi sudah mutlak diperluka;
perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi, karena
selain proses
yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalarir
satu
perinhh dari komputer pusat
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g.rrJ, 2. Jarirgan komputer model distributed prccesing.
SdarIuBu/a ketika harga-haryn komputer kecil srdah mulai menurun dan konsep proses distribu$
sdah mabng, maka penggunaan komputer dan jaringannya sr.dah mulai beragam dari mulai
rnenargani pr6es bersama rnaupun lomunikaC anEr komputer (Per b MrSyflem) saja tanpa
rn$alui komputer pusat. Untuk itu mulailah be*ernbang Eknologi Jaringan lokal png dikenal
duEan sebutan LAN. Demikian pula ketilo Intemet mulai diperkenalkan, malo sebagian besar
l-At{ yang berdiri sendiri mulai befiubungan dan terbentuklah Jaringan ral<sasa WAN.

B, Irlanfaatfaringan
Smra umum, jaringan mempunyai bebempa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer
rcrg berdiri sendiri dan dunia usaha tehh pula nengnkui bahwa akses ke teknologi infurmasi
npdem *lalu memiliki keunggulan kompetitif dibardingkan pesaing yang terbatas dalam bidang
teladogi.
1. Iaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih effisien.
Misalnya, banpk pengguna dapat salirE berbagi printer tunggal dergan kualitas Unggi,
dibandingkan memaloi printer kualitas rendah di masingrma$ng meja kerja. Selain itu,
lisensl perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi shnd-alone
tspisah untuk jumlah pengguna sama.
Iaringan membanhr mempeftaftankan informasi agar tetap andal dan up-b.
date.
Sistem penyimpanan dah terpusat yang dikelola dengan baik memungkinlon ban1l3l<
pengguna mengaskses dab dari ber@Et lokasi png berbeda, dan membabsi akses ke
data sewdGu sedarg diproses.

Iaringan membantu memperoep*prces berbagi data (data sharing).
Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan srana berbagi data lainnya
yang bukan jaringan.

Iaringan memungkinkan kelompok-kerja berkomunikasi dengan lebih efisien.
$trat dan penyampaian psan elekFonik merupakan substansi sebagian besar sistem
jaringan, disamping sistem penjadralan, pemantauan proyelq konferensi online dan
gmupware, dimana semuarrya membanhr tmm bekerja lebih produKif.
faringan membantu usaha dalam melayani klien mereka recara lebih efe*rttf.
Akses jarak-jauh ke data tetpusat memungkinkan karyawan dapat melayani ldien di
lapangan dan klien dapat langsung berlornunikasidengan pemasok.

Ma toa fipe jarinoan yang umum yang digunakan antara lain :

-

Jaringan WorkGroup,

Jaringan Lan, dan
Jaringan Wan

farinoan Workgrouo
Jaringan ini terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan Network
Intetface Card atau yang biasa disebut dengan Local Area Netrroork Card, serta dengan

INFOIGM Nomor ll / Th.

I I Seotember / 06

[

merEgunakan kabel BNC maupun UTP. Semua unit komputer yang terhubung dapat mengakses
data dari unit komputer lainnya dan juga dapat melakrifan prinioocument-pada printei yang
Erhubung dengan unit komputer lainnya.

MODEL JARINGAN
WORKGROUP

Ef

EI

EI

EI

Iarinoan LAN
l4N (Local Area Network) adalah suatu kumpulan komputer, dimana terdapat beberapa unit
konputer (client) dan 1 unit komputer unhrk bank data (server). Antara masing-masin! cfient
maupun antara client dan server dapat saling berfukar file maupun saling menggunakan printer

png

terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan

yang digunakan ,ada dua cara membuat jaringan l-AN,

yaitu dendan

t*t{.

gerOasarkan kabel

t<abet ef,{C dan kabel UTp.

JAFiINGAN LAlu {Kabet lJTp}

laringan WAI|
WAN (Wde Area Network) adalah kumpulan dari t-AN dan/abu Workgroup yang dihubungkan
dengan menggunakan alat kornunilosi modern dan jaringan Intemet, iari/ke'taitor pusat-dan
Fnbt Ftnng, maupun anbr kantor cabang. Dengnn sistem jaringan ini, pertukaran data antar
lgntor dapat dilakukan dengan cepat serE oengan biaya yan! renuf murah. Sistem jaringan ini
dapat menggunakan jaringan Internet yang sudah ada, untut< menghubungkan antara kantor
pusat dan kantor cabang atau dengan PC Stand Alone/Notebook yang berada
di tain kota ataupun
negara.

Gambar : WAN

I
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Komponen larinoan dari Ujuno ke Ujuno
Apa sebenarnya yang membentuk jaringan komputer? Jawabannya jelas, komputer. Tapi
bagaimana komputer-komputer tersebut saling terhubung? Ada dua maqlm, perangkat keras
(periphenl) dan perangkat lunak (softrruarc). Perangkat keras yang dimaksud di sini mencakup
network interface card (NIC), hub, swidt, repeater, bridge, router, dan tentu xja kabel.
Perangkat lunak yang jelas dibutuhkan adalah sisfiem operasi jaringan.

L

HIC

"

-

Heturork intetface card adalah kartu
yang ditanam pada
maksudnya papan elektronik
setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Beberapa komputer desKop yang d'rjual di pasaran
saat ini sudah dilengkapi dengan kafit ini.Ada tiga hal yang harus diperhatikan dari suatu NIC
tipe kartu, jenis protokol dan tipe kabelyang didukrngnya.

-

ff
t

ffiffi1
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Gambar4 Network lnterface Card

2,I(ahI
lGbel merupakan komponen penting dalam jaringan. Kabellah yang membuat data bisa mengalir di
jarirgan - kecuali jika menggunakan jarirgan tanpa lobel (wireless).

3. Hub & Swicth
Secara sederhana, hub adalah perangkat penghubung. Pada jaringan bertopologi star, hub adalah
perangl<at dengan banyak poft yang memungkinkan beberapa titik (dalam hal ini komputer yang

sudah memasang NIQ bergabung menjadi sa&r jaringan.

Gambar6: Hub/Swic#t

Sisftem Operasi :
1. Windows 9x, 2000, ME atau XP, Mf

2. Unux
3. BSD
4. Free BSD
5. NovelNetware
6. Microtix
7. MacOS
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C. Protocol laringan

fPion .nrotokol di jaringan komputer. Secara umum tapisan protokol dalam jaringan komputer
dapat dibagi atas hrjuh lapisan. Lapisan ini dapat dilihat pada gambar t. Dari tapi-san terbawah
hingga tertinggi dikenal phpiat tayer, tink tayer, netwoit< tayer, funspft tayer, session tayer,
prwnbtion layerdan appliation layer. Masng-mming lapisan mempunyai fungsi'masirg-maiing
dan tidak tergantung antara satu dengan lainnp.
fungsi protocoltersebut adalah sebagai pembawa data dari pengirim dan penerima. Ada beberapa
protocol iairngan png dikembangankan oleh beberapa pabrikan sepefti IBM din
OS/2Protokoljuga befungsi dalam katagori sebagai berikut :

I?FI

o Encapsulation

. Segmentassi
. Koneksi control
. Ordered delivery
. Flow control
. Error conbol
o Addressing

. Multiple><ing
. Transimission service
Ada beberapa ProtocolJaringan dianhranya :
NettsEUI
TPVStrX

1.
2.
3, TCPfiP

Namun dari beberapa Protoml Jaringan tersebut yang paling fleksibel adalah TCptIp karena
_
Protocol ini mampu menghubungkan antara jadngan -yang Oerbata dengan berbagai macam
sistem operasi dan berkecepatan tinggi, jadi tak aneh jika protocol ini harfipir pasti lni sebagai
protocol pilihan dalam_pengembangan jaringan komuputer.IP ini adalah nilii
blner 32 bit ying
tobagi menjadi I bit (Oftet)

Contoh t 202.L49.240.rco< , Ini adalah nornor nefworknya dan

mo< adalah n66e ldnya.
Dergan rnelihat tiga nilai binemya ktta dapat mengatakan bahwa Ip ini berada di Hjs berapa..

t-

A

L6.777.216

B

16.s36

128-191

C

256

L92A23

126

Subnet Hask
Digunakan untuk protocol s€ck dan memastikan apakah data yang dikirim sampai tidak, dan
1et1urut S?*y, dapat digolongkan ke klas yang mana subnet adi pada tabettersebut.
Bsikut adalah klasifikasi Subnet

A

25s.0.0.0

B

25s.25s.0.0

c

2s5.255.255.0
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D.

Keamanan faringan

Keamann jaringan komputer akhir-akhir ini menjadi

bpik yang hangat dibahas, tidak sepdi tahuntahun sebelumnya, keamanan hanya dipardang sebelah mata. Ihr mengapa? lGrena kebutuhan
akan informasi sudah begitu penting berhargaqp informasi bisa disejajarlon dengan keleluasaan
dalam mengolah keaungan perusahaan.
Mungkin hal ini disebabkan oleh makinban)€kny'a orang yang terkena virus, sihrsnrc dijebol, dan
tedcenamasalah keamanan lainrya pendekatan png digunakan unhrk mengata$ masalah
keamanan adalah penggabungan mpek orang (people), proses, dan Eknologi. Kebanyakan orcng
terpesona dengan aspek teknologin)ria sehirgga largsmg membeli barangr*perti firewall-{anpa
rnenBhami aspek orangnya. Vendor pun memanfaatkan peluang ini dengan menjual berbagai
produhrc. Tanpa membenahi aspek orang dan proses, maka solusiyang diarnbil tidak efeKif .
lGamanan adalah $atu proses, bukan produk, walaupun di dalamnya termuat produk. lGamanan
adalah sesuatu yang terintegnsi tidak harrya dari segi fisik namun juga non ftsik Walaupun secara
ffsik sudah ada satpan, pinhr yang diberi sensor, ahu CCW dan anJing penunggu yang sigap,
kalau dari segi penggunanya Edak Edapat etika lang baik tenhng apa yang boleh dan apa yang
tidak, maka Tools Entang keamanaan, sofrrrarc tentang keamanan bagailon pedang bermata
dua, bila digunakan secarc benar dapat digunakan unfuk keamanan, namun kalau disalhgunakan
dapat unttlk merampok. Pentingnya aspek orang ini diuhrakan dalam istilah "#re most imprbnt
b dte man fuhind the gunl bukan ser{atanya ihr sendiri.

fu

Ienis Serangan
1,IPSpoofing
IP fufing juga dikenal sebagai fuure Addrw @fing yaitu pemalzuan alamat IP athcker
sehinggn sasamn rnenganggap alamat IP atH<er adalah alamat IP dari host di dalam nehruork
bukan dari luar network. Misalkan athcker mempunpi IP address h/pe A 66.25.n<,n< ketilo
attacker rnelakukan sercngan jenis ini maka l,lettlrcrk yang diserang akan menganggap IP attacker

adalah bagian dari Netwodcnp misal 192.:o<.rc<.r< yaitu IP type C. IP Spoofing terjadi ketika
seofimg attacker'mengakali' packet routing unfuk mengubah arah dari data abu transmisi ke
hduan yang berbeda. Packet untuk routirE biasaqa di transrnisilen secam transparan dan jelas
sefringgn membuat attacker dengan mr.dah untuk memodffikasi asal data aEupun hrjuan dari
data. Teknik ini bukan hanya dipakai oleh attadcer tetapi juga dipakai oleh para security
profeftrnal untuk men tracing identibs dari para attacker

2. Ping of Death
Ping of Deaffi menggunakan program utility ping yang ada di sistem operasi komputer. Biasanya
pirg digunakan untuk men-cek berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan sejumlah data
tertentu dari satu komputer ke komputer lain. PanJaqg maksimum dah png dapat dikirlm
menurut spesifilosi protokol IP adalah 65,536 q/te. Pada Ping of Death data yang dikirim melebihi
maksimum paket yang di ijinkan menurut spes,ifikasi protokol IP. lQnsekuensinya, pada sistem
yang tidak siap akan menyebabkan sistem tercebut crash (tewas), hang (bngong) ahu reMt
(booting ulang) pada saat sistem tersebut menerima paket yang demikian panjang. Serangan ini

sudah Udak baru lagi, semua vendor sistem operasi telah memperbaiki sistem-nya unhrk
menarpani kiriman paket yang ovemize.
I
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3, Flooding & Brcadcasting
Seorang attacker bisa menguarangi kecepatan netrvork dan host-host 1ang berada di dalamnya
seera significant dengan era terus melakukan reqrcst/permintaan terhadap suatu informasi dari
se\rer yang bisa menangani serangan classlc Denial Of Service(Dos), mengirim request ke satu port
secara berlebihan dinamakan flooding, lodang hal ini juga disebut sprayrng. Ketika permintaan
flood ini dikidm ke semua #tion yang berada dalam network serangan ini dinamakn broadcasting.
Tujuan dari kedua serangan ini adalah sama yaifu membuat network resource yang menyediakan
informa$ menJadi lemah dan akhimya menyerah.

E
+ Fmail ExploiB
kngF€Daloitasian e-mail

terjadi dalam lima benhrk yaitu: mail floodq maniputasi perintah
(omsu manipulationl,.sirangn.
rarrsportaitft*port tevet attack), memasukkan
Ehsi maclm kode (malicious-de Engqt
inforting) oah sociiiengineering(memanfaatkan sosialisasi
frst). Penyerangan email bisa membuat s),sfiem men;iai crain', fu;ilk; dan
menulis
dilg bahlGn mengelaekusi file-file aplikasi ahu juga ,ero,iat
-ta.
akses ke fungsi fungsi perinhh

(ormand function).

5,

Pcrrord Attacks
merupakan sesuatu yang umum iitca kita

biera tenhng kemanan. t6dang seorcng user
onlirre di #amet, bahkan
sangat Oe6afrqra jifj UOu[ iiergkapi dergan softivare security
tperti SSL dan PGP. Passlvord adaiah salah siar-proseour Lemanan yang sangat
sulit untuk
seorang attacker mungkin saja memqrrrfai Uanyak tools (secara
teknik maupun dalam
ldfr.pan sosial) hanya unhrk memorit<a sesudtr lang ailindungi oleh pass,,,ordi"uka seorang
are berhasil mendapatkan pars,word rcng'oifiirirc or"rt *o.ng user, rnaka
ia aton
mnpunyai kekuasaan lang $rna dengan user tersebr^t Melatih
*irv"*ritusei
agar
temp
cFda dalam menjaga psswordnya o9r1 wial englnering sefldaknya aiiai meminimapstr
rtb, selain berjaga-iaga dari prakek social engineri"tiorgd&si pun harus nrewaspadai hal ini
GEdt cara teknikal. (ebnayakal seralagn yarB oilatiurai tenaoip
dsuy;diorirr, menebak
Grsgrg), brute fore, cract<ing dan sniffing.

$31mrd

ltt
@uli dengan.Pmor pin ying merekg miliki, seperu ffinsarsl
kasaksi
ontine dirumah pu!

Stroxy ServerAttacks

}]}fll^ }13:: j?15-*f
}3v.-f19r_ 39?l.f .unhrk .mempercepat waKu rsponse derEan cara
Hl*r1il:.::
n j9{91!:*f
rytdry'n!t*o*.b.i#[&"y;'#i.;;
r::f
mepnaql *? ;;ilf, Gil;H.j;;il"ffiIffi;fiH"j
P
91
f.::rl_ll*ly
ttn saya lakukan dalam sistem-lntuk alon bisa juga
lakulon dalam system anda
dan

#iknya.
7.

noftscanning

tung$'"f,;;I;#;il,;;''T##ilffi=,ffi
berhhan
H-*.fl:,g
Y:19_.F*"t.bisa
g,f
imm*^f1':p..f 11t,r*d$affi
;
rnelihat

dan cara

sebuah system dari

i,ti-#;k#;#ffi&#i'JfiilB
tffie

sting di buka untuk ubtitq ),ang affnfi informfo bisa di;16,3gt
untuk digunakan dalam
swrand atbd<

E lrletode Fengamanan
1.

2.

Pembelajaran terhadap user adi pentingnp keamanan (budarc)
lOngF intemet yang aman melalui fireurill multilayer 1 - - --'
jaringan dari akses yang tidak diijinlon dengan
melakuton mengecelon trafik
f'4e.mntotgksi
jaringan di beberapa layer
Melindungi server Web, E-mail dan Aplikasi lainnya dari serangan
luar ketika menggunalon
web publishing

a'

-'

Mem-filter kafik jaringan incoming dan outgoing dengan jaminan
keamanan
Mengamankan akses authorisasi user dari interiret 6
#rgilinternat menggunakan vpN
(Virtual Private Network)
Manajemen tunggal admin ter@u
kontrol yang.tqrqusat untuk nrenjamin dan menerapkan network policy perusahaan
Menungkatkan produktivitasdengan m6mbatasi p""ggrnlin
internet sesuaiatumn
Mengatur management bandwidth sesuai prioritds biiiis
c,

d.

3' lltt*
b'
c.
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d,
e.

Menyediakan

bols monitoring dan reporting untuk melaporkan koneKivitas

penggunaan

intemet

Dengan menggunakan scris dapat meniahnkan cornmand automatis
Open Flatform dimana seorang admin dapat mernhmt sipt sesuai kebutuhan
a- llemprotelcii jaringan dari akses yang tftlak diijinlon dengan melakukan mengecekan trafik

Iadngan di behrapa layer

llelindungi server Web, E-mail dan Aplikasi lainnya dari serangan luar ketika menggunakan
web publishing
c. Mem-filter trafik jaringan incoming dan otagoing dengan iaminan keamanan
d. Mengamankan akses authorisasi user dari internet ke jaringn internal rnenggunakan VPN
(Virtual Private Network)
Mengubah paradigma lama pihr dari meng,fiJinhn sernua paket masulg lafu menyaringnya
dengan memblok semua data dan mengijinkan sebag'ran data yang masuk (tnng dikehendaki)
b.
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