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Abstrak

PT. Indo Bagus Slat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi bahan
setengah jadi untuk memproduksi pensil. PT. Indo Bagus Slat mengimpor kayu gelondongan
(Logs) lalu diolah menjadi bahan setengah jadi untuk memproduksi pensil Faber castell. PT.
Indo Bagus Slat telah memiliki sistem koneksi jaringan internet yang luas sehingga dapat
digunakan untuk berhubungan dengan pengguna komputer di jaringan lain untuk memesan
barang, akan tetapi ada beberapa kendala yang ada di PT. Indo Bagus Slat, yaitu belum
adanya sistem keamanan jaringan di internet sehingga banyak karyawan yang menggunakan
sistem koneksi di jaringan internet ini hanya untuk kepentingan pribadi seperti, men-
download, membuka situs-situs yang tidak berkaitan dengan kegiatan kantor yang
mengakibatkan koneksi jaringan internet yang ada tidak berjalan secara efektif dan optimal.
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu NDLC(Network Development Life
Cycle) yang meliputi analysis, design, simulation prototype, implementation, monitoring dan
management. Berdasarkan uraian di atas penulis menarik simpulan bahwa analisis dan
simulasi sistem keamanan jaringan melalui IPCop di harapkan dapat memantau sistem
keamanan jaringan dan kinerja jaringan yang sedang berjalan, dapat memberikan batasan
hak akses internet berdasarkan hari, jam, dan IP address, membatasi dan mengatur besar
file yang dapat di download, dan pengaturan bandwidth akses internet pada setiap subnet,
serta memberikan kemudahan bagi seorang administrator  dalam melakukan konfigurasi ip,
baik melalui web interfaces maupun via console.
Kata Kunci :simulasi, Jaringan Internet, Sistem Keamanan.

PENDAHULUAN

PT. Indo Bagus Slat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produksi
bahan setengah jadi untuk memproduksi pensil. PT. Indo Bagus Slat mengimpor kayu
gelondongan (Logs) lalu diolah menjadi bahan setengah jadi untuk memproduksi pensil
Faber castell. PT. Indo Bagus Slat bekerja sama dengan perusahaan Faber castell. Untuk
menghasilkan produk yang baik PT. Indo Bagus Slat mengimpor Logs dari Kepulauan
Salomon. Mula-mula kayu dipesan melalui E-mail kepada pihak penyedia kayu kemudian
kayu dikirim melalui jalur laut dan langsung diantar ke Sumatera Selatan, kayu-kayu tersebut
akan diperiksa kembali, apakah sudah sesuai dengan pesanan. Kayu yang dipesan sesuai
dengan pesanan, kayu-kayu tersebut akan melalui beberapa tahapan produksi dari proses
pengelupasan kulit kayu, pemotongan, hingga proses akhir kayu dalam bentuk slat.

PT. Indo Bagus Slat telah memiliki sistem koneksi jaringan internet yang luas
sehingga dapat digunakan untuk berhubungan dengan pengguna komputer di jaringan lain
demi kelancaran pemesanan. Akan tetapi, dengan tidak adanya sistem keamanan di jaringan
ini maka mengakibatkan sistem yang ada tidak berjalan secara efektif sehingga banyak
karyawan yang menggunakan sistem koneksi di jaringan internet ini hanya untuk kepentingan
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pribadi seperti, men-download, membuka situs-situs yang tidak berkaitan dengan kegiatan
kantor yang dapat menyebabkan koneksi jaringan internet menjadi lambat. PT. Indo Bagus
Slat ingin melakukan perancangan sistem keamanan terhadap domain filtering(penyaringan)
menggunakan IPCop.

PT. Indo Bagus Slat membutuhkan suatu perubahan dalam sistem jaringan yang ada
pada saat ini sehingga dapat memberikan batasan terhadap para karyawan dalam mengakses
jaringan internet yang berbau negatif dengan kata lain agar sistem jaringan internet yang ada
pada saat ini benar-benar digunakan secara efektif yakni untuk kepentingan perusahaan
dalam mengakses dan mengolah data sehingga dapat menghasilkan suatu sistem jaringan
yang optimal. IPCop merupakan suatu distribusi Linux yang menyediakan fitur simple to
manage firewall appliance berbasis perangkat keras PC yang didalamnya terdapat beberapa
fitur yang dibutuhkan PT. Indo Bagus Slat.

LANDASAN TEORI

Jaringan Komputer
Menurut Sukmaaji (2008:225), jaringan komputer Sekelompok computer otonom

yang saling berhubungan satu dengan yang lain, menggunakan protocol komunikasi melalui
media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, aplikasi, dan perangkat keras
secara bersama-sama. Autonomous ialah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol
terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain
melakukan restart shut down, kehilangan file atau kerusakan sistem.

LAN (Local Area Network)
Menurut Syafrizal (2005:16), LAN (Local Area Network) adalah jaringan yang

dibatasi oleh area yang relative kecil, umumnya dibatasi olehh area lingkungan, seperti
sebuah kantor pada sebuah gedung, atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya
jarak antarnode tidak lebih jauh dari sekitar 200 m.

MAN (Metropolitan Area Network)
Menurut Syafrizal (2005:16), MAN (Metropolitan Area Network) sebuah MAN

biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antargedung dalam suatu daerah
(wilayah seperti propinsi atau negara bagian).

IPCop
Menurut Athailah (2011:19), IPCop adalah sebuah distribusi Linux yang dibuat

khusus untuk menyediakan kesederhanaan pengaturan sebuah perangkat lunak firewall yang
dapat di-instal di PC. IPCop juga merupakan perangkat lunak firewall yang bertipe stateful
firewall.

Model Referensi dan OSI
Menurut Setianto (2008:21), OSI merupakan singkatan dari Open System

Interconnection. OSI merupakan sebuah protokol interkoneksi sistem terbuka yang dibuat
oleh ISO (International Organization for Standardization) untuk menyediakan model dasar
sehingga dapat memodelkan semua protokol. Model referensi OSI terdiri dari 7 lapisan,
mulai dari lapisan fisik sampai dengan aplikasi.
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Teknik Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem merupakan sebuah alternatif dalam berapresiasi dalam

mendalami suatu kajian ilmu. Namun tetap harus mempunyai landasan dalam pengembangan
sistem yang akan dilakukan pada skripsi ini. Metode pengembangan yang digunakan adalah
NDLC (Network Development Life Cycle). Berikut gambar tahapan pada NDLC :

Sumber : John Wiley & Sons dalam Deris Setiawan (2009:2)

Gambar 1. NDLC (Network Development Life Cycle)

Analysis (Analisis)
Tahap awal ini dilakukan analisa kebutuhan, analisa permasalahan yang muncul,

analisan keinginan user, dan analisa topologi  atau jaringan yang sudah ada saat ini.

Design (Perancangan)
Dari data-data yang didapatkan sebelumnya, tahap Design ini akan membuat gambar

design topology jaringan interkoneksi yang akan dibangun, diharapkan dengan gambar ini
akan memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang ada. Design bisa berupa design
struktur topology, design akses data, design tata layout perkabelan, dan sebagainya yang akan
memberikan gambaran jelas tentang project yang akan dibangun.

Simulation Prototype
Beberapa networker’s akan membuat dalam bentuk simulasi dengan bantuan Tools

khusus di bidang network seperti BOSON, PACKET TRACERT, NETSIM, dan sebagainya,
hal ini dimaksudkan untuk melihat kinerja awal dari network yang akan dibangun dan
sebagai bahan presentasi dan sharing dengan team work lainnya. Namun karena keterbatasan
perangkat lunak simulasi ini, banyak para networker’s yang hanya menggunakan alat Bantu
tools VISIO untuk membangun topology yang akan didesign.

Implementation (Penerapan)
Tahapan ini akan memakan waktu lebih lama dari tahapan sebelumnya. Dalam

implementasinetworker’s akan menerapkan semua yang telah direncanakan dan di design
sebelumnya. Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dari berhasil /
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gagalnya project yang akan dibangun dan ditahap inilah Team Work akan diuji dilapangan
untuk menyelesaikan masalah teknis dan non teknis

Monitoring (Pengawasan)
Setelah implementasi tahapan monitoring merupakan tahapan yang penting, agar

jaringan komputer dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal
dari user pada tahap awal analisis, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring.

Management
Manajemen atau pengaturan, salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah

masalah Policy, kebijakan perlu dibuat untuk membuat / mengatur agar sistem yang telah
dibangun dan berjalan dengan baik dapat berlangsung lama dan unsur Reliability terjaga.
Policy akan sangat tergantung dengan kebijakan level management dan strategi bisnis
perusahaan tersebut. IT sebisa mungkin harus dapat mendukung atau alignment dengan
strategi bisnis perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Permasalahan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan metode wawancara pada

PT. Indo Bagus Slat yaitu belum adanya sistem keamanan di jaringan seperti keamanan
gateway, dan penyaringan (filtering) yang mengakibatkan sistem yang ada tidak berjalan
secara efektif sehingga banyak karyawan yang menggunakan sistem koneksi di jaringan
internet ini hanya untuk kepentingan pribadi seperti, men-download, membuka situs-situs
yang tidak berkaitan dengan kegiatan kantor yang dapat menyebabkan koneksi jaringan
internet menjadi lambat dan tidak optimal.

Desain Struktur Topologi yang Diusulkan
Topologi yang digunakan di gambar 2 adalah topologi star dan menggunakan ip

addres kelas C dengan  sebuah router ipcop yang di hubungkan ke switch yang digunakan
sebagai akses ke beberapa client.

Gambar 2. Topologi Jaringan yang diusulkan
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Desain Tata Letak dan Pengkabelan
Berikut adalah alat untuk pengujian yang digunakan peneliti pada PT.Indo Bagus Slat

Palembang.

Tabel 1. Desain dan tata letak

NO Nama Lancard Ip Address Subnet Mask Keterangan
1 Server Eth0 192.168.1.252 255.255.255.0 Red

Eth1 192.168.2.1 255.255.255.0 Green
2 Modem

Speedy D-link
Eth0 192.168.1.1 255.255.255.0 Akses internet

isp
3 Switch smc-ez

1016dt 16 port
- - - Unmanageable

4 Kabel - - - Sebagai media
penghubung

5 Client 1 –
Client 20

Eth0 192.168.2.2 –
192.168.2.21

255.255.255.24
0

OS Windows 7

Sumber : Diolah Sendiri

Simulasi Implementasi
Berikut ini adalah tahapan perancangan dan pengujian ipcop yang di lakukan peneliti.

Konfigurasi ip address pada server ipcop
Gambar 3 adalah langkah konfigurasi ip address yang dilakukan ke Ethernet card

green dan red card.

Gambar 3. konfigurasi ip address

Pembahasan
Hasil dari pengujian yang dilakukan setelah jaringan internet pada  PT. Indo Bagus Slat

di pasang ipcop dan dijalankan tools yang ingin di aktifkan.
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Ipconfig  tes

Gambar di bawah ini memastikan tiap ipcop client mendapat ip address dari server
ipcop.

Gambar 4. Interface Ipconfig Tes
Ping Tes

Gambar di bawah ini digunakan untuk melihat konektivitas jaringan secara umum.
Sehingga harus dilakukan ping tes ke mesin yang di tuju.

Gambar 5. Interface Ping Tes
Akses Web Interface

Login ke server ipcop melalui browser dan ketikan url seperti gambar di bawah ini:
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Gambar 6. Web Interfaces

Pengujian Keamanan Firewall
Point paling penting yang di jalankan adalah penerapan proxy jaringan pada PT. Indo

Bagus Slat setelah user menjalankan proxy secara langsung atau tidak langsung (transparant
proxy) maka kebijakan jaringan yang telah di tetapkan bisa tercapai.

Transparant Proxy atau Cache test
Cara untuk mengetahui apakah transparant proxy telah berjalan atau belum yaitu

dengan cara mengunjungi alamat web penyedia layanan untuk pengecekan Proxy
(www.lagado.com/tools/cache-test ).

Gambar 7. Interface CacheTest

Gambar 8. Interface Cache Test
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Transfer limit
Pembatasan ukuran file yang di perbolehkan untuk di download oleh user penulis

memberikan batasan maksimal sebesar 4096kb.

Gambar 9. Transfer limit

Gambar di bawah ini menunjukan bahwa user tidak bisa mendownload melebihi
kapasitas atau size yang telah ditentukan oleh admin atau server ipcop.

Gambar 10. Interface Test Transfer Limit

Tabel 2, menyajikan pengujian dengan men-download file yang telah di tentukan
kapasitasnya atau transfer limit oleh ipcop dan hasilnya file yang lebih dari 5120kb atau 5mb
tidak bisa di download, sedangkan file yang ukurannya kurang dari 5120kb atau 5mb bisa di
download.\

Tabel 2. Hasil pengujian transfer limit

No Nama Ukuran file Download file
1 Picture 1048 kb Sukses
2 Mp3 6.2 mb Gagal
3 Browser safari 36.7 mb Gagal
4 Timevieewer 2 mb Sukses
5 Documen (pdf, 773kb Sukses

Download Throttling
Gambar di bawah ini penulis menggunakan beberapa tipe file dengan ukuran yang

bervariasi mulai dari 25mb hingga 2.59 gb. Terlihat bahwa transfer rate pada host berkisar
antara 11kb sampai 54.9 kb yang artinya bahwa rule download throttling berlaku.
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Gambar 11. Interface Download Throttling

Tabel 3, menyajikan pengujian kecepatan transfer download (download throttling)
dengan mencoba men-download file dan hasilnya berapa pun file yang di download maka
kecepatan transfer tidak melebihi 64kb/s.

Tabel 3. Pengujian Download Throttling

No Nama Ukuran file Transfer rate

1 Ubuntu 14.04 iso 650 mb 54.9 kb/s

2 Ubuntu studio 14.04.1-
dvd

2.59 gb 24.7 kb/s

3 Browser safari 36 mb 56.3 kb/s
4 Browser google chrome 25 mb 27.4 kb/s
5 Tiemviewer 2 mb 12.8 kb/s

URL filter
Gambar di bawah ini menunjukan pemberian batasan pada user untuk website yang

tidak diperbolehkan di akses.

Gambar 12. Interface URL Filter
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Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa hasil setelah URL filter di jalankan
untuk mengeblok situs-situs yang telah di tentukan oleh user dan hasilya jika seperti di bawah
ini maka di pastikan situs tersebut berhasil di blok.

Gambar 12. Interface tes URL Filter

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dan diuraikan dalam penelitian ini,
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa analisis dan simulasi sistem keamanan
jaringan melalui IPCop. PT. Indo Bagus Slat dapat membantu memantau sistem keamanan
jaringan dan kinerja jaringan yang sedang berjalan dan dapat memberikan batasan hak akses
internet berdasarkan hari, jam kerja, dan IP address, membatasi dan mengatur besar file yang
dapat di download, pengaturan bandwidth akses internet pada setiap subnet sehingga
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seorang administrator dalam melakukan
konfigurasi sistem ipcop, baik melalui web interfaces maupun via console.
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