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STANDAR KOMPETENSI
 Pada akhir semester, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan

menganalisa sistem jaringan komputer

 Menguasai konsep firewall
 Mengimplementasikan filter rules
 Mengimplementasikan NAT ke dalam jaringan
 Menguasai konsep mangle
 Menguasai implementasi QoS
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KONSEP FIREWALL

 Firewall adalah sebuah sistem atau grup sistem yang menjalankan
kontrol akses keamanan diantara jaringan internal yang aman dan
jaringan yang untrusted seperti internet.

 Firewall didesain untuk mengijinkan trusted data lewat, menolak
layanan yang mudah diserang, mencegah jaringan internal dari
serangan luar yang bisa menembus firewall setiap waktu



KONSEP FIREWALL



KONSEP FIREWALL

Fungsi Firewall :

Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan
Melakukan autentikasi terhadap akses
Melindungi sumber daya dalam jaringan privat
Mencatat semua kejadian, dan melaporkan kepada administrator



KONSEP FIREWALL

Komponen sistem firewall :

 Firewall dapat berupa PC, router, midrange, mainframe, UNIX 
workstation, atau gabungan dari yang tersebut diatas. 

 Firewall dapat terdiri dari satu atau lebih komponen fungsional sebagai
berikut :

Packet-filtering router
Application level gateway (proxy)
Circuit level gateway



PACKET-FILTERING ROUTER

 Packet-filtering diselesaikan dengan menggunakan router yang
dapat meneruskan paket sesuai dengan filtering rules.

 Informasi yang dapat ditangkap dari packet header :
IP address sumber dan tujuan
Nomor port TCP/UDP sumber dan tujuan
Tipe ICMP message
Informasi encapsulated protocol

(TCP, UDP, ICMP atau IP tunnel)



 Ilustrasi packet-filtering router :

PACKET-FILTERING ROUTER



 Contoh rule packet-filtering

PACKET-FILTERING ROUTER



NAT – Network Address Translation

 Suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke
jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP.

 Penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat
IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan, dan kemudahan
serta fleksibilitas dalam jaringan.



NAT – Network Address Translation

Kenapa NAT ?

 Protokol IP yang banyak digunakan adalah IP versi 4 (IPv4).
Dengan panjang alamat 4 byte berarti terdapat 2 pangkat 32 =
4.294.967.296 alamat IP yang tersedia

 Oleh karena keterbatasan inilah sebagian besar ISP (Internet
Service Provider) hanya akan mengalokasikan satu alamat untuk
satu pengguna dan alamat ini bersifat dinamik, dinamik disini
maksudnya adalah Dinamik NAT dengan Pool (kelompok).



NAT – Cara Kerja

 NAT merupakan suatu mekanisme merubah atau translasi IP private menjadi IP
public dan sebaliknya.
 Dari mekanisme di atas, dapat dilihat bahwa NAT bekerja dengan cara

melakukan translasi pada IP.



NAT – Cara Kerja

 NAT juga sangat bermanfaat dalam menjaga jaringan lokal(trust)
dari jaringan luar(untrust).

 Karena sesungguhnya jaringan global (internet) tidak bisa
membaca alamat IP private (kecuali dengan aplikasi bantuan).



Kelebihan :

Menghemat pemakaian IP address public dan menghindari resiko
duplikasi IP address
Dapat meningkatkan security karena jaringan luar (outside) tidak dapat

menembus jaringan lokal (inside) secara langsung
Memudahkan manajemen jaringan dari proses pengalamatan ulang

ketika berganti ISP

 Kekurangan :

Ada aplikasi Internet yang tidak dapat berjalan menggunakan NAT
Proses translasi dapat menimbulkan delay switching

NAT – Kelebihan & Kekurangan



MANGLE

Merupakan metode bandwidth manajemen seandainya ingin
bandwidth dibagi rata oleh Mikrotik.

Mangle berfungsi untuk melakukan penandaan paket data dan
koneksi.



MANGLE - Konfigurasi

 Dengan memasukan daftar IP blok dari router NICE ke / IP firewall
address-list,

 dengan demikian maka pada IP firewall mangle hanya terdapat
beberapa baris saja dan pemisahan traffic Indonesia dan
Internasional ini dapat lebih akurat karena mangle dapat
dilakukan berdasarkan address-list saja.



QoS – Quality Of Services

Merupakan kemampuan/mekanisme suatu jaringan untuk
menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwith,
mengatasi jitter dan delay.

 Untuk memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda, yang
menggunakan infrastruktur yang sama.



QoS – Parameter

 Throughput (kecepatan transfer data)
 Packet Loss (Paket data yang Hilang)
 Delay (waktu yang dibutuhkan untuk jarak)
 Jitter (variasi kedatangan paket)



QoS – Penyebab QoS buruk

 Redaman (kuat sinyal)
 Distorsi (variasi kecepatan propaganda)
 Noise
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