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

menganalisa sistem jaringan komputer

 Menguasai konsep proxy
 Membedakan perbedaan proxy dan firewall
 Menguasai penjelasan tipe proxy
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KONSEP PROXY

 Proxy sebagai perantara yang berdiri di tengah-tengah antara
kedua belah pihak, sehingga pihak pertama dan pihak kedua tidak
secara langsung berhubungan.
 Proxy dalam pengertiannya sebagai perantara, bekerja dalam

berbagai jenis protokol komunikasi jaringan dan dapat berada
pada level-level yang berbeda pada hirarki layer protokol
komunikasi jaringan.



KONSEP PROXY

 Proxy server mempunyai 3 fungsi utama
 Connection Sharing
 Filtering
 Caching

 Gateway juga bertindak sebagai proxy server, karena menyediakan
layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar
atau internet.



KONSEP PROXY

 Posisi dan fungsi dari proxy server antara user dan penyedia
layanan :
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PROXY VS FIREWALL

 Proxy bekerja pada layer aplikasi, sedangkan firewall bekerja pada
layer network.
 Firewall biasanya diletakkan pada router yang digunakan untuk

melakukan filtering atas paket yang lewat dari dan ke jaringan
yang dihubungkan.
 Filtering pada firewall mempunyai keunggulan yaitu kecapatan

yang lebih dan tidak memerlukan konfigurasi tertentu pada
pengguna-pengguna yang terhubung.
 Namun di sisi lain dapat menimbulkan kesulitan, karena akan

sangat sulit bila kita harus membuat satu daftar aturan yang
banyak dan kompleks



PROXY VS FIREWALL

 Proxy server menggunakan cara yang berbeda. Proxy server
memotong hubungan langsung antara pengguna dan layanan
yang diakses.
 Hal ini dilakukan pertama-tama dengan mengubah alamat IP,

membuat pemetaan dari alamat IP jaringan lokal ke suatu alamat
IP proxy, yang digunakan untuk jaringan luar atau internet.
 Karena hanya lamat IP proxy tersebut yang akan diketahui secara

umum di internet (jaringan yang tidak terpercaya), maka
pemalsuan tidak bisa dilakukan.



TIPE PROXY

a. Forward proxy

 forward proxy server berada diantara user dengan resource
atau sumber yang ingin diaksesnya (internet).

Dari konfigurasi browsernya, user harus mengkonfigurasikan
browsernya secara khusus agar bisa ke internet.

 agar browser user tadi tahu cara mengakses sumber tersebut
(internet), user harus memberi tahu browsernya agar terlebih
dulu mengakses forward proxy, sebelum bisa ke internet.



TIPE PROXY

 Analogi forward proxy



TIPE PROXY

b. Open proxy
 Open proxy merupakan proxy yang bersifat terbuka untuk

semua user di manapun lokasi user.




TIPE PROXY

c. Reverse proxy
 Berbeda dengan forward proxy yang berada diantara user

dengan resource (internet), sebuah reverse proxy tempatnya
bukan di tengah, melainkan di depan resource (internet)




