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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

2.1 Analisis 

2.1.1 IPFire 

IPFIRE adalah system operasi yang digunakan sebagai firewall, 

router, proxy server, dan lain-lain yang berguna untuk mengamankan 

system jaringan komputer. IPFIRE di distribusikan dibawah licensy GPL 

(General Public License). IPFIRE sendiri merupakan pengembangan dari 

IPCOP dan Smoothwall yang kemudian dikembangkan sendiri secara 

mandiri oleh team pengembang IPFIRE. Dalam mengembangkan proyek 

ini team pengembang IPFIRE menitik beratkan pada kemudahan instalasi, 

kemudahan konfigurasi karena IPFIRE dapat dikonfigurasi melalui WEB 

interface dan level keamanan yang tinggi selain itu team pengembang 

IPFIRE juga benar-benar memperhatikan masalah keamanan jaringan 

komputer secara dynamis dan berkala agar tetap aman. Dengan demikian 

IPFIRE sangat cocok digunakan untuk network administrator pemula 

maupun profesional. IPFIRE memiliki beberapa fitur penggunaan dalam 

system jaringan selain itu IPFIRE juga memiliki dukungan add-on yang 

membuat IPFIRE menjadi firewall yang handal dan aman. beberapa fitur 

yang dimiliki IPFIRE antaralain: 
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1. Jika di fungsikan sebagai firewall, fokus utama IPFIRE memang digunakan 

sebagai firewall, ini berfungsi untuk mengatur kebijakan dalam autentikasi 

terhadap system jaringan. Layanan yang dapat di jalankan antara lain: 

 inspeksi berdasarkan arsitektur Penyaringan jaringan linux 

 Sistem deteksi intrusi dengan add-on Guardian sebagai perpanjangan   

(system IPS) 

 filter untuk tidak valid/paket 

 segmen jaringan yang terpisah untuk server dan nirkabel dengan 

Kebijakan custom 

 perlindungan serangan Dos 

 aplikasi proxy untuk HTTP dan FTP (dengan kontrol akses dan 

 kontenfiltering) dan DNS 

 masuk dan keluar packet filtering 

 Kualitas Layanan dan lalu lintas 

2., IPFIRE memiliki fungsi-fungsi penting dalam jaringan yaitu: 

 DHCP server 

 Dynamic DNS service 

 NTP server 

 DNS proxy 

3. http proxy, Layanan web proxy memungkinkan untuk menyaring dan  log 

aktivitas user dan mampu memblokir konten berbahaya seperti:. 

 caching konten web 
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 konten penyaringan berdasarkan daftar pemblokiran dan 

didefinisikan secara manual daftar untuk memblokir konten berbahaya 

 berdasarkan waktu penghentian akses untuk pengguna individu atau 

kelompok seluruh 

 manajemen yang disederhanakan untuk kelas atau ruang konferensi 

 Antivirus jadi  penyimpanan update untuk Microsoft Windows, Symantec 

Antivirus, Adobe produk, Avira Antivir dan Avast Antivirus 

 otentifikasi ke LDAP, identd, jari-jari atau Windows server atau database 

Pengguna local 

 batasan transfer (kecepatan dan / atau volume lalu lintas) 

 

2.1.2 FireWall 

Firewall adalah suatu sistem perangkat lunak yang mengizinkan 

lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan 

mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Pada umumnya, 

sebuah firewall diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi, yang berjalan 

pada pintu gerbang (gateway) antara jaringan lokal dengan jaringan 

internet. 

Firewall digunakan untuk membatasi atau mengontrol akses 

terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari 

pihak luar. IPFire sebagai firewall yang terintegrasi memiliki fitur aplikasi 

tambahan (addons) 
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2.2 Peralatan yang diperlukan 

2.2.1  Hub/Switch 

Hub adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi 

untuk menghubungkan peralatan-peralatan dengan ethernet 10BaseT 

atau serat optik sehingga menjadikannya dalam satu segmen jaringan. 

Switch adalah perangkat/komponen jaringan yang berperan 

sebagai jembatan untuk  perangkat-perangkat jaringan sehingga masing-

masing perangkat dapat terhubung satu dengan yang lain 

(menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya). Switch memiliki 

sejumlah port ethernet untuk menghubungkan dirinya dengan perangkat-

perangkat lain di jaringan. 

Switch terbagi dalam 2 tipe utama: switch layer-2 dan layer-3. Switch 

layer-2 beroperasi pada layer data-link model OSI dan berdasarkan 

teknologi bridging (melakukan fungsi sebagai bridge antara segmen-

segmen jaringan LAN, karena mereka meneruskan frame Ethernet 

berdasarkan alamat tujuannya tanpa mengetahui protokol jaringan apa 

yang digunakan).  Switch tipe ini membangun koneksi logika antar port 

berdasarkan pada alamat MAC  (alamat fisik). 

 

2.2.2 Cabling 

Kabel UTP atau kepanjangannya Unshielded twisted-pair. Kabel 

UTP adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, 

memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://id.wikipedia.org/wiki/10BaseT
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat_optik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Segmen_jaringan&action=edit&redlink=1
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mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik.  Fungsi kabel UTP 

digunakan sebagai kabel jaringan LAN (Local Area Network) pada sistem 

jaringan komputer, dan biasanya kabel UTP mempunyai impedansi kurang 

lebih 100 ohm. Kabel yang digunakan adalah Cross dan Straight. Kabel 

Cross Digunakan untuk menghubungkan perangkat jenis yang sama. Dan 

Kabel Straight  Dapat digunakan untuk menghubungkan antar berbagai 

jenis perangkat yang berbeda. 

 

2.2.3 Client Server 

Client merupakan sembarang sistem atau proses yang 

melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server sedangkan 

server adalah, sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan 

yang diminta oleh client. Client-Server adalah pembagian kerja antara 

server dan client yang mengakses server dalam suatu jaringan. Jadi 

arsitektur client - server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari client 

dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam 

suatu jaringan. 
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2.2.4 Putty 

Putty adalah software remote console/ terminal yang digunakan 

untuk meremote komputer dengan terhubungnya menggunakan port ssh 

atau sebagainya. Biasanya yang menggunakan software Putty adalah 

seorang administrator dan seorang Hacker. Putty juga bisa digunakan 

untuk menjalankan PsyBNC, telnet dan lain-lain. 

 

 

2.2.5 TEAMSPEAK 

 TeamSpeak 2 Client 

 

Gambar 2.1 Teamspeak. 

TeamSpeak adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan 

orang untuk saling berbicara satu sama lain melalui internet. TeamSpeak 

terdiri dari dua bagian , yaitu server dan client. Server TeamSpeak 

bertindak sebagai host yang akan menampung koneksi client 

darimanapun untuk bertemu dan berbicara dengan kapasitas sampai 

ribuan client. 

Kelebihan teamspeak dapat ber-chatting di internet dengan dapat 

mendengarkan suara dari lawan chatting kita 
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 lebih fleksibel dan cepat 

 TS (TeamSpeak 2) juga memiliki  2 tipe bit... 

yaitu 32-bit dan 64-bit untuk Windows. 

TeamSpeak banyak digunakan dalam game online, karena program ini 

sangat ringan dalam hal penggunaan resource dan bandwitdh komputer 

sehingga dapat dijalankan bersamaan dengan aplikasi lain, khususnya 

game online. Selain itu juga digunakan untuk memfasilitasi komunikasi 

antar kantor , antara rekan-rekan kerja, atau sekedar untuk komunikasi 

pribadi dengan teman dan keluarga. Bahkan saat ini TeamSpeak telah 

digunakan untuk sarana siaran radio nasional dan local. 

TeamSpeak ini tidak berbayar. Alias gratis untuk non komersial dan biaya 

yang rendah dan lisensi yang mudah untuk penggunaan komersial. 

 

 TeamSpeak 2 Server 

Server TeamSpeak bertindak sebagai host yang akan 

menampung koneksi client  darimanapun untuk bertemu dan berbicara 

dengan kapasitas sampai ribuan client. Dan TeamSpeak server berperan 

penting untuk mengatur  semua fitur – fitur yang ada pada TeamSpeak 2 

Client 
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2.3 Rancangan Jaringan 

 

Gambar 2.2  Rancangan Jaringan 

Keterangan : 

Untuk mempermudah pembagian akses, IPFire mengelompokkan jaringan 

kedalam 4 bagian yaitu: 

 GREEN (Hijau) adalah jaringan dengan area local.Pada jaringan ini 

umumnya terdapat komputer klien yang terhubung melalui kabel 

atau dalam area local. Klien dapat melakukan komunikasi data 

tanpa batasan. 

 RED (Merah) adalah jaringan yang terhubung dengan internet. 

Akses dari luar (internet) akan ditutup secara keseluruhan kecuali 

dengan izin administrator. 

 BLUE (Biru) adalah jaringan wireless . Akses klien dijaringan ini 

juga ditentukan oleh kebijakan administrator. 
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 Orange (Oranye adalah demilitarized zone (DMZ). Semua server 

(seperti webserver, mailserver, dan sebagainya) yang dapat 

diakses oleh internet berada di zona ini. DMZ melindungi server 

dari ancaman kemanan dari internet. 

 


