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1. Pendahuluan 
 

Security semakin menjadi krusial, seiring dengan meningkatnya jumlah 
pertukaran dan transaksi data yang terjadi di Internet yang naik secara tajam. Pada saat 
terkoneksi ke internet, akan mempunyai beberapa harapan. Harapan terhadap 
konfidesialitas dan integritas data. User berharap akan mengetahui/ mengidentifikasi 
pengirim sebuah data/ pesan.  

Berdasarkan harapan - harapan tersebut, dibutuhkan berbagai aspek sekuriti, 
sepertin terlihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Aspek-aspek sekuriti (Forouzan, 2003) 

Sedangkan menurut William Stalling (Stalling, 2000), selain 4 komponen 
tersebut di atas, terdapat dua komponen lainnya, yang disebut dengan security service, 
yang terdiri dari 6 layanan, yaitu : Confidentiality, Authentication, Integrity, Non 
Repudition, Access Control (Authority) dan Availability. 

Ke-enam sercurity service tersebut di atas, telah dibahas pada Materi 1, jika 
digambarkan hubungan antara aspek sekuriti menurut Forouzan dan Stalling, maka 
dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 2. Hubungan security service 
 

2. Privacy 
 

Konsep utama yang melandasi komunikasi data selama ini adalah persoalan 
privacy data, dimana satu kata kunci yang digunakan dalam privacy adalah : pesan/ data 
harus dikodekan (encrypt) pada saat dikirim.  

Data yang akan dikodekan saat dikirim disebut dengan plaintext dan data yang 
terkode (encryoted data) disebut dengan chipertext adalah data yang didekripsi oleh 
penerima. Terdapat dua kategori metoda enkripsi/ dekripsi yaitu : metoda kunci rahasia 
(secret-key methods) dan metoda kunci publik (public-key encryption) 

 
Enkripsi/ Dekripsi Kunci Rahasia 
 
Dalam enkripsi Kunci Rahasia, digunakan kunci yang sama oleh dua user yang 
sedang berkomunikasi. Pengirim menggunakan Kunci dan sebuah algoritma 
enkripsi untuk meng-enkrip data; sedangkan penerima menggunakan kunci yang 
sama dan sebuah algoritma dekripsi yang sesuai untuk men-dekrip data. Proses ini 
terlihat pada Gambar 3.   

 
Gambar 3. Enkripsi/ Dekripsi Kunci Rahasia 
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Dalam Enkripsi/ Dekripsi  Kunci rahasia, kunci yang sama digunakan oleh pengirim 
untuk  meng‐enkrip  dan  oleh  penerima  untuk  men‐dekrip  data.  Kunci  di  bagi 
bersama (Shared Key) 
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Dalam enkripsi/ dekripsi kunci rahasia, algoritma yang digunaka dalam proses 
dekripsi adalah kebalikkan dari algoritma enkripsi. Misalnya dalam algoritma 
enkripsi digunakan kombinasi dari penjumlahan dan perkalian, maka pada 
algoritma dekripsi akan digunakan kombinasi dari perkalian dan pengurangan 
(ingat : Pengurangan adalah kebalikan dari Penjumlahan, dan Pembagian adalah 
kebalikan dari Perkalian).   
Misal :    
Pada sisi Pengirim : 
  Data Plaintext    = 10 
  Algoritma Enkripsi   = Penjumlahan dan Perkalian 
  Key     = 2 
  Data Chipertext  = (10+2)* 2 = 24  
Pada sisi Penerima : 
  Data Chipertext   = 24 
  Algoritma Dekripsi  = Pembagian dan Pengurangan 
  Key     = 2 
  Data Plaintext    = (24 : 2)-2 = 10 

Perlu diingatk kembali bahwa algoritma enkripsi kunci rahasia sering juga 
disebut dengan algoritma enkripsi simetrik karena kunci yang sama digunakan 
dalam komunikasi bidireksional (dua arah).  

 
       Keuntungan Enkripsi Kunci Rahasia 

Algoritma Kunci rahasia merupakan algoritma efisien; menggunakan waktu yang 
lebih sedikit untuk meng-enkrip pesan jika dibandingan dengan algoritma kunci 
publik. Disebabkan oleh kunci yang digunakan biasanya lebih kecil, oleh sebab itu 
maka enkripsi kunci rahasia digunakan untuk meng-enkrip dan dekrip pesan yang 
panjang. 

 
Kelemahan Enkripsi/ Dekripsi Kunci Rahasia 
Enkripsi/ Dekripsi kunci rahasia memiliki dua kelemahan utama, yaitu : 
1. Masing-masing pasangan harus mempunyai kunci rahasia.  

Hal ini berarti, jika terdapat N orang yang berkomunikasi dengan 
menggunakan metoda ini, maka akan dibutuhkan N(N-1)/2 buah kunci rahasia. 
Sebagai contoh untuk 1 juta member akan dibutuhkan 500 miliar kunci, yang 
diperoleh dari 1.000.000 (1.000.000 – 1)/2.  

2. Pendistribusian kunci antara dua pihak akan sulit, karena masing-masing 
member akan memiliki kunci dari setiap anggota lainnya. 
 

 
Pusat Distribusi Kunci (KDC = Key Distribution Center) 
Pada enskripsi kunci rahasia, jika ada dua pihak yang saling berkomunikasi, maka 
mereka tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan mereka harus 
sepakat terhadap sebuah shared secret-key. Salah satu solusi yang dapat digunakan 
terhadap masalah ini adalah dengan memanfaatkan pihak ketiga, berupa sebuah 
pusat distribusi kunci (key distribution center-KDC). KDC adalah sebuah server 
normal yang akan men-share sebuah kunci setaip user. User kemudian 
menggunakan shared key-nya untuk membuka one-time shared key dengan user 
lainnya. 
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Enkripsi Kunci Publik (Public Key Encryption) 
 
Dalam enkripsi kunci publik, akan terdapat dua jenis kunci yaitu kunci private 
(private key) dan kunci publik (public key). Kunci Private dimiliki oleh penerima 
(pemilik kunci asli). Kunci Publik dipublikasikan ke publik. 
 
Gambaran tentang proses enkripsi kunci publik ini, diperlihatkan pada Gambar 4 
berikut, user A ingin mengirim pesan kepada user B. Maka A menggunakan kunci 
publik B untuk meng-enkrip pesan, dan pada saat pesan sampai di B, B 
menggunakan kunci private-nya untuk men-dekrip isi pesan.  

 
Gambar 4. Enkripsi kunci publik 

Di dalam enkripsi/ dekripsi kunci publik, kunci publik digunakan untuk  algoritma 
enkripsi akan berbeda dengan kunci private yang digunakan untuk algoritma 
dekripsi. Kunci publik tersedia untuk publik sedangkan kunci private disimpan oleh 
masing-masing individu.  

 
Keuntungan Enkripsi Kunci Publik 
Enkripsi/ Dekripsi kunci publik memiliki dua keuntungan utama, yaitu : 
1. Ide utama yang ada dibalik penggunakan kunci publik ini adalah untuk 

mengatasi kelemahan shared key di antara dua entitas yang berkomunikasi 
pada enkripsi kunci private untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena 
pada enkripsi private key, jika dua orang sudah berkomunikasi, maka dia tidak 
dapat melakukan komunikasi pada waktu yang sama dengan pihak ketiga atau 
orang lain. Pada enkripsi. Dekripsi kunci publik, masing-masing user dapat 
membuat pasangan kunci, menyimpan yang private dan mempublis yang 
publik, Masing-masing kunci independen dan pasangan kunci yang telah dibuat 
dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang lainnya. 

2. Jumlah kunci yang dibutuhkan menurun dengan tajam. Dalam sistem kunci 
publik ini, untuk satu juta pengguna untuk berkomunikasi, hanya dua juta 
kunci yang dibutuhkan, hal ini karena kunci publik tidak harus disimpan oleh 
setiap user yang tergabung, tetapi cukup dipublis di komunitasnya.  
 

KDC  dapat digunakan untuk mengatasi masalah penditistribusian Secret‐ Key 
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Kelemahan Enkripsi Kunci Publik 
Enkripsi kunci publik juga mempunyai dua kelemahan : 
1. Kelemahan terbesar dalam enkripsi kunci publik adalah membutuhkan 

algoritma yang lebih kompleks. Jika digunakan metoda yang efektif, maka 
akan dibutuhkan jumlah algoritma yang lebih besar, dengan demikian akan 
memakan waktu lebih lama dalam proses enkripsi dan dekripsinya. Oleh sebab 
itu algoritma enkripsi kunci publik tidak disarankan untuk dipakai pada pesan 
yang panjang. 
 
 
 
 

2. Kelemahan kedua dari metoda kunci publik adalah perlu dilakukan langkah 
verifikasi terhadap kunci diatara dua entitas yang berkomunikasi. Jika A 
mengirim kunci publiknya ke B melalui email, maka B harus yakin bahwa 
kunci publik tersebut benar-benar milik A, bukan orang lain, maka B akan 
memverifikasi kunci publik tersebut kepada A. Dalam hal ini kita lihat bahwa 
pada enkripsi kunci publik, persoalah sertifikasi kepemilikan kunci publik 
menjadi keharusan untuk proses authetikasi. Persoalan ini akan dapat diatasi 
dengan menggunakan sebuah Certification Authority - CA (Sertifikasi 
kepemilikan). 

 
Certification Authority (CA) 
Seperti telah diuraikan, bahwa salah satu kelemahan paa kunci publik adlah 
perlunya dilakukan langkah berifikasi terhadap kucni publik yang dikirimkan. CA 
adalah sebuah agensi yang akan menangani persoalann sertifikasi kepemilikan 
kunci publik. CA menggabungkan sebuah kunci publik dan informasi tentang 
entitas pemiliknya, seperti nama, organisasi, alamat IP ke dalam satu dokumen. 
Kemudian dokumen tersebut dienkripsi dengan private key dan mengirimnya 
kepada siapapn yang authoritasnya terdaftar. 

 
 
 
 

 
Kombinasi Enkripsi Secret Key dan Public Key 
 
Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa baik enkripsi kunci rahasia maupun 
kunci publik mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Maka pada 
bagian ini akan dibicarakan tentang penggabungan kedua metoda tersebut, dimana 
kelebihan metoda kunci rahasia dengan efisiensinya dan kelebihan metoda kunci 
publik dengan kemudahan dalam proses penditribusian kunci. Dalam gabungan ini, 
kunci publik digunakan untuk meng-enkrip kunci rahasia; dan kemudian kunci 
rahasia digunakan untk meng-enkrip pesan. Prosedurnya dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Pengirim memilih sebuah kunci rahasia. Kunci rahasia ini kemudian disebut 

dengan kunci satu sesi (one-session key); yang hanya digunakan sekali saja. 

Algoritma kunci publik akan lebih efisien jika digunakan pada pesan pendek  

Sebuah CA dapat mensertifikasi antara kunci publik dan pemiliknya 
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2. Kemudian pengirim menggunkan kunci publik penerima to mengenkrip kunci 
rahasia (sebagai file teks) dan mengirim kunci rahasia yang terenkripsi 
(encrypted secret key) tersebut ke penerima. Perlu diingat bahwa kunci publik 
baik digunakan untuk pesan singkat, dan kunci rahasia adalah sebuah pesan 
singkat. 

3. Penerima menggunakan kunci private-nya untuk men-dekrip pesan yang berisi 
secret key tadi. 

4. Pengirim menggunakan shared secret key untuk mengenkripsi pesan yang 
sesungguhnya. 

Proses penggabungan tersebut diperlihatkan pada Gambar 5 berikut : 

 
Gambar 5. Gabungan enkripsi kunci rahasia dan kunci publik 

 
 
 
 
 

 
3. Tandatangan Digital (Digital Signature) 

 
Seperti telah dibicarakan di atas, bahwa keamanan komunikasi data 

mempunyai empat aspek utama yaitu : privasi, otentikasi, integritas dan non repudisi. 
Aspek pertama, privacy telah dibahas, dengan menggunakan metoda enkripsi kunci 
rahasia dan enkripsi kunci publik atau gabungan keduanya. Sedangkan tiga aspek 
lainnya akan dilakukan dengan suatu metoda yang disebut dengan tandatangan digital 
(Digital Signature). 

Ide penggunakan tandatangan digital ini sama dengan penandatangan sebuah 
dokumen. Ada dua pilihan penandatanganan dokumen secara digital yaitu : 
menandatangani semua dokumen  atau hanya digest (identitas versi) dokumen.  

 
 
 

Untuk memanfaatkan kelebihan enkripsi kunci rahasia dan enkripsi kunci publik, 
maka dapat dilakukan dengan meng‐enkrip kunci rahasia menggunakan kunci 
publik dan meng‐enkrip pesan menggunakan kunci rahasia. 
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Menandatangani semua Dokumen 
 
Enkripsi kunci publik dapat digunakan untuk menandatangani sebuah dokumen, 
namun bagaimanapun aturan-aturan kunci private dan publik akan berbeda jika 
digunakan di sini. Pengirim menggunakan kunci privatenya untuk mengenkrip 
(menandatangani) dokumen. Penerima menggunakan kunci publik dari pengirim 
untuk men-dekrip isi dokumen. Coba bandingkan pada aturan enkripsi kunci publik 
seperti yang telah dibahas di atas.  
Dalam tandatangan digital, kunci private digunakan untuk mengenkripsi dan kunci 
publik untuk mendekrip. Ini mungkin untuk dilakukan karena algoritma enkripsi 
dan dekripsi yang digunakan saat ini, seperti RSA adalah persamaan matematika 
dan mempunyai struktur seperti Gambar 6. 

 
Gambar 6. Penandatangan seluruh dokumen dengan enkripsi kunci publik 

 
Tangatangan digital memberikan layanan terhadap aspek intgerity, authentication 
dan non repudition.  

 
 Integrity  

Integritas dari sebuah pesan/ data merupakan layanan awal yang diberikan, 
karena jika seorang penyusup mengintersepsi pesan. Data dan mengubahnya 
baik sebagian maupun keseluruhan, maka pesan yang telah didekrip tidak akan 
dapat dibaca. 

 
   Authentication 

Untuk menjelaskan bagaimana proses autentikasi dapat dilakukan dengan 
tandatangan digital, dapat dijelaskan dengan uraian berkut ini. Jika seorang 
penyusup (User X) mengirim pesan kepada user A, yang seolah-olah datang 
dari seorang user lain (User G), maka user X akan menggunakan kunci 
privatenya (Private X) untuk enkripsi, sedangkan pesan kemudian didekrip 
oleh user A menggunakan kunci publik user G (Public G) maka pesan tidak 
akan dapat dibaca.  

 
Nonrepudition  

Tandatangan digital juga menyediakan layanan nonrepudition. Jika pengirim 
menolak bahwa dia mengirim sebuah pesan/ data, maka kunci privatenya yang 
berhubungan dengan kunci publiknya dapat diuji pada sebuah teks original. 
Jika hasil dekripsi sesuai dengan pesan original, maka dia tidak akan dapat 
menolak bahwa memang dia yang telah mengirim pesan tersebut. 
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Menadatangani Digest Dokumen 

 
Pada bahasan tentang enkripsi kunci publik, talah dinayatakan bahwa enkripsi 
kunci publik lebih tepay digunakan pada pesan pendek. Jika digunakan untuk 
menandatangani semua dokumen, maka isi pesan akan menjadi sangat panjang. 
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menandatangani digest dokumen. 
Pengirim membuat sebuah miniatur dokumen dan mendatanganinya; penerima akan 
mengecek tandatangan pada miniatur dokumen tersebut. 
 
Untuk membuat sebuah digest dokumen, dapat digunakan sebuah hash function. 
Fungsi hash akan membuat sebuah fixed-size digest dari variable-lenght pesan, 
seperti diperlihatkan pada Gambar 7. 

 
Gambar 7.  Penandatanganan Digest dokumen 

Fungsi hash yang umum digunakan ada dua, yaitu MD5 (Message Digest 5) dan 
SHA-1 (Secure Hash Algorihm 1). Yang pertama akan menghasilkan sebuah digest 
120 bit, yang kedua menghasilkan digest 160 bit. 

 
Perlu dicatat bahwa fungsi hash harus memiliki dua properti untuk menjamin fungsi 
hashnya sukses. Pertama one-way hash ; digest hanya dapat dibuat dari pesan asli. 
Kedua one-to-one hash function; terdapat kemungkinan dua pesan digunakan untuk 
membuat digest yang sama.  

Pada cara kedua, setelah digest dibuat, maka digest dienkrip (signed) 
menggunakan private key pengirim. Digest yang telah dienkrip di attach-kan ke dalam 
pesan asli dan kemudian dikirm ke penerima. Proses ini diperlihatkan pada Gambar 8.  

 
Gambar 8. Proses pada sisi Pengirim 

Penerima meneriam sebuah pesan asli dan encrypted digest. Yang kemudian dibagi 
menjadi dua bagian. Penerima menggunakan fungsi hash yang sama untuk 
membuat digest kedua, dan mendekrip pesan yang diterimanya menggunakan kunci 
publik pengirim. Jika kedua digest yang dihasilkan sama, maka ketiga aspek 
keamanan telah dpat dipenuhi.  Proses pada sisi penerima ini diperlihatkan pada 
Gambar 9.  
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Pada uraian di atas telah dijelaskan bagaiman proses integrity, authtentication dan 
non repudition dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital, namun 
bagaiman dengan isi pesan itu sendiri, pada saat tanda tangan digital tersebut 
digunakan?. Untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan isi pesannya, maka dapat 
dijelaskan melalui uraian berikut ini : 
1. Digest tidak akan dapat diubah (integrity) dan digest merupakan sebuah 

replikas dari pesan. Maka isi pesan tidak akan pernah diubah (ingat dalam 
integrity, tidak akan ada dua pesan yang dapat digunakan untuk membuat 
digest yang sama). 

2. Jika Digest datang dari pengirim yang sesungguhnya, maka pesan juga datang 
dari pengirim yang sebenarnya. Jika penyusup berhasil membuat pesan palsu, 
maka pesan palsu tersebut tidak akan dapat menghasilkan digest. 

3. Pengirim tidak akan dapat menolak sebuah pesan, karena dia tidak dapat 
menolak digest.   

 
Gambar 9. Proses pada sisi penerima 

 
 

4. Security di Internet 
 

Semua prinsip dan konsep yang telah dibicarakan di atas, dapat digunakan di 
Internet untuk semua aspek keamanan yang ada. Dalam implementasinya, pada internet 
security dibagi ke dalam bagian-bagian yang diukur pada masing-masing layer : layer 
aplikasi, layer trasnport dan layer IP. 

Pada layer aplikasi, setiap aplikasi bertanggungjawab untuk menyediakan 
layana keamanan.   Pengimplementasian keamanan pada lapisan ini adalah yang paling 
sederhana. Dalam hal ini dibahas pada dua entiti, yaitu client dan server. 

Pada lapisan transport, persoalan keamanan lebih kompleks, dimana kita dapat 
memodifikasi lapisan ini atau lapisan aplikasi sesuai dengan kebutuhan keamanan, 
dalam hal ini dilakukan pengamanan pada level protokol yang berada pada lapisan 
transport ini. 

Pada lapisan IP, merupakan fitur keamananan yan paling sulit, khusunya 
karena setiap perangkat harus mempunayi kemampuan untuk menanganinya. IP tidak 
hanya menyadiakan layanan terhadap aplikasi user, tetapi juga meyediakan layanan 
terhadap protokol lainnya seperti OSPF, ICMP dan IGMP.  Hal ini berbarti bahwa 
persoalan keamanan pada lapisan ini tidak akan efektif jika perangkatnya tidak siap 
menggunakannya.  
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Security Lapisan Aplikasi (Application Layer Security) 
 
Implementasi keamanan pada lapisan aplikasi adalah yang paling mudah dan 
sederhana, jika komunikasi internet melibatkan dua pihak, seperti kasua 
komunikasi email dan telnet.  Pengirim dan penerima mempunyai kesepakatan 
untuk menggunakan protokol yang sama dan jenis layanan keamanan yang 
diinginkan. Dalam bagian ini akan dibahas dua jenis protokol yang digunakan pada 
lapisan aplikasi, yaitu PGP dan SSH. 
 
Pretty Good Privacy (PGP) 
PGP ditemukan oleh Phil Zimerman, PGP dirancang untuk memberikan layanan 
terhadap empat aspek sekuriti dalam proses pengiriman email.  
PGP menggunakan tandatangan digital (berupa kombinasi dari hashing dan enkripsi 
kunci publik) untuk layanan integritas, autentiasi, dan non repudisi. Sedangan untuk 
layanan privaci, digunakan kombinasi dari enkripsi kunci rahasia dan kunci publik. 
Dalam hal ini menggunakan satufungsi hash, satau kunci rahasia dan dua pasangan 
kunci private. Seperi terlihat pada Gambar 10.  
Pada Gambar 10 tersebut diperlihatkan bagaimana PGP membuat email yang aman 
pada sisi pengirim. Pesan email di digest dengan fungsi hash. Digest di enkrip 
dengan menggunakan kunci private A, kemudian pesan dan digest di enkrip 
menggunakan one time secret key yang dibuat oleh A.  Kunic rahasia dienkrip 
meggunakan kunci pulik B dan dikirim bersamaan dengan kombinasi enkripsi 
pesan dan digest. Gambar 11, memperlihatkan bagaimana PGP menggunakan 
fungsi hash dan sebuah kombinasi tiga kunci untuk mengekstrak pesan asli pada 
sisi penerima.  

 
Gambar 10. PGP pada sisi pengirim 
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Gambar 11. PGP pada sisi penerima 

Kombinasi dari kunci rahasia yang terenkripsi dan pesan plus digest diterima. 
Kunci rahasia terenkripsi pertama didekrip (menggunakan kunci private B) untuk 
memperoleh one-time secret key yang dibuat oleh pengirim A. Kunci rahasia 
kemudian digunakan untuk mendekrip kombinasi pesan dan digest.  

 
Secure Shell (SSH) 
Sesuai dengan namanya, secure shell (SSH) bukanlah sebuah shell yang 
sesunguhya seperti shell pada UNIX atau Linux. SSH adalah pada kenyataannya 
adalah sebuah program client-server yang menyediakan fasilitas keamanan.  
 
Authentication 
Jika seorang user masuk ke dalam sistem, dia harus melewati sebuah uji autentikasi. 
SSH menggunakan enkripsi kunci publik untuk menyediakan layanan autentikasi. 
 
Authorization 
SSH menggunakan metoda autorisasi yang terjamin untuk mengakses sebuah file 
 
 
Privacy 
Pertukaran data antara user (client) dan sistem (server) dienkripsi untuk menjamin 
privacy. 
Integrity 
SSH menjamin integritas pesan dalam dua arah (dari client ke server dan dari server 
ke client) 
Tunnelling 
SSH menggunakan level aplikasi tunelling (saluran komunikasi) untuk 
mengenkapsulasi aplikasi lain yang berada di dalamnya.    

 
Security Lapisan Transport (Transport Layer Security) 
 
Transport Layer Security (TLS) dirancang untuk menyediakan keamanan pada 
lapisan transpor. TLS diperoleh dari suatu protokol keamanan yang disebut dengan 
SSL ( Secure Sockets Layer) yang dirancang oleh Netscape guna menjamin 
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keamanan WWW. TLS adalah bentuk lain lain dari SSL, yang dirancang oleh IETF 
(Internet Engineering Task Force) untuk transaksi di Internet, sebuah browser 
membutuhkan hal-hal berikut : 

1. Pelanggan membutuhkan keyakinan bahwa server merupakan milik 
vendor yang sesungguhnya, bukan sebuah server palsu. Misalnya pada 
vendor pemilik kartu kredit. 

2. Pelanggan membutuhkan keyakinan bahwa isi pesan tidak akan 
mengalami perubahan selama proses transisi (client ke server dan kembali 
ke client). 

3. Pelanggan membutuhkan keyakinan bahwa pihak luar tidak akan 
mengintersepsi informasi sensitif yang dimilikinya, misalnya nomor kartu 
kredit.  

Dengan demikian akan terdapat pilihan aspek keamanan lainnya yang bisa 
ditambahkan pada daftar di atas, misalnya sebuah vendor akan membutuhkan 
autentikasi terhadap pelanggannya. 

 
Posisi TLS 
TLS berada antara lapisan aplikasi dan lapisan transport. Pada Gambar 12, 
diperlihatkan, bahwa TLS berada diantara lapisan protokol HTTP (aplikasi) dan 
protokol TCP (transpor).  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa lapisan 
aplikasi dalam hal ini HTTP menggunakan service TLS dan TLS menggunakan 
service dari lapisana transport dalam hal ini TCP untuk membawa informasi. 

 
Gambar 12. Posisi TLS pada layer-layer protokol IP 

 
Dua Protokol 
TLS pada kenyataanya bekerja pada dua protokol : protokol untuk jabattangan 
(handshake) dan protokol untuk petukaran data (data exchange) atau disebut 
juga dengan record data. 
 
Protokol Handshake 
Protokol jabattangan mempunyai tanggungjawab terhadap negosiasi sekuriti, 
melakukan autentikasi server terhadap browser dan menentukan parameter-
parameter komunikasi lainnya. Protokol jabattangan ini mendefinisikan 
pertukaran sejumlah runutan pesan antara browser dan server. Gambaran proses 
ini diperlihatkan pada Gambar 13.  



Categories : Computer Security 

Muhammad Adri, S.Pd, MT                                                                                                                      13 
 

 
Gambar 13. Proses protokol Handshake 

Proses komunikasi antara browser yang ada pada client dengan server pada 
protokol jabattangan ini, dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Bowser pada client mengirim pesan hello yang mencakup versi TLS dan 

beberapa informasi lainnya. 
2. Server mengirim sebuah pesan seritifikat, yang termasuk kunci publik 

server. Kunci publik disertifikasi oleh CA, dalam arti kata kunci publik 
dienkrip oleh kunci private CA. Browser memiliki daftar CA dan kunci 
publiknya. Daftar ini digunakan sebagai kunci untuk mendekrip serifitkat 
dan menemukan server kunci publik. Hal ini juga sekaligus autentikasi 
terhadap server, karena kunci publik telah disertifikasi oleh CA. 

3. Browser mengeluarkan sebuah kunci rahasia, mengenkripnya dengan kunci 
publik server, kemudian mengirimnya ke server 

4. Browser mengirim sebuah pesan yang dienkripsi dengan kunci rahasia; 
untuk menginformasikan kepada server bahwa proses jabattangan 
dihentikan dari sisi browser. 

5. Server mendekrip kunci rahasia menggunakan kunci privatenya dan 
mendekrip pesan menggunakan kunci rahasia. Kemudian mengirim pesan 
yang dienkrip dengan kunci rahasia untuk memberitahukan browser bahwa 
jabattangan telah dihentikan disisi server.  
 

Perlu diingat, bahwa di dalam jabattangan menggunakan kunci publik untuk dua 
tujuan : untuk autentikasi server dan untuk mengenkrip kunci rahasia yang 
digunakan dalam protokol pertukaran data (data exchange protocol). 
 
Protokol Pertukaran Data 
Protokol pertukaran data (record) menggunakan kunci rahasia untuk mengenkrip 
data dan untuk mengenkrip diget (miniatur) pesan untuk layanan integritas.  

   
Security Lapisan IP : IPSec 

 
IP Security (IPSec) merupakan sekumpulan protokol yang dirancang oleh IETF 
untuk menyediakan layanan keamanan bagi paket data yang dibawa di internet. 
IPSec tidak didefinisikan  untuk menggunakan berbagai metoda enkripsi atau 
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autentikasi yang spesifik. Tetapi IPSec menyediakan sebuah framework dan sebuah 
mekanisme.  
IPSec mendefinisikan dua protokol yang digunakan  pada IP (lapisan network) 
seperti : Protokol Authentication Header (AH) dan protokol Encapsulating Security 
Payload. Masing-masing protokol akan dibahas berikut ini. 
  
Protokol Authentication Header (AH)  
Protokol AH ini dirancang untuk menyediakan integrity. Metoda  yang digunakan 
melibatakan sebuah tandatangan digital menggunakan sebuah fungsi hash. Digest 
(miniatur) pesan dibuat dengan mengaplikasikan fungsi hash yang tercantum di 
dalam sebuah header (AH Header) dan dimasukkan diantara header IP dan lapisan 
transport data dan header. Gambar 14 berikut menjelaskan posisi dari AH header di 
dalam sebuah datagram IP.  

 
Gambar 14. Proses authentikasi 

Ketika datagram IP membawa sebuah AH, maka nilai original pada field protokol 
dari header IP diganti dengan nilai 51. Sebuah field di dalam header AH (field 
header berikutnya) mendifinisikan nilai dari filed protokol (jenis dari beban yang 
dibawa oleh datagram IP).  
Tambahan sebuah header AH mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Sebuah header AH ditambahkan ke beban dengan field data autentikasi yang 

set ke nol. 
2. AH header dan beban kemudian di hash untuk membuat data autentikasi 
3. Data autentikasi dimasukkan ke dalam AH header 
4. Header IP ditambahkan setelah pengubahan nilai field protokol dengan 51.   

 
Format Header 
Format header diperlihatkan pada Gambar 15 berikut. Penjelsan tentang masing-
masing field adalah sebagai berikut : 
• Next Header, Next Header 8 bit menjelaskan jenis dari beban yang dibawa oleh 

datagram IP (TCP, UDP, ICMP, OSPF dan sebagainya). Header ini mempunyai 
funsgi yang sama sebagai field protokol sebelum dienkapsulasi.  

• Payload Lenght, terdiri dari 8 bit, tetapi bukan menjelaskan panjang beban 
yang dibawa, namun merupakan panjang dari AH header, dalam kelipatan 4 
bytes.  
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Gambar 15. Format header 

• Security Parameter Index, berisi 32 bit parameterindex field yang menjelaskan 
metoda pengamanan yang digunakan dalam membuat data authentikasi. 

• Sequence Number, sequence number terdiri dari 32 bit yang menyediakan 
informasi permintaan terhadap urutan datagram, untuk menghindari kehilangan 
paket data. 

• Authentication Data, akhirnya, field data autentikasi menghasilkan sebuah 
aplikasi dari fungsi hash ke dalam semua datagram IP kecuali untuk field yang 
diubah selama proses pengiriman data (misalnya time-to-live) 

 
Keamanan Enkapsulasi Beban (Encapsulating Security Payload) 
Protokol AH tidak menyediakan layanan privacy, hanya integrity dan autentikasi 
pesan (dengan tandatangan digital). IPSec mendefinisikan protokol lain yang 
menyediakan privacy sebagai hasil dari kombinasi dari integrity dan autentikasi 
pesan. Protokol tersebut disebut dengan ESP (Encapsulating Security Payload). 
Gambar 16, memperlihatkan bagaimana sebuah paket IP dienkrip dan diautentikasi 
menggunakan ESP.  
 
Ketika sebuah datagram IP membawa sebuah header ESP dan paket data (trailer), 
nilai yang terdapat pada field  IP Header berubah menjadi 50. Sebuah field di dalam 
trailer ESP (field header berikutnya) akan menyimpan nilai original dari field 
protokol ( jenis beban diawa oleh datagaram IP seperti TCP atau UDP).  

 
Gambar 16. Enkapsulasi data dengan ESP 

Prodedur ESP mengikuti langkah-langkah berikut ini  
1. Sebuah trailer ESP ditambahkan ke dalam beban 
2. Beban dan trailer di enkripsi 
3. Header ESP ditambahkan 
4. Header ESP, beban dan trailer ESP digunakan untuk membuat data autentikasi 
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5. Data autentikasi kemudian ditambahkan pada bagian akhir dari trailer ESP 
6. Header IP ditambahkan setelah perubahan nilai protokol menjadi 50. 

 
Format Header dan Trailer 
Gambar 17 memperlihatkan format dari header ESP dan trailer ESP, dan bagaimana 
data autentikasi dibuat dan ditambahkan sesudah trailer.  
Bagian-bagian gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
• Indeks parameter sekuriti, terdiri dari 32 bit, sama seperti yang diterapkan 

pada AH. 
• Nomor urutan, berupa 32 bit data nomor urutan 
• Padding, mempunyai panjang yang bervariasi dari 0 – 255 byte bernilai 0 (nol) 

yang digunakan sebagai paddind8 bit . Kadang padding dibutuhkan untuk 
membuat panjang data yang harus di enkrip, menjadi kelipatan dari nilai 
awalnya. 

• Pad Lenght, panjang pad 8 bit menyatakan junlah byte padding. 
• Next Header, next header terdiri dari 8 bit 
• Data Autentikasi, autentikasi data merupakan bagian yang diperoleh sebagai 

hasil dari pengaplikasian sebuah skema autentikasi sebagai bagian dari 
datagram.  

 
Gambar 17. Format ESP 

 
5. Firewalls 

Firewall pada dasarnya merupakan sebuah router yang ditempatkan antara 
jaringan internal dan internet. Firewall dirancang untuk melewatkan sejumlah paket data 
dan menghambat lainnya. 

 
Gambar 18. Firewall 

Sebagai contoh, firewall menyaring paket data yang datang dari host atau 
server tertentu, seperti Telnet (yang bekerja pada port 23). Firewall dapat juga 
digunakan untuk menolak akses terhadap host atau layanan tertentu di dalam suatu 
organisasi. 
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Firewall Filter Paket Data 
 
Sebuah firewall dapat digunakan sebagai filter paket data. Dengan demikian sebuah 
paket data dapat diijinkan atau diblok berdasarkan informasi header yang ada 
lapisan network dan lapisan transport yaitu alamat IP sumber dan tujuan, alamat 
port sumner dan tujuan dan jenis protokolnya (UDP atau TCP). Sebuah firewall 
penyaring (filter) paket data merupakan sebuah firewall yang menggunkan sebuah 
tabel filter untuk menentukan  paket mana yang harus ditolak. Gambar 19, 
menjelaskan proses penyaringan paket dengan tabel pekt data.    

 
Gambar 19. Filter Paket data dengan firewall 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, proses penyaringan pekat data dilakukan sebagai 
berikut : 

1. Sebuah paket yang datang dari alamat 131.34.0.0  diblok  
2. Semua paket dengan tujuan ke server Telnet internal (port 23) diblok. 
3. Semua paket dengan tujuan alamat host internal 194.78.20.8 diblok, karena 

organisasi menginginkan bahwa alamat tersebut hanya dapat diakses dari 
lokal saja. 

4. Paket data yang keluar dengan tujuan ke server HTTP (port 80) diblok. 
Karena perusahaan tidak ingin karyawannya mengakses internet.  

 
 
 
 
 
 

Firewall Proxy 
 
Penyaringan paket data pada filter paket data oleh firewall dilakukan berdasarkan 
informasi yang tersedia pada lapisan network atau transport, namun kadangkala 
diperlukan untuk menyaring paket berdasarkan informasi yang terdapat pada pesan/ 
data itu sendiri (terdapat pada lapisan aplikasi). Misalnya sebuah perusahaan akan 
mengimpelementasikan aturan dalam mengakses halaman web-nya : hanya user 
internet yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bisa 
mengakses, sedangkan akses pada user lainnya diblok. Dalam kasus ini, firewall 
filter paket data tidak fleksibel karena router tidak bisa ditempatkan antara paket 

Firewall filter packet melakukan penyaringan pada lapisan network atau transport 
layer.  
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yang datang pada TCP port 80 (HTTP). Pengujian harus dituntaskan pada lapisan 
aplikasi (menggunakan URL).  
 
Solusi terhadap penyaringan data pada lapisan aplikasi adalah dengan menginstall 
sebuah komputer proxy (kadang disebut juga dengan Gateway aplikasi), yang 
ditempatkan antara komputer pelanggan (client) dan komputer perusahaan. Ketika 
user client mengirim pesan, komputer proxy menjalankan proses server untuk 
menerima request. Server membuka paket pada lapisan aplikasi dan melihat apakah 
request tersebut diijinkan. Jika diijinkan proxy server akan bertindak sebagai 
sebuah client dan mengirim pesan ke server sesungguhnya di perusahaan. Jika tidak 
diijinkan pesan di drop dan sebuah pesan error dikirim ke user eksternal. Dalam hal 
ini request dari user eksternal difilter berdasarkan isi yang terdapat pada lapisan 
aplikasi. Gambar 20, memperlihatkan bagaimana implementasi firewall proxy.   

 
Gambar 20. Firewall dengan Proxy server 
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