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Digital Certificate Server (DCS) 

Digital Certificate Server adalah file yang 

terproteksi password yang berisi berbagai macam info 

berita: nama dan alamat email pemegang sertifikat, 

kunci enkripsi yang dapat digunakan untuk 

memverifikasi tanda tangan digital pemegang, nama 

perusahaan yang mengeluarkan sertifikat, dan periode 

validitas sertifikat. 

Digital Certificate Server melakukan verifikasi 

untuk digital signature, autentikasi user, menggunakan 

public dan private key, contoh : Netscape Certificate 

Server. 

Digital Certificate memungkinkan anda untuk 

menyampaikan informasi mengenai perusahaan anda 

ketika melakukan transaksi dengan pengguna situs anda. 

Dengan demikian akan membuktikan identitas 

perusahaan anda. Digital Certificate “mengikat” 

Identitas anda dengan sepasang key yang dapat 
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digunakan untuk melakukan enkripsi dan 

menandatangani informasi. 

Sebuah Trusted Digital Certificate diterbitkan oleh 

Certificate Authority (CA) -dalam hal ini adalah Thawte, 

dan di sign secara digital oleh CA dengan menggunakan 

sebuah private key. Digital Certificate biasanya terdiri 

dari; 

 Public Key Pemilik 

 Nama Pemilik 

 Tanggal Berlaku Public Key 

 Serial Number Digital Certificate 

 Digital Signature dari CA (Issuer) 

Digital Certificate dapat digunakan untuk berbagai 

macam keperluan yang menuntut perlindungan dan 

privacy data antara pengguna situs dengan server situs. 

Yang paling umum adalah digunakan untuk formulir 

yang berisi data sensitif yang banyak ditemukan 

implementasinya pada situs e-commerce, atau juga e-

mail (seperti GMail dan YahooMail) 
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Anda membutuhkan Digital Certificate ketika anda 

ingin membangun kepercayaan pengguna situs anda, 

memberikan kepastian mengenai identitas institusi anda, 

dan menjamin kerahasiaan data yang dimasukkan oleh 

pengguna situs anda. 

Sebuah Digital Certificate dapat digunakan untuk 

mengamankan sebuah Domain di sebuah Server. Lisensi 

tambahan memungkinkan kita untuk mengamankan 

domain yang sama di server yang berbeda, misalnya 

pada konfigurasi load balancing yang menggunakan 

banyak server untuk satu domain. 

DIGITAL SIGNATURE 

 

Digital Signature adalah suatu tanda (sekumpulan 

data) yang diattach ke pesan/dokumen elektronik untuk 

mengindentifikasi apakah pesan/ dokumen tersebut 

mengalami perubahan selama pengiriman. Cara 

membuat digital signature adalah sbb : 

1. Membuat „message digest“ (lihat gambar di bawah) 
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yang merupakan sekumpulan data dalam jumlah yang 

kecil. Message digest dibuat dengan menggunakan 

algoritma hash 

2. Message digest dienkripsi dengan menggunakan 

private key pengirim dan menjadi digiital signature. 

3. Digital signature diattach ke pesan/ dokumen yang 

akan dikirim 

4. Dengan menggunakan public key dari pengirim 

digital signature diubah menjadi message digest. 

5. Dengan algoritma hash yang digunakan pengirim 

message digest dikembalikan menjadi sekumpulan data. 

6. Membandingkan message digest yang dikirimkan 

dengan message digest yang dibuka oleh pengirim. Jika 

sama maka message/dokumen tersebut adalah asli 
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Tujuan penggunaan dari digital signature yang 

paling utama adalah menjaga keaslian pesan/ dokumen 

elektronik yang dikirimkan melalui internet. Jika di 

Indonesia sudah ada lembaga yang mengelola public 

key maka transaksi elektronik terutama B2B yang 

melibatkan dokumen kontrak yang berlembar-lembar 

bisa dilakukan pertukaran dalam bentuk elektronik yang 

menggunakan digital signature agar keasliannya bisa 

dijamin.  

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 

Masalah tersebut memerlukan solusi untuk 

melindungi confidentiality kunci privat dan menjaga 

integritas kunci publik selama penyimpanan dan 

pendistribusian. Mekanisme ini dilakukan dengan cara 

memberikan sertifikasi pada kunci public sehingga 

pengguna kunci publik akan dapat meyakini kunci 

publik yang digunakan adalah kunci yang benar. 

Sertifikasi diperoleh dari pihak yang 

bernama Certification Authorities (CAs). CA, pengguna 

aplikasi, dan manajemen kunci publik membentuk suatu 
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infrastruktur yang disebut Public Key Infrastructure 

(PKI). 

 

CARA KERJA PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 

Salah satu bagian infrastruktur penting dari e-

business adalah Publik Key Infrastructure dimana harus 

ada satu lembaga independen dan dipercaya (trust 

agent) sebagai penyelenggara Public Key. Lembaga ini 

dikenal dengan lembaga Certification Authority (CA). 

Dengan adanya lembaga ini maka order, kontrak 

elektronik dijamin keamanannya dan secara teknis 

hampir tidak mungkin untuk diubah atau dipalsukan. 

Setiap order atau kontrak yang dikirimkan dengan 

menggunakan kombinasi private key dan public key 

maka order atau kontrak yang sudah sampai ke 

penerima baru bisa dibuka atau diketahui isinya setelah 

public key diverifikasi oleh lembaga CA. Di bawah ini 

adalah diagram cara kerja lembaga CA. 
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Mengingat pentingnya lembaga CA untuk menjamin 

keamanan transaksi elektronik maka pemerintah 

Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian 

Kominfo perlu untuk segera mendorong pengambil 

keputusan di pemerintah untuk membentuk lembaga ini. 

Dengan mengingat perannya sebagai fasilitator maka 

Kominfo berperan untuk menyiapkan program realisasi 

lembaga CA. Sedangkan dengan perannya sebagai 

regulator Kominfo perlu menyiapkan peraturan atau tata 
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cara penggunaan lembaga ini agar bisa digunakan 

secara efektif, aman, dan akurat. 

 

 

Gambar 2.4 Authentication Header (AH) 

Packet Header 

  

2. Encapsulating Security Payload (ESP), menyediakan 

layanan Authentication, integrity, replays protection dan 

confidentiality terhadap data (ESP melakukan 

pengamanan data terhadap segala sesuatu dalam paket 

data setelah header)[6].  

 

Berikut ini adalah gambar paket header dari ESP.  
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   Gambar 2.5 Encapsulating Security Payload 

(ESP) Packet Header 

 

Security Association Bagian ini akan menjelaskan 

kebutuhan manajemen untuk implementasi IP versi6 

dan implementasi IP versi4 yang mengimplementasikan 

AH, ESP atau keduanya. Konsep “Security Association” 

adalah pokok dari IPsec. Semua implementasi dari AH 

dan ESP harus mendukung konsep Security Association 

seperti yang dijelaskan di bawah. Bagian terakhir 

menguraikan berbagai aspek manajemen Security 
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Association, mendefinisikan manajemen kebijakan SA 

yang diperlukan, proses lalulintas, dan teknik 

manajemen SA.  

  Definisi Security Association Security Association 

adalah suatu hubungan simplex yang menghasilkan 

layanan keamanan lalulintas yang dibawanya. Layanan 

keamanan ini dihasilkan oleh SA dengan penggunaan 

AH atau ESP tapi bukan penggunaan keduanya. Jika 

proteksi AH dan ESP diterapkan dalam aliran lalulintas, 

kemudian dua atau lebih SA di-create untuk 

menghasilkan proteksi dalam aliran lalulintas. 

Untuk mengamankan komunikasi dua arah antara 

dua Host, atau antara dua security gateway maka 

dibutuhkan dua SA (satu di masing-masing arah). 

Security Association secara unik dikenali dari tiga 

komponen yaitu Security Parameter Index (SPI), alamat 

tujuan IP dan protokol keamanan (AH atau ESH). Nilai 

SPI mencakup nilai 1 sampai 255 yang ditetapkan oleh 

IANA (Internet Assigned Number Authority) untuk 

penggunaan di masa yang akan datang. Nilai SPI nol (0) 
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ditetapkan untuk penggunaan implementrasi khusus 

lokal dan tidak dikirim lewat kabel. Sebagai contoh 

implementasi manajemen kunci mempunyai nilai SPI 

nol yang berarti tidak ada Security Association selama 

periode ketika implementasi IPSec telah meminta 

bahwa entitas manajemen kunci tersebut menetapakan 

SA baru, tetapi SA belum masih belum ditetapkan.  

Pada prinsipnya, alamat tujuan merupakan unicast 

address, IP broadcast address atau multicat group 

address. Bagaimanapun mekanisme manajemen SA 

IPSec saat ini hanya didefinisikan untuk SA unicast. 

Oleh karena itu, untuk diskusi pemaparan selanjutnya 

SA dideskripsikan utamanya untuk komunikasi point- 

point, meskipun konsepnya dapat diaplikasikan untuk 

kasus komunikasi point-to-multipoint. Seperti telah 

dituliskan dibagian sebelumnya didefinisikan dua tipe 

SA yaitu mode transport dan mode tunnel. SA mode 

transport adalah SA antara dua Host. Dalam kasus di 

mana link security ingin digunakan antara dua sistem 

intermediate sepanjang path mode transport juga dapat 
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digunakan antara dua security gateway. Dalam kasus 

terbaru mode transport juga digunakan untuk mensuport 

IP-in-IP atau GRE tunneling melalui SA mode 

transport. Catatan bahwa fungsi kontrol akses 

merupakan bagian yang penting dari IPSec secara 

significan dibatasi dalam konteks ini. Sehingga 

penggunaan mode transport harus dievaluasi secara 

hatihati sebelum digunakan. 

Dalam Ipv4, header protokol keamanan mode 

transport terlihat setelah header IP dan beberapa pilihan 

lain dan sebelum protokol layer yang lebih tinggi 

(seperti TCP atau UDP) dalam Ipv6, header protokol 

keamanan terlihat setelah header base IP dan 

ekstensionnya, tetapi mungkin juga terlihat sebelum 

atau sesudah pilihan tujuan dan sebelum protokol layer 

yang lebih tinggi. Dalam kasus ESP SA mode tranport 

menyediakan layanan keamanan hanya untuk protokol 

layer yang lebih tinggi darinya, tidak untuk IP header 

atau ekstension header yang mendahului ESP header. 

Dalam kasus untuk AH, proteksi juga ditambahkan ke 
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bagian yang dipilih dari IP header, bagian yang dipilih 

dari ekstension header dan option pilihan (yang terdapat 

pada header Ipv4, Hop-by-Hop ekstension header Ipv6, 

atau ekstension header tujuan pada Ipv6). SA mode 

tunnel sebenarnya adalah SA yang diaplikasikan di IP 

tunnel. Dengan hanya sepasang pengecualian, kapan 

saja ujung manapun dari SA adalah Security gateway, 

SA harus mode tunnel. SA diantara dua security 

gateway pada dasarnya adalah SA mode tunnel seperti 

SA antara Host dan Security Gateway. Catatan bahwa 

dalam kasus di mana lalulintas ditujukan untuk security 

gateway seperti SNMP commands, security gateway 

berlaku sebagai Host dan mode transport diperbolehkan. 

Tapi dalam kasus tersebut security gateway tidak 

berlaku sebagai gateway. Seperti tertulis di atas security 

gateway mungkin mendukung mode transport untuk 

menyediakan link (Hubungan) keamanan. Dua Host 

dapat menyusun sebuah mode tunnel antara mereka.  

Kebutuhan untuk transit traffic SA meliputi security 

gateway untuk menjadi SA tunnel mengacu ke 
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kebutuhan untuk menghindari problem potensial dengan 

memperhatikan fragmentasi dan penyusunan ulang dari 

paket IPSec dan dalamkeadaan dimana path yang 

banyak (melalui security gateway yang berbeda) menuju 

ke tujuan yang sama dibelakang security gateway. 

Untuk SA mode tunnel ada header IP luar yang 

menspesifikasikan pemrosesan tujuan IPSec ditambah 

dengan header IP dalam yang menunjukkan tujuan 

terakhir dari peket tersebut. Header protokol keamanan 

terlihat setelah header IP luar dan sebelum header IP 

dalam. Jika AH diterapkan dalam mode tunnel bagian 

header IP luar diperoleh proteksi seperti halnya paket IP 

yang disalurkan (semua header IP dalam diproteksi 

seperti halnya layer protokol yang lebih tinggi). Jika 

ESP diterapkan proteksi dikerjakan hanya pada paket 

yang disalurkan tidak pada header luar. 
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FUNGSI  VPN 

Fungsi Utama Teknologi VPN Teknologi VPN 

menyediakan tiga fungsi utama untuk penggunaannya. 

Ketiga fungsi utama tersebut antara lain sebagai berikut.  

1.Confidentially (Kerahasiaan)  

Dengan digunakannnya jaringan publik yang rawan 

pencurian data, maka teknologi VPN menggunakan 

sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang 

lewat melauinya. Dengan adanya teknologi enkripsi 

tersebut, maka kerahasiaan data dapat lebih terjaga. 

Walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang 

melewati internet bahkan jalur VPN itu sendiri, namun 

belum tentu dapat membaca data tersebut, karena data 

tersebut telah teracak. Dengan menerapkan sistem 

enkripsi ini, tidak ada satupun orang yang dapat 

mengakses dan membaca isi jaringan data dengan 

mudah. 

2. Data Intergrity (Keutuhan data) Ketika melewati 

jaringan internet, sebenarnya data telah berjalan sangat 

jauh melintasi berbagai negara. Pada saat perjalanan 
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tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap 

isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh 

orang yang tidak seharusnya. Pada VPN terdapat 

teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari 

data dikirim hingga data sampai di tempat tujuan. 

 3. Origin Authentication (Autentikasi sumber) 

Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan 

autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang 

akan diterimanya. VPN akan melakukan pemeriksaan 

terhadap semua data yang masuk dan mengambil 

informasi dari sumber datanya. Kemudian, alamat 

sumber data tersebut akan disetujui apabila proses 

autentikasinya berhasil. Dengan demikian, VPN 

menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal 

dari sumber yang seharusnya. Tidak ada data yang 

dipalsukan atau dikirim oleh pihak-pihak lain.  

4. Non-repudiation Yaitu mencegah dua perusahaan 

dari menyangkal bahwa mereka telah mengirim atau 

menerima sebuah file mengakomodasi Perubahan. 
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5. Kendali akses Menentukan siapa yang diberikan 

akses ke sebuah sistem atau jaringan, sebagaimana 

informasi apa dan seberapa banyak seseorang dapat 

menerima. 

Bila ditanya tentang solusi yang digunakan untuk 

masalah user authentication maka jawabannya adalah 

KERBEROS. 

Karena  KERBEROS dapat digunakan sebagai : 

• solusi untuk user authentication 

• dapat menangani multiple platform/system 

• free charge (open source) 

• IBM menyediakan versi komersial : Global Sign On 

(GSO) 

Tetapi bila saya boleh artikan satu persatu dimana 

Authentication atau autentikasi adalah proses verifikasi 

identitas dari seorang anggota yang memberikan suatu 

data, dan integritas dari data tersebut.Sedangkan 

KERBEROS merupakan layanan autentikasi yang 

dikembangkan oleh MIT (Massachusetts Institute of 
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Technology) Amerika Serikat, dengan bantuan dari 

Proyek Athena. 

Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengguna 

(user) dan layanan (service) untuk saling 

mengautentikasi satu dengan yang lainnya. Dengan 

kata lain, saling menunjukkan identitasnya.Untuk lebih 

jelasnya mengenai KERBEROS maka dibawah ini akan 

saya jelaskan operasi atau cara kerja KERBEROS yang 

berhubungan dengan user authentication. 

1. Authentication Server Request (AS_REQ) 

Pada tahap ini, pengguna meminta AS untuk 

mendapatkan Ticket Granting Ticket. Request ini tidak 

dienkripsi dan tampak seperti ini: 

AS_REQ = ( Principal Client, Principal Service, IP_list 

, Lifetime ) 

2 Authentication Server Reply (AS_REP) 

Ketika pesan sebelumnya masuk, AS memeriksa apakah 

PrincipalClient dan PrincipalService berada di database 
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KDC. Jika salah satu saja dari antaranya tidak ada, 

maka pesan error dikirimkan kepada pengguna. Jika 

keduanya ada, maka AS akan memroses sebagai 

berikut: 

• Secara random, AS akan membuat session key yang 

akan menjadi rahasia antara pengguna dan TGS, 

sebutlah SKTGS. 

• AS membuat Ticket Granting Ticket. Di dalamnya 

terdapat request dari principal pengguna, principal 

layanan, daftar IP address, tanggal dan waktu, lifetime, 

dan SKTGS. 

TGT = ( Principal Client, krbtgt/REALM@REALM , 

IP_list , Timestamp , Lifetime , SK TGS) 

• AS membuat dan mengirimkan balasan yang berisi: 

ticket yang dibuat sebelumnya yang dienkripsi 

menggunakan secret key untuk layanan (K TGS), 

principal layanan, timestamp, lifetime, dan session key 

semuanya dienkripsi menggunakan secret key untuk 
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pengguna melakukan request terhadap layanan (K 

USER) 

AS_REP = { Principal Service, Timestamp , Lifetime , 

SK TGS}K User{ TGT }KTGS 

3 Ticket Granting Server Request (TGS_REQ) 

Pada tahap ini, pengguna yang sudah terautentikasi 

(artinya dalam credential cache nya terdapat TGT dan 

session key SK TGS) dan ingin mengakses layanan 

tetapi belum mempunyai tiket yang sesuai, 

mengirimkan request (TGS_REQ) kepada Ticket 

Granting Service dengan konstruksi sebagai berikut: 

• Membuat authenticator dengan principal pengguna, 

timestamp dari mesin pengguna dan mengenkripsi 

semuanya dengan session key yang dibagi bersama 

dengan TGS. 

• Membuat paket request yang berisi: principal layanan 

yang mana dibutuhkan ticket dan lifetime yang tidak 

dienkripsi, Ticket Granting Ticket yang sudah 
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dienkripsi menggunakan key dari TGS, dan 

authenticator yang baru saja dibuat 

TGS_REQ = ( Principal Service, Lifetime , 

Authenticator) { TGT }K TGS 

4 Ticket Granting Server Reply (TGS_REP) 

Ketika pesan sebelumnya tiba, pertama-tama TGS 

memverifikasi bahwa principal dari layanan yang 

diminta ada di dalam database KDC. Jika ada, TGS 

membuka TGT dan mengekstrak session key SKTGS 

yang digunakan untuk mendekripsikan authenticator. 

Agar service ticket dapat dibuat, TGS memeriksa 

apakah kondisi-kondisi ini tercapai: 

• TGT belum kadaluwarsa 

• PrincipalCLIENT yang terdapat pada authenticator 

cocok dengan yang ada pada TGT 

• Authenticator tidak terdapat pada replay cache dan 

belum kadaluwarsa 

• Jika IP_List tidak kosong, maka TGS memeriksa 

apakah alamat IP sumber dari paket request terdapat 
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pada list tersebut 

Kondisi-kondisi tersebut di atas membuktikan bahwa 

TGT benar-benar kepunyaan pengguna yang melakukan 

request dan kemudian TGS memulai proses sebagai 

berikut: 

• Secara random, TGS membuat session key yang akan 

menjadi rahasia antara pengguna dengan layanan, 

sebutlah SKSERVICE. 

• TGS membuat service ticket yang di dalamnya berisi 

principal pengguna, principal layanan, daftar alamat IP, 

tanggal dan waktu, lifetime, dan SKSERVICE. Ticket 

ini disebut T SERVICE. 

T Service = ( Principal Service, Principal Service, 

IP_list , Timestamp , Lifetime , SK Service) 

• TGS mengirim pesan balasan yang berisi: ticket yang 

baru saja dibuat yang dienkripsi menggunakan secret 

key milik layanan (K SERVICE), principal layanan, 

timestamp, lifetime, dan session key yang baru, 
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semuanya dienkripsi menggunakan session key yang 

diekstrak dari TGT. 

TGS_REP = { Principal Service, Timestamp , Lifetime , 

SK Service}SK TGS{ T Service}K Service 

5 Application Request (AP_REQ) 

Pengguna, yang mempunyai credential untuk 

mengakses layanan, dapat meminta server layanan agar 

ia dapat mengakses sumber-sumber melalui pesan 

AP_REQ. Tidak seperti pesan-pesan sebelumnya 

dimana KDC terlibat, AP_REQ bukanlah standar tetapi 

bervariasi bergantung aplikasi yang digunakan. Oleh 

karena itu, programmer aplikasi harus membuat strategi 

dimana pengguna dapat menggunakan credentialnya 

untuk membuktikan identitasnya kepada server. Contoh 

strategi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

• Pengguna membuat authenticator yang berisi principal 

pengguna dan timestamp, dan mengenkripsi semuanya 

dengan menggunakan session key SK SERVICE 
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Authenticator = { Principal Client, Timestamp }SK 

Service 

• Membuat paket request yang berisi ticket layanan 

TSERVICE yang dienkripsi menggunakan secret key 

nya dan authenticator yang baru saja dibuat. 

AP_REQ = Authenticator { T Service}K Service 

Ketika request sebelumnya tiba, server layanan 

membuka ticket menggunakan secret key untuk layanan 

yang diminta dan mengekstrak session key SK Service 

yang digunakan untuk mendekripsikan authenticator. 

Untuk mengautentikasi pengguna, maka server 

memeriksa kondisi-kondisi sebagai berikut: 

• Ticket belum kadaluwarsa 

• Principal CLIENT yang ada dalam authenticator cocok 

dengan yang ada di ticket 

• Authenticator tidak terdapat dalam replay cache dan 

belum kadaluwarsa 

• Jika IP_List (diekstrak dari ticket) tidak kosong, maka 



25 
 

diperiksa apakah alamat IP dari AP_REQ berada dalam 

daftar tersebut. 

Authentification adalah proses dalam rangka 

validasi user pada saat memasuki sistem, nama dan 

password dari user di cek melalui proses yang 

mengecek langsung ke daftar mereka yang diberikan 

hak untuk memasuki sistem tersebut. Autorisasi ini di 

set up oleh administrator, webmaster atau pemilik situs 

(pemegang hak tertinggi atau mereka yang ditunjuk di 

sistem tersebut. Untuk proses ini masing-masing user 

akan di cek dari data yang diberikannya seperti nama, 

password serta hal-hal lainnya yang tidak tertutup 

kemungkinannya seperti jam penggunaan, lokasi yang 

diperbolehkan. 

  Desain dari suatu strategi autentikasi melibatkan 

berbagai hal seperti mengevaluasi infrastruktur yang 

ada, membuat account, membuat metode untuk 

megamankan proses autentikasi dan membuat standar 

untuk autentikasi jaringan, serta time synchronization. 
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Saat melakukan desain ini, kita perlu mengetahui 

jumlah domain controller di organisasi kita apakah 

jumlahnya cukup untuk memproses/mengautentikasi 

user berdasarkan jumlah request yang terjadi. 

Kita dapat membuat account di dalam AD untuk 

seluruh entitas (users, computers dan resources lain) 

yang kemudian kita gunakan strategi penggroupan 

untuk account-account ini. Seting untuk access control 

kemudian diterapkan terhadap group-group tersebut 

agar account yang ada dapat menggunakan 

authenticated identity-nya untuk mengakses resource. 

  Dalam hal mengedukasi user, kita perlu 

menyediakan berbagai pedoman ke user, kita perlu 

mendorong agar user tidak men-share password mereka, 

dan juga selalu menggunakan password yang 

kompleks/strong. 

 

  Implementasinya dari autentikasi user ini adalah 

berupa login dalam sebuah website. 
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1. Alur dari proses autentikasi user 

 Berikut ini alur atau proses dari proses autentifikasi 

user, mulai user tersebut mendaftar. 

             1. Pendaftaran User 

1. User mengisi form pendaftaran sebagai legal 

user (user mengisi  

         username dan password) 

2. Sistem akan mengecek apakah username yang 

didaftarkan  

         sudah ada yang memiliki atau belum 

3. Jika sudah ada, user diminta mengisi kembali 

username yang  

         lain beserta passwordnya. Sedangkan jika 

belum ada, data user  

         ini akan disimpan dalam database, dengan 

password terenkripsi. 

2.Proses Autentifikasi 
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1. User yang akan mengakses sistem diminta 

memasukkan username dan password (asli) 

2. Sistem akan mencari password terenkripsi yang 

tersimpan dalam database berdasarkan 

username yang terdaftar 

3. Sistem akan mencocokkan antara password asli 

terenkripsi yang diisikan user melalui form 

login, dengan password terenkripsi yang 

tersimpan dalam database. 

4. Jika password asli terenkripsi yang dikirim via 

form login ini sama dengan password 

terenkripsi yang ada dalam database, maka user 

tadi bisa masuk ke dalam sistem. Jika tidak 

sama, maka user tadi tidak berhak masuk ke 

sistem 

 

Proses autentifikasi tidak hanya sampai sini saja. 

Kadangkala user nakal ingin masuk ke sistem tanpa melalui 

proses autentifikasi terlebih dahulu atau melakukan by pass 
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ke dalam sistem. Nah… hal ini juga berbahaya. Kita harus 

bisa mengantisipasi hal ini bila tidak ingin sistem yang 

dibangun diacak-acak oleh orang yang tidak berhak.  

Penerapan autentikasi user pada script PHP 

Contoh membuat autentifikasi user dengan script 

PHP, serta mengantisipasi user yang mem-by pass 

autentifikasi ini. 

Pertama, siapkan tabel user terlebih dahulu. 

 

 

  Field username ini dibuat sebagai primary key 

karena username harus unik, tidak boleh ada username 

 

CREATE TABLE( user name) 

 

  username varchar(20) 

 

  password varchar(32) 

 

  PRIMARY KEY  (username) 
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yang sama. Sedangkan password di set tipe datanya 

varchar dengan panjang field 32. Kenapa 32? karena 

password yang akan disimpan di sini adalah terenkripsi. 

Pengekripsian ini dilakukan untuk keamanan data agar 

tidak mudah dibaca oleh sembarangan orang dan dalam 

pengeksripsian ini password dalam yang tersimpan 

dalam database berbentuk karakter acak dengan bit – bit 

tertentu. 

Ada banyak metode – metode dalam pengeksripsian : 

Metode-metode Enkripsi Modern 

1. Data Encryption Standard (DES) : standar bagi 

USA Government, didukung ANSI dan IETF, popular 

untuk  metode secret key, terdiri dari : 40-bit, 56-bit dan 

3×56-bit (Triple DES). 

2. Advanced Encryption Standard (AES) : untuk 

menggantikan DES (launching akhir 2001), 

menggunakan variable length block chipper, key length 

: 128-bit, 192 bit, 256-bit, dapat diterapkan untuk smart 

card. 
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3. Digital Certificate Server (DCS) : verifikasi untuk 

digital signature, autentikasi user, menggunakan public 

dan private key,contoh : Netscape Certificate Server. 

4. IP Security (IPSec) : enkripsi public/private 

key,dirancang oleh CISCO System,menggunakan DES 

40-bit dan authentication, built-in pada produk CISCO, 

solustepat untuk Virtual Private Network (VPN) dan 

Remote Network Access. 

5. Kerberos : solusi untuk user authentication, dapat 

menangani multiple platform/system, free charge (open  

source), IBM menyediakan versi komersial : Global 

Sign On (GSO). 

6. Point to point Tunneling Protocol(PPTP) : Layer 

Two Tunneling Protocol (L2TP),dirancang oleh 

Microsoft,authentication berdasarkan PPP(Point to point 

protocol),enkripsi berdasarkan algoritm Microsoft (tidak 

terbuka),terintegrasi dengan NOS Microsoft (NT, 2000, 

XP). 

7. Remote Access Dial-in User Service (RADIUS), 

multiple remote access device menggunakan 1 database 
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untuk  authentication, didukung oleh 3com, CISCO, 

Ascend, tidak menggunakan encryption. 

8. RSA Encryption : dirancang oleh Rivest, Shamir, 

Adleman  tahun 1977, standar de facto dalam enkripsi 

public/private key , didukung oleh Microsoft, apple, 

novell, sun, lotus, mendukung proses authentication, 

multi platform. 

9. Secure Hash Algoritm (SHA), dirancang oleh 

National Institute of Standard and Technology (NIST) 

USA., bagian  dari standar DSS(Decision Support 

System) USA dan bekerja sama dengan DES untuk 

digital signature., SHA-1  menyediakan 160-bit message 

digest, Versi : SHA-256,SHA-384, SHA-512 

(terintegrasi dengan AES). 

10. MD5 : dirancang oleh Prof. Robert Rivest (RSA, 

MIT) tahun 1991, menghasilkan 128-bit digest., cepat 

tapi kurang aman. 

11. Secure Shell (SSH) : digunakan untuk client side 

authentication antara 2 sistem, mendukung 
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UNIX,windows, OS/2, melindungi telnet dan ftp (file 

transfer protocol. 

12. Secure Socket Layer (SSL) : dirancang oleh 

Netscape, menyediakan enkripsi RSA pada layes 

session dari model OSI., independen terhadap servise 

yang digunakan, melindungi system secure web e-

commerce, metode public/private key dan dapat 

melakukan authentication,terintegrasi dalam produk 

browser dan web server  Netscape. 

13. Security Token, aplikasi penyimpanan password 

dan data user di smart card. 

14. Simple Key Management for Internet Protocol 

:seperti SSL bekerja pada level session model 

OSI,menghasilkan key yang static, mudah bobol.
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IP SECURITY (ipsec) 

Internet Protocol Security (IPsec) adalah 

protokol untuk mengamankan Internet Protocol (IP) 

komunikasi dengan otentikasi dan enkripsi setiap paket 

IP dari sebuah sesi komunikasi. IPsec juga mencakup 

protokol untuk mendirikan otentikasi bersama antara 

agen pada awal sesi dan negosiasi kunci kriptografi 

yang akan digunakan selama sesi.  

IPsec merupakan end-to-end security skema yang 

beroperasi di layer internet dari Internet Protocol Suite . 

Hal ini dapat digunakan dalam melindungi aliran data 

antara sepasang host (host-to-host), antara sepasang 

gateway keamanan (jaringan-jaringan), atau antara 

gateway keamanan dan host (jaringan-to-host) . 

Beberapa sistem keamanan Internet lainnya digunakan 

secara luas, seperti Secure Socket Layer (SSL), 

Transport Layer Security (TLS) dan Secure Shell 

(SSH), beroperasi di lapisan atas dari model TCP / IP. 

Oleh karena itu, IPsec melindungi lalu lintas aplikasi di 

jaringan IP. Aplikasi tidak perlu secara khusus 

dirancang untuk menggunakan IPsec. Penggunaan TLS 

/ SSL, di sisi lain, harus didesain menjadi sebuah 

aplikasi untuk melindungi protokol aplikasi.  

IPsec adalah penerus dari standar ISO Layer Security 

Jaringan Protokol (NLSP). NLSP didasarkan pada 

protokol SP3 yang diterbitkan oleh NIST , tetapi 
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dirancang oleh proyek Sistem Jaringan Data Aman dari 

National Security Agency (NSA).  

IPsec secara resmi ditetapkan oleh Internet Engineering 

Task Force (IETF) dalam serangkaian Request for 

Comment dokumen menangani berbagai komponen dan 

ekstensi. Ini menentukan ejaan dari nama protokol 

IPsec. 

Keamanan arsitektur  

IPsec suite adalah sebuah standar terbuka . IPsec 

menggunakan berikut protokol untuk melakukan berbagai 

fungsi: 

 Otentikasi Header (AH) menyediakan 

connectionless integritas dan data asal otentikasi 

untuk IP datagram dan memberikan perlindungan 

terhadap serangan replay . [5] [6]  

 Payloads Keamanan encapsulating (ESP) 

menyediakan kerahasiaan , data asal otentikasi , 

connectionless integritas , layanan anti-ulangan 

(suatu bentuk dari integritas urutan parsial), dan 

kerahasiaan arus lalu lintas terbatas. 

 Asosiasi keamanan (SA) memberikan bundel 

algoritma dan data yang memberikan parameter 

yang diperlukan untuk mengoperasikan AH dan / 

atau operasi ESP. Para Internet Security 

Association dan Protokol Manajemen Kunci 

(ISAKMP) menyediakan kerangka kerja untuk 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency&usg=ALkJrhjgTjOTMMfeNDFGpPbW-OUePhafBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force&usg=ALkJrhh5KRWpK4_Q3K3l9DTqwUkUPykCQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force&usg=ALkJrhh5KRWpK4_Q3K3l9DTqwUkUPykCQg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comment&usg=ALkJrhgB-EO_JHHa3Nl-hJ2Jt6pbRrt3Jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comment&usg=ALkJrhgB-EO_JHHa3Nl-hJ2Jt6pbRrt3Jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard&usg=ALkJrhiSCPUBAGgasVQhLIDAACZiwTlm7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_%28computing%29&usg=ALkJrhhfBw8VCg_XSIVmmlnRB5brGqp13Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication_Header&usg=ALkJrhgsaiI2mP6u9EOf-2y4oUrD3Cw2Wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity&usg=ALkJrhg7VsObqx3XtMluNvjVsF_7zm6TYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication&usg=ALkJrhiWxJfYb7PzadBdngTqhyFeJj-6pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Datagrams&usg=ALkJrhiF1xGI3U4IXYdgpeCGSg7gN6eudg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Replay_attack&usg=ALkJrhiJJGxpgSSOPEhcG4B7yjBi4oY57Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec&usg=ALkJrhieOOh5V1N-TVl7PTXHivkYK-cDGQ#cite_note-rfc2402-4
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IPsec&usg=ALkJrhieOOh5V1N-TVl7PTXHivkYK-cDGQ#cite_note-rfc4302-5
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Encapsulating_Security_Payload&usg=ALkJrhgM_FrWrvzJ0N-qamEN2YdimOyebA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality&usg=ALkJrhjNTwxtd7bLVx3eUncQGtTKiMUJIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication&usg=ALkJrhiWxJfYb7PzadBdngTqhyFeJj-6pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Integrity&usg=ALkJrhg7VsObqx3XtMluNvjVsF_7zm6TYA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Security_association&usg=ALkJrhjnLAR0eVMs99BHe8wnP3rkJN273g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Security_Association_and_Key_Management_Protocol&usg=ALkJrhhOiHsxphfBUK25QGz_XSEfGr4Nsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Security_Association_and_Key_Management_Protocol&usg=ALkJrhhOiHsxphfBUK25QGz_XSEfGr4Nsg


36 
 

otentikasi dan pertukaran kunci, dengan bahan 

keying aktual dikonfirmasi disediakan baik oleh 

konfigurasi manual dengan kunci pra-berbagi, 

Internet Key Exchange (IKE dan IKEv2), 

Kerberized internet Negosiasi Keys (Kink), atau 

IPSECKEY DNS record . 

Authentication Header  

Otentikasi Header (AH) adalah anggota dari protokol 

IPsec suite. AH connectionless jaminan integritas data 

asal dan otentikasi dari IP paket . Selanjutnya, secara 

opsional dapat melindungi terhadap serangan replay 

dengan menggunakan sliding window teknik dan tua 

membuang paket (lihat bawah ).  

 Dalam IPv4 , AH melindungi muatan IP dan field 

header semua datagram IP bisa berubah kecuali 

untuk bidang (yaitu orang-orang yang mungkin 

diubah dalam perjalanan). Bisa berubah (dan 

karena itu berkepentingan) field header IP DSCP / 

KL , ECN , Flags, Fragment Offset , TTL dan 

header checksum .  

 Dalam IPv6 , AH melindungi AH sendiri, Tujuan 

Pilihan sundulan ekstensi setelah AH, dan muatan 

IP. Hal ini juga melindungi header IPv6 tetap dan 

semua header ekstensi sebelum AH, kecuali untuk 

bisa berubah bidang: DSCP , ECN ., Label Arus, 

dan Limit Hop .AH beroperasi secara langsung di 

atas IP, menggunakan nomor protokol IP 51. 
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Berikutnya header (8 bit)  

Jenis header berikutnya, menunjukkan apa yang atas-

lapisan protokol adalah dilindungi. Nilai ini diambil 

dari daftar nomor protokol IP .  

Payload Len (8 bit)  

Panjang ini Authentication Header dalam 4-oktet unit, 

dikurangi 2 (nilai 0 berarti 8 oktet, 1 berarti 12 oktet, 

dan sebagainya). Meskipun ukuran diukur dalam 4-

oktet unit, panjang header ini harus kelipatan dari 8 

oktet jika dilakukan di dalam paket IPv6. Pembatasan 

ini tidak berlaku ke Authentication Header dibawa 

dalam sebuah paket IPv4.  

Dilindungi (16 bit)  

Dicadangkan untuk penggunaan masa depan (semua 

nol sampai saat itu).  

Parameter Indeks Keamanan (32 bit)  

Sewenang-wenang nilai yang digunakan (bersama 

dengan alamat IP sumber) untuk mengidentifikasi 

asosiasi keamanan dari pihak pengirim.  

Urutan Nomor (32 bit)  

Sebuah monotonik ketat meningkatkan urutan nomor 

(bertambah dengan 1 untuk setiap paket yang dikirim) 

untuk mencegah serangan replay . Jika deteksi 

memutar ulang diaktifkan, nomor urut tidak pernah 

kembali karena asosiasi keamanan baru harus 

dinegosiasi ulang sebelum suatu usaha untuk kenaikan 

nomor urutan melampaui nilai maksimum. [6]  

Periksa Integritas Nilai (kelipatan 32 bit)  

Memeriksa nilai variabel panjang. Ini mungkin berisi 

bantalan untuk menyelaraskan lapangan untuk suatu 
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batas 8-oktet untuk IPv6 , atau batas 4-octet untuk 

IPv4 .  

 

.  

 algoritma Kriptografi  

Algoritma kriptografi yang ditetapkan untuk digunakan 

dengan IPsec meliputi:  

 HMAC - SHA1 untuk perlindungan integritas dan 

keaslian.  

 TripleDES - CBC untuk kerahasiaan  

 AES -CBC untuk kerahasiaan.  

HMAC  

Pengertian HMAC 

Dalam kriptografi , HMAC (Hash berbasis Pesan Kode 

Otentikasi) adalah konstruksi khusus untuk menghitung 

kode otentikasi pesan (MAC) yang melibatkan 

kriptografi fungsi hash dalam kombinasi dengan rahasia 

kunci . Seperti halnya MAC, hal itu dapat digunakan 

untuk memverifikasi secara simultan baik integritas 

data dan keaslian dari suatu pesan . Setiap fungsi hash 

kriptografi, seperti MD5 atau SHA-1 , dapat digunakan 

dalam perhitungan suatu HMAC; algoritma MAC yang 

dihasilkan disebut HMAC-MD5 atau HMAC-SHA1 

sesuai. Kekuatan kriptografi HMAC tergantung pada 

kekuatan kriptografi fungsi hash yang mendasari, 
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ukuran panjang keluaran hash-nya dalam bit, dan pada 

ukuran dan kualitas dari kunci kriptografi.  

Sebuah fungsi hash iteratif istirahat sampai pesan ke 

blok ukuran tetap dan iterates atas mereka dengan 

fungsi kompresi . Sebagai contoh, MD5 dan SHA-1 

beroperasi pada 512-bit blok. Ukuran output dari 

HMAC adalah sama dengan fungsi hash yang 

mendasari (128 atau 160 bit dalam kasus MD5 atau 

SHA-1, masing-masing), meskipun dapat dipotong jika 

diinginkan.  

Definisi dan analisis pembangunan HMAC pertama kali 

diterbitkan pada tahun 1996 oleh Mihir Bellare , Ran 

Canetti, dan Hugo Krawczyk, [1] yang juga menulis 

RFC 2104 . Makalah ini juga didefinisikan varian 

disebut NMAC yang jarang jika pernah digunakan. 

FIPS PUB 198 generalizes dan standarisasi penggunaan 

HMACs. HMAC-SHA-1 dan HMAC-MD5 digunakan 

dalam IPsec dan TLS protokol.  
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Definisi (dari RFC 2104 )  

Misalkan:  

 H (·) adalah fungsi hash kriptografi  

 K menjadi kunci rahasia melangkah ke kanan 

dengan nol ekstra untuk ukuran blok input dari 

fungsi hash, atau hash dari kunci asli jika itu lebih 

lama dari itu ukuran blok  

 m adalah pesan yang akan dikonfirmasi  

 ∥ menunjukkan Rangkaian  

 ⊕ menunjukkan eksklusif atau (XOR)  

 opad menjadi padding luar (0x5c5c5c ... 5c5c, satu-

blok-panjang heksadesimal konstan)  
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 ipad menjadi padding bagian dalam (0x363636 ... 

3636, satu-blok-panjang heksadesimal konstan)  

Kemudian HMAC (K, m) adalah matematis didefinisikan 

oleh  

HMAC (K, m) = H ((K ⊕ opad) ∥ H ((K ⊕ ipad) ∥ 

m)).  

 

 

 

Implementasi  

Berikut pseudocode menunjukkan bagaimana HMAC dapat 

diimplementasikan. Blocksize adalah 64 (byte) ketika 

menggunakan salah satu fungsi hash sebagai berikut:. 

SHA-1, MD5, RIPEMD-128/160 [2]  

 fungsi HMAC (kunci, pesan) 

     jika (panjang (kunci)> blocksize) maka 

         kunci = hash (kunci) / / kunci lama dari blocksize 

diperpendek 

     akhir jika 

     jika (panjang (kunci) <blocksize) maka 

         kunci = kunci ∥ [0x00 * (blocksize - panjang 

(kunci))] / / kunci lebih pendek dari blocksize adalah diisi-

nol ('∥' adalah penggabungan) 

     akhir jika 

    

     o_key_pad = [0x5c * blocksize] ⊕ kunci / / Dimana 

blocksize adalah bahwa dari fungsi hash yang mendasari 
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     i_key_pad = [0x36 * blocksize] ⊕ kunci / / Dimana ⊕ 

eksklusif atau (XOR) 

    

     kembali hash (hash ∥ o_key_pad (i_key_pad ∥ pesan)) / 

/ Dimana '∥' adalah penggabungan 

ALGORITMA 

Dalam matematika dan ilmu komputer , algoritma i / 

l æ ɡ ə r ɪ ð əm / merupakan metode yang efektif 

dinyatakan sebagai terbatas daftar [1] didefinisikan dengan 

baik instruksi [2] untuk menghitung fungsi . [3] Algoritma 

yang digunakan untuk perhitungan , pengolahan data , dan 

otomatis penalaran . Dengan kata yang sederhana algoritma 

adalah prosedur langkah-demi-langkah untuk perhitungan.  

Mulai dari keadaan awal dan masukan awal 

(mungkin kosong ), [4] petunjuk menggambarkan 

perhitungan itu, ketika dieksekusi , akan dilanjutkan 

melalui terhingga a [5] jumlah yang terdefinisi dengan 

baik negara berturut-turut, akhirnya menghasilkan 

"output" [6] dan mengakhiri pada keadaan berakhir 

akhir. Transisi dari satu keadaan ke depan belum tentu 

deterministik , beberapa algoritma, yang dikenal 

sebagai algoritma acak ., memasukkan input acak [7]  

Sebuah konsep formalisasi parsial dimulai dengan 

upaya untuk memecahkan Entscheidungsproblem 

("masalah keputusan") yang ditimbulkan oleh David 

Hilbert pada tahun 1928. Formalizations selanjutnya 

dibingkai sebagai upaya untuk mendefinisikan " 
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calculability efektif " [8] atau "metode yang efektif"; [9] 

yang formalizations termasuk Gödel - Herbrand - 

Kleene fungsi rekursif tahun 1930, 1934 dan 1935, 

Alonzo Church 's kalkulus lambda tahun 1936 , Emil 

Posting 's " Formulasi 1 "tahun 1936, dan Alan Turing 

's mesin Turing dari 1936-7 dan 1939. Memberikan 

definisi formal dari algoritma, sesuai dengan gagasan 

intuitif, tetap menjadi masalah yang menantang. 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm&usg=ALkJrhjfqP-vos1jd_ZXNxRJua0rlQie7A#cite_note-8
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%25C3%25B6del&usg=ALkJrhiNOaeGEZYayWVOpT9JPnkY-vPf-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Herbrand&usg=ALkJrhiuZbU5xfmUKrIP1ShCrE-1mfqHHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Cole_Kleene&usg=ALkJrhgzde5myQwUUuEtjS6RXSAnHe0bfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Recursion_%28computer_science%29&usg=ALkJrhisXTTpqlbaF18YraQGhCFQqU2idQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church&usg=ALkJrhiVVnFMwyiFsagqFor6n7Ukss9t5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus&usg=ALkJrhj7sxs1W17A2c0Q725sE3ISZKDJrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Post&usg=ALkJrhhHT7UkDwd9qllMSTiwE6EeQGvGdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Post&usg=ALkJrhhHT7UkDwd9qllMSTiwE6EeQGvGdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Formulation_1&usg=ALkJrhiIrhYslD242I8JK5oFrac6G7BqHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing&usg=ALkJrhiUvSfjfMTQhkL5dVkolSRkrb1Dew
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Diagram alir dari algoritma ( algoritma Euclid 's ) 

untuk menghitung pembagi umum terbesar (FPB) dari 

dua bilangan a dan b di lokasi bernama A dan B. Hasil 

algoritma dengan pengurangan yang berturut-turut 

dalam dua loop: JIKA tes B ≤ A menghasilkan "ya 

"(atau benar) (lebih akurat jumlah b pada lokasi B 

kurang dari atau sama dengan nomor di lokasi A) 

KEMUDIAN algoritma menentukan B ← B - A (yang 

berarti jumlah b - sebuah menggantikan b tua). 

Demikian pula JIKA A> B THEN A ← A - B. Proses 

ini berakhir ketika (isi) B adalah 0, yang menghasilkan 

FPB dalam A. (Algoritma berasal dari Scott 2009:13; 

simbol dan gaya menggambar dari Tausworthe 1977). 

algoritma Mengekspresikan  

Algoritma dapat dinyatakan dalam berbagai macam 

notasi, termasuk bahasa-bahasa alamiah , pseudocode , 

flowchart , bahasa pemrograman atau tabel kontrol 

(diproses oleh interpreter ). Ekspresi bahasa alami 

algoritma cenderung verbose dan ambigu, dan jarang 

digunakan untuk algoritma kompleks atau teknis. 

Pseudocode, flowchart dan tabel kontrol terstruktur cara 

untuk mengekspresikan algoritma yang menghindari 

banyak ambiguitas pernyataan umum dalam bahasa 

alami. Bahasa pemrograman yang terutama ditujukan 

untuk mengekspresikan algoritma dalam bentuk yang 

dapat dieksekusi oleh komputer, tetapi sering digunakan 

sebagai cara untuk mendefinisikan atau dokumen 

algoritma.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_chart&usg=ALkJrhhA31LOrzRRh66byRdzngQE6FLPzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_algorithm&usg=ALkJrhjYDS7H7kMOMZJbP3riDBN9-PGo3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language&usg=ALkJrhhb7-nmDjCuYsimT3R4zVD5eqOyZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudocode&usg=ALkJrhgbGRqIjmqtK8OXzHcH2ndwX-a6lA
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Control_table&usg=ALkJrhhIpof89vZZ0qM9Td4NUoIOAqRelg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_%28computing%29&usg=ALkJrhghAuwgkdgwxBYf9Q7uMgmICkYT7Q
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Ada berbagai macam representasi yang mungkin 

dan satu dapat mengekspresikan diberikan mesin Turing 

program sebagai urutan tabel mesin (lihat lebih lanjut di 

mesin negara yang terbatas dan tabel negara transisi ), 

seperti diagram alur (lihat lebih lanjut di diagram 

negara ), atau sebagai bentuk dari dasar kode mesin atau 

kode assembly disebut "set quadruples" (lihat lebih 

lanjut di mesin Turing ).  

Representasi algoritma dapat digolongkan menjadi tiga 

tingkatan yang diterima dari deskripsi mesin Turing: [21]  

 1 tingkat tinggi description:  

"... Prosa untuk menggambarkan sebuah algoritma, 

mengabaikan rincian pelaksanaan. Pada tingkat ini kita 

tidak perlu menyebutkan bagaimana mesin mengelola 

kaset atau kepala."  

 2 Pelaksanaan description:  

"... Prosa digunakan untuk menentukan cara mesin 

Turing menggunakan kepala dan cara yang 

menyimpan data pada tape nya. Pada tingkat ini kita 

tidak memberikan rincian negara atau fungsi transisi."  

 3 Formal description:  

Paling rinci, "tingkat terendah", memberikan "tabel 

negara" mesin Turing 
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algoritma Komputer  

 
Flowchart contoh kanonik Bohm-Jacopini struktur : para 

URUTAN (persegi panjang turun halaman), yang WHILE-

DO dan IF-THEN-ELSE. Tiga struktur yang terbuat dari 

GOTO bersyarat primitif (JIKA tes = true THEN GOTO 

langkah xxx) (berlian), yang GOTO tanpa syarat (persegi 

panjang), operator penugasan berbagai (persegi panjang), 

dan  

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_program_theorem&usg=ALkJrhhxIIlu8NCfVfXy3H8ktZ9fJAE0fQ
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HALT (persegi  

panjang). Nesting ini struktur dalam tugas-blok 

menghasilkan diagram kompleks (lih Tausworthe 

1977:100,114).  

Dalam sistem komputer , algoritma pada dasarnya 

adalah sebuah contoh dari logika ditulis dalam 

perangkat lunak oleh pengembang perangkat lunak 

menjadi efektif untuk komputer dimaksudkan "target" 

(s), dalam rangka untuk mesin target untuk 

menghasilkan output dari input yang diberikan 

(mungkin nol).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_systems&usg=ALkJrhgzz2JvCDimiQmMYXiAS33gJ9IEGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Logic&usg=ALkJrhhVn02VufPcAM-v9xZIEHk74UUR3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Software&usg=ALkJrhjcLn-IAJm6MJzVOTWQO9OM8KR77Q
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Keandalan  

Prinsip-prinsip desain dari protokol Internet 

mengasumsikan bahwa infrastruktur jaringan secara 

inheren tidak dapat diandalkan pada setiap elemen 

jaringan tunggal atau media transmisi dan itu bersifat 

dinamis dalam hal ketersediaan link dan node. Tidak 

ada pemantauan pusat atau fasilitas pengukuran kinerja 

yang ada trek atau mempertahankan kondisi jaringan. 

Untuk manfaat mengurangi kompleksitas jaringan, 

kecerdasan dalam jaringan sengaja sebagian besar 

berada di akhir setiap node transmisi data, lih. end-to-

end prinsip . Router di jalur transmisi hanya maju paket 

ke gateway lokal berikutnya dikenal pencocokan 

awalan routing untuk alamat tujuan.  

Sebagai konsekuensi dari desain ini, Internet Protocol 

hanya menyediakan upaya terbaik pengiriman dan 

layanan ditandai sebagai tidak bisa diandalkan. Dalam 

bahasa arsitektur jaringan ini adalah protokol 

connection-kurang, berbeda dengan apa yang disebut 

berorientasi koneksi mode transmisi. Kurangnya 

kehandalan memungkinkan berbagai kondisi kesalahan, 

seperti korupsi data , packet loss dan duplikasi, serta 

out-of-order pengiriman paket. Karena routing dinamis 

untuk setiap paket dan jaringan tidak mempertahankan 

negara dari jalur paket sebelumnya, adalah mungkin 

bahwa beberapa paket yang diarahkan pada jalan lagi ke 

tujuan mereka, sehingga sekuensing tidak tepat pada 

penerima.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/End-to-end_principle&usg=ALkJrhgrr026XwkLknIiqbIRHwZzAdPVCQ
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Data_corruption&usg=ALkJrhimvaJdJBh_7BVcDzNNFIm-BSmyTA
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Bantuan hanya bahwa Protokol Internet menyediakan 

dalam Versi 4 (IPv4) adalah untuk memastikan bahwa 

header paket IP adalah kesalahan-gratis melalui 

perhitungan dari sebuah checksum pada node routing. 

Hal ini memiliki efek samping membuang paket dengan 

header buruk di tempat. Dalam kasus ini tidak ada 

pemberitahuan diperlukan untuk dikirim ke salah satu 

simpul akhir, meskipun fasilitas ada di Internet Control 

Message Protocol (ICMP) untuk melakukannya.  

IPv6, di sisi lain, telah meninggalkan penggunaan 

checksum header IP untuk kepentingan forwarding cepat 

melalui unsur-unsur routing dalam jaringan.  

Resolusi atau koreksi dari setiap masalah keandalan 

merupakan tanggung jawab dari protokol lapisan atas . 

Misalnya, untuk memastikan di-order pengiriman 

lapisan atas mungkin harus data cache sampai dapat 

dikirimkan ke aplikasi.  

Selain masalah keandalan, ini bersifat dinamis dan 

keragaman Internet dan komponen-komponennya tidak 

memberikan jaminan bahwa setiap jalan tertentu 

sebenarnya mampu, atau cocok untuk, melakukan 

transmisi data yang diminta, bahkan jika jalur tersebut 

tersedia dan dapat diandalkan. Salah satu kendala teknis 

adalah ukuran paket data yang diijinkan pada link yang 

diberikan. Sebuah aplikasi harus menjamin bahwa 

menggunakan karakteristik transmisi yang tepat. 

Beberapa tanggung jawab ini terletak juga dalam 

protokol lapisan atas antara aplikasi dan IP. Fasilitas ada 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Checksum&usg=ALkJrhheZoszkkZxxwgdcNQRoJAlsu9O7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol&usg=ALkJrhhHPCd-DNTVuY0jUfGI8fzKqhGXsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol&usg=ALkJrhhHPCd-DNTVuY0jUfGI8fzKqhGXsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_layer_protocol&usg=ALkJrhhS3DEZq9Xo5fH6TAQm2xUcUNQLNg
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untuk memeriksa unit transmisi maksimum (MTU) 

ukuran link lokal, serta untuk seluruh jalan 

diproyeksikan ke tujuan bila menggunakan IPv6. 

Internetworking IPv4 lapisan memiliki kemampuan 

untuk secara otomatis fragmen datagram asli ke unit 

yang lebih kecil untuk transmisi. Dalam kasus ini, IP 

tidak menyediakan pemesanan kembali fragmen 

disampaikan out-of-order. 

Transmission Control Protocol (TCP) adalah contoh 

dari sebuah protokol yang akan menyesuaikan ukuran 

segmen lebih kecil dari MTU. User Datagram Protocol 

(UDP) dan Internet Control Message Protocol (ICMP) 

mengabaikan ukuran MTU sehingga memaksa IP 

datagrams fragmen besar. 

 pengalamatan dan routing IP  

Mungkin aspek yang paling kompleks dari IP 

pengalamatan IP dan routing yang . Mengatasi mengacu 

pada bagaimana akhir host menjadi alamat IP yang 

ditetapkan dan bagaimana subnetwork dari alamat host 

IP dibagi dan dikelompokkan bersama. IP routing 

dilakukan oleh semua host, tetapi yang paling penting 

oleh router internetwork, yang biasanya menggunakan 

salah satu protokol gateway interior (iGPS) atau 

protokol gateway eksternal (EGPs) untuk membantu 

membuat keputusan datagram IP forwarding di jaringan 

yang terhubung IP.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit&usg=ALkJrhjDHuJXAVqZ3Vm4OmuwU0uczgWnHA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IP_fragmentation&usg=ALkJrhidV9ZZPr5Nr2d5L-PhU7P2_HngEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol&usg=ALkJrhj2w9XGupxFF3uvFv9zjNmasbXooQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol&usg=ALkJrhgeSIL4jvyb2tFMMFRwiGo3tS7KRw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol&usg=ALkJrhhHPCd-DNTVuY0jUfGI8fzKqhGXsA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address&usg=ALkJrhiq2XGwzLHBR24E-4bzt52-RPoItg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Routing&usg=ALkJrhjI9dJIx505X60meK7YukwPFoLjxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Interior_gateway_protocol&usg=ALkJrhgXmc4vzF4IW0w2QeU42_cteE3c0Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Exterior_Gateway_Protocol&usg=ALkJrhjfAIwmdJZ3AJUCB3OZAIueb9QDzA
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IP routing juga umum dalam jaringan lokal. Sebagai 

contoh, Ethernet switch dijual hari ini multicast dukungan 

IP. [3] Switch ini terutama menggunakan alamat IP tetapi 

juga mendukung alamat MAC untuk kompatibilitas dengan 

yang lebih tua 2 lapisan switch Ethernet.  

IPSec Ikhtisar  

Seperti namanya, IPSec menyediakan keamanan untuk 

datagram IP. Berdasarkan asumsi bahwa jaringan yang 

paling tidak aman, sehingga membutuhkan komponen 

tambahan untuk melindungi data saat ia berpindah 

melalui kawat, IPSec menyediakan otentikasi sumber, 

memeriksa integritas, dan kerahasiaan konten.  

Data Mengamankan bukan hal baru, ada banyak cara 

untuk memberikan keamanan itu. Beberapa aplikasi 

menyediakan layanan keamanan pada layer aplikasi 

termasuk Secure Socket Layer (SSL) atau Transport 

Layer Security (TLS). Dalam kasus ini protokol, 

aplikasi membuat panggilan ke penyedia keamanan 

yang mendasari untuk menyediakan layanan ini. 

Meskipun sebagian besar rincian pelaksanaan dapat 

diabstraksikan (misalnya, dalam Windows 2000, 

Support Antarmuka Keamanan Provider, atau SSPI, 

menyediakan antarmuka umum untuk aplikasi untuk 

mengakses komponen keamanan yang mendasari) 

aplikasi harus minimal menjadi "keamanan sadar. " 

IPSec menghilangkan persyaratan ini dengan 

memindahkan keamanan ke lapisan jaringan. Hal ini 

memungkinkan aplikasi untuk tetap independen dari 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol&usg=ALkJrhhQngOT1CMMQKsHxKgXvTvG5JthMA#cite_note-2
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_addresses&usg=ALkJrhjg0VuhVN6YoaLPAR-4SJ1-quXikQ
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infrastruktur keamanan yang mendasarinya. IP 

datagrams dilindungi terlepas dari aplikasi yang 

awalnya dihasilkan lalu lintas. Dengan kata lain, 

aplikasi tidak IPSec-sadar. Aturan keamanan yang 

didefinisikan oleh administrator terlepas dari 

menjalankan aplikasi; IPSec adalah transparan untuk 

aplikasi. Implikasi dari ini adalah luar biasa-IPSec 

menyediakan kemampuan untuk mengotentikasi, aman, 

dan opsional mengenkripsi data bepergian atas setiap 

jaringan IP, termasuk Internet. IPSec menyediakan end-

to-end keamanan antara komputer dan jaringan.  

Bagaimana IPSec Bekerja  

IPSec menyediakan keamanan datagram IP. Ini adalah 

ujung ke ujung, menyiratkan bahwa hanya pengirim dan 

penerima harus menyadari rincian tentang keamanan. 

Devices di antara kedua pihak tidak perlu khawatir 

tentang enkripsi, kunci rahasia, dan seterusnya, dalam 

rangka untuk meneruskan data bersama. Hal ini penting 

untuk pelanggan seperti Bank Dunia karena dua alasan. 

Pertama, kawat di mana data tersebut mungkin tidak 

aman bepergian. Ini berarti bahwa dalam kebanyakan 

kasus, infrastruktur jaringan yang mendasarinya tidak 

perlu dimodifikasi. Kedua, implementasi relatif 

sederhana. Hanya host yang perlu berkomunikasi perlu 

memahami IPSec. Perantara perangkat seperti router 

tidak perlu IPSec-sadar. Untuk pelanggan ini berarti 

bahwa tingkat keamanan yang tinggi dapat 

dilaksanakan tanpa biaya yang besar atau perubahan 
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signifikan terhadap infrastruktur jaringan mereka. 

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa firewall 

dan perangkat lain yang memblokir jenis lalu lintas 

tertentu memerlukan pertimbangan khusus dan akan 

dibahas kemudian.  

Windows 2000 pelaksanaan IPSec didasarkan pada 

standar industri yang ditetapkan oleh kelompok kerja 

IETF IPSec. IPSec bekerja dengan mengidentifikasi 

lalu lintas yang perlu diamankan dan kemudian 

menerapkan tingkat keamanan yang ditetapkan. Jadi, 

misalnya, Bank dapat mengidentifikasi lalu lintas yang 

memenuhi kriteria tertentu seperti alamat sumber IP 

atau nama host, dan memilih tingkat yang sesuai 

keamanan berdasarkan identifikasi itu.  

Menggunakan IPSec, data dapat diamankan antara host 

tertentu, router jaringan, atau firewall atau antara host 

dan router atau firewall. Menggunakan industri 

otentikasi standar dan algoritma enkripsi, IPSec 

memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan 

memberikan pendekatan yang komprehensif untuk 

menjaga lalu lintas jaringan. Perlindungan datagram IP 

disediakan oleh dua protokol, Authentication Header 

(AH) dan Encapsulating Security Payload (ESP). AH 

digunakan untuk menjamin integritas data, memberikan 

perlindungan antireplay, dan memastikan otentikasi 

host. ESP menyediakan fungsionalitas mirip dengan 

AH, namun, ESP juga mencakup kerahasiaan data 

opsional. Penting untuk dicatat bahwa baik AH atau 

ESP menyediakan algoritma kriptografi sebenarnya 
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untuk mengimplementasikan fitur-fitur diatas, namun 

kriptografi yang ada bukannya AH dan ESP dan 

memanfaatkan algoritma otentikasi.  

Ada empat komponen utama untuk IPSec pada 

Windows 2000:  

 IPSec protokol  

 Keamanan asosiasi  

 Kebijakan keamanan  

 IPSec sopir  

Protokol IPSec  

Dua protokol, AH dan ESP, bekerja untuk menyediakan 

otentikasi, integritas, dan kerahasiaan. Protokol ini 

dapat dikonfigurasi untuk melindungi seluruh IP 

payload, atau hanya lapisan atas protokol dari payload 

IP. Menggunakan protokol secara terpisah, atau dalam 

kombinasi, Bank dapat mencapai otentikasi sederhana 

dan memeriksa integritas, serta enkripsi data saat 

dikirimkan melalui kawat.  

Otentikasi header  

AH, seperti yang didefinisikan oleh RFC 2402, 

memberikan integritas data yang ditransmisikan melalui 

hashing mengetik. Algoritma hashing Saat ini didukung 

termasuk HMAC MD5 dan HMAC SHA. (HMAC atau 

Kode Otentikasi Pesan hash adalah sebuah algoritma 

kunci rahasia yang menciptakan tanda tangan digital 

dari data yang dapat diverifikasi oleh penerima hasil 
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MD5 dalam nilai 128-bit,. Sementara SHA 

menghasilkan nilai 160-bit. SHA biasanya lebih aman, 

tapi tidak secepat MD5.) Perhatikan bahwa hash AH 

header IP dan muatan, tetapi tidak termasuk bagian dari 

datagram yang diduga berubah, seperti hop. Karena 

kedua header dan payload yang terenkripsi, AH dapat 

memverifikasi informasi pengalamatan dan menjamin 

bahwa data IP belum dirusak.  

Layanan Antireplay juga merupakan fungsi dari AH. 

Meningkatkan serial nomor urut dan geser menerima 

jendela memberikan jaminan antireplay untuk kedua 

AH dan ESP.  

AH tidak memberikan kerahasiaan dalam bentuk 

enkripsi data-yang merupakan fungsi dari ESP.  

 

Encapsulating Security Payload  

ESP adalah sebuah protokol Internet yang 

didefinisikan dalam RFC 2406. Digunakan sendiri atau 

dalam kombinasi dengan AH, ESP menyediakan 

integritas data dan enkripsi. Algoritma enkripsi yang 

didukung oleh ESP termasuk DES-CBC, 56-bit DES, 

3DES dan. ESP juga menyediakan memeriksa integritas 

menggunakan HMAC MD5 dan HMAC SHA. Layanan 

Antireplay diimplementasikan dalam cara yang sama 

seperti AH.  
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Perhatikan bahwa otentikasi, integritas, dan 

algoritma enkripsi ditentukan sebagai bagian dari 

negosiasi keamanan antara endpoint untuk komunikasi 

IPSec. Proses ini disebut sebagai sebuah asosiasi 

keamanan dan akan dibahas pada bagian berikut.  

Kedua protokol dapat digunakan dalam dua mode 

yang berbeda, disebut sebagai mode transportasi dan 

terowongan. Operasi yang mendasari dari AH dan ESP 

tidak berubah didasarkan pada modus operasi-satu-

satunya yang berubah adalah data yang ditandatangani 

untuk tujuan integritas. Modus transportasi digunakan 

untuk melindungi paket mana titik akhir untuk 

komunikasi juga titik akhir kriptografi. Dalam modus 

terowongan, titik akhir kriptografi adalah gateway 

keamanan memberikan keamanan atas nama jaringan 

lain. Dalam hal ini, paket IPSec adalah otentik, 

diverifikasi, dan mungkin didekripsi sebelum diteruskan 

ke titik akhir komunikasi. Mode tunnel bisa digunakan 

dalam skenario untuk membuat VPN router-to-router. 

(Untuk informasi lebih lanjut tentang VPN dan routing, 

lihat Bab 9, "Jaringan Virtual Private," di Windows 

2000 Server Resource Kit Panduan Internetworking.) 

Dalam mode transportasi, header ditempatkan antara 

bagian dari datagram IP dan header lapisan atas , 

sedangkan di modus terowongan, seluruh paket IP 

dirumuskan dalam lain datagram IP dan header IPSec 

adalah ditempatkan di antara dua header IP.  

Penting untuk dicatat bahwa meskipun dalam mode 

terowongan IPSec dapat digunakan sendiri untuk 
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mendukung akses remote, bekerja menuju VPN IPSec 

murni masih berlangsung. Isu-isu paling signifikan saat 

ini interoperabilitas dengan implementasi vendor yang 

berbeda, dan ketidakmampuan untuk multicast tunnel 

dan siaran lalu lintas. Yang terakhir ini menghalangi 

kemampuan untuk membuat router-to-router koneksi 

VPN menggunakan modus terowongan IPSec. Solusi 

untuk saat ini adalah dengan menggunakan L2TP/IPSec 

untuk tunneling koneksi akses remote. Pelaksanaan 

L2TP dan IPSec akan dibahas kemudian.  

Karena cara yang IPSec diimplementasikan pada 

Windows 2000, Bank dapat memilih untuk menerapkan 

tingkat yang berbeda dari IPSec di daerah dengan 

persyaratan tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas 

untuk menentukan daerah-daerah yang membutuhkan 

keamanan rendah, menengah, dan tinggi dan 

menerapkan IPSec sesuai. Sebagai contoh, Bank dapat 

telah menentukan bahwa otentikasi dan integritas yang 

diperlukan dalam semua bidang, tetapi kerahasiaan 

yang hanya diperlukan dalam lingkungan tertentu 

keamanan yang tinggi. Dalam hal ini, aplikasi akan 

menjadi sebagai berikut:  

 Untuk daerah yang memerlukan kerahasiaan, baik 

ESP dan AH diperlukan. Sadarilah bahwa enkripsi 

data adalah komputasi mahal. Ini harus menjadi 

pertimbangan dalam semua rencana untuk 

menggunakan fitur enkripsi ESP.  
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 Untuk daerah yang tidak memerlukan kerahasiaan, 

AH sudah cukup untuk menyediakan otentikasi dan 

integritas.  

 

Asosiasi Keamanan  

Sebelum dua host dapat berkomunikasi 

menggunakan IPSec, mereka harus terlebih dahulu 

menetapkan pedoman untuk itu sesi (misalnya, metode 

otentikasi dan algoritma enkripsi). Pertimbangkan 

asosiasi keamanan (SA) sebagai perjanjian antara kedua 

belah pihak mengenai pengaturan keamanan tertentu 

untuk mempekerjakan. Misalnya, jika Host A ingin 

berkomunikasi dengan Host B, mereka harus setuju 

pada pengaturan keamanan tertentu. Apakah mereka 

menggunakan AH atau ESP untuk integritas, Kerberos 

atau sertifikat untuk otentikasi, dan sebagainya.  

Asosiasi keamanan yang searah, yang berarti 

bahwa SA terpisah harus ditetapkan untuk 

mendefinisikan parameter keamanan untuk lalu lintas 

masuk dan keluar. Selain itu, beberapa asosiasi akan 

ada jika sebuah host yang berkomunikasi dengan satu 

atau lebih host IPSec secara bersamaan. Asosiasi 

keamanan disimpan dalam database pada setiap 

komputer IPSec. Dalam database, masing-masing SA 

diidentifikasi oleh Index Parameter Keamanan (SPI) 

yang disertakan dalam setiap AH atau header ESP. 

Penerima menggunakan ini SPI untuk memutuskan apa 
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SA yang digunakan untuk memproses paket-paket yang 

masuk.  

IETF telah mendefinisikan kerangka kerja untuk 

pembentukan asosiasi keamanan untuk pertukaran 

kunci terkait. Internet Key Exchange (IKE) mengelola 

penciptaan asosiasi keamanan dan menghasilkan 

tombol yang digunakan untuk mengamankan informasi. 

IKE menggunakan Diffie-Hellman untuk menghasilkan 

dan mengelola kunci. Teknik Diffie-Hellman 

menyediakan kemampuan untuk menghasilkan kunci 

simetris yang akan digunakan oleh kedua belah pihak 

untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kriptografi 

simetris membutuhkan saluran aman untuk pertukaran 

kunci, dan IKE menyediakan saluran ini.  

Catatan: Jika sebuah asosiasi keamanan tidak dapat 

dibangun, kebijakan IPSec dapat dikonfigurasi untuk 

baik komunikasi memblokir atau mengirim data tanpa 

memerlukan negosiasi SA.  

Kebijakan Keamanan  

Dasar keamanan IP adalah untuk mengidentifikasi 

jenis lalu lintas tertentu dan untuk memastikan bahwa 

lalu lintas aman. Bank kami ingin untuk mengamankan 

lalu lintas antara kantor cabang dan jaringan perusahaan 

melalui koneksi VPN. Aman dalam konteks IPSec bisa 

berarti otentik, dimodifikasi, dan mungkin dienkripsi. 

Menentukan apa yang lalu lintas untuk mengamankan 

dan tingkat keamanan untuk diterapkan didefinisikan 
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dalam kebijakan keamanan. Windows 2000 

menyediakan kebijakan administrasi berbasis IPSec 

kebijakan yang dapat dikaitkan dengan komputer, situs, 

domain, atau unit organisasi. Kebijakan harus 

didefinisikan berdasarkan pada keamanan yang 

diperlukan atau diinginkan organisasi.  

Pelaksanaan kebijakan IPSec dikendalikan melalui 

penggunaan aturan. Aturan mengatur bagaimana dan 

kapan IPSec kebijakan dipanggil berdasarkan sumber, 

tujuan, dan jenis lalu lintas IP. Aturan mengandung 

filter yang memungkinkan untuk mengidentifikasi jenis 

lalu lintas tertentu dan menerapkan tindakan keamanan 

ketika pertandingan terjadi. Untuk informasi lebih 

lanjut tentang membuat dan menerapkan Kebijakan 

IPSec, lihat "Kebijakan Pelaksana IPSec pada Windows 

2000" kemudian dalam makalah ini.  

 

Berikut ini adalah sifat dari sebuah aturan:  

 



61 
 

 
 

IPSec Supir  

Sopir IPSec adalah dimuat pada startup jika kebijakan 

IP telah didefinisikan. Hal ini bertanggung jawab untuk 

memantau semua lalu lintas IP dan mengamankan paket 

berdasarkan persyaratan kebijakan IPSec. Sopir IPSec 

adalah bertanggung jawab untuk:  

 Meninjau setiap paket IP yang datang atau pergi 

keluar untuk pertandingan ke filter kebijakan IP 

tertentu.  

 Meminta asosiasi keamanan untuk koneksi baru.  

 Menerapkan kebijakan yang menetapkan metode 

otentikasi (Kerberos atau sertifikat, misalnya).  
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 Memperbarui dan menghapus asosiasi keamanan.  

 

Proses Ikhtisar  

Proses keamanan IP adalah sebagai berikut:  

 Sebuah paket IP sesuai dengan filter IP yang 

merupakan bagian dari kebijakan keamanan IP. 

Sebagai contoh, filter outbound menentukan semua 

lalu lintas TCP diarahkan pada port 23 (telnet) 

harus dijamin.  

 IKE negosiasi asosiasi keamanan yang disimpan di 

database-nya.  

 Seperti paket keluar yang diterima oleh driver 

IPSec, metode keamanan didefinisikan diterapkan.  

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang 

komponen dari IPSec, lihat Bab 8, "Internet Protocol 

Security," di 
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Windo

ws Server 2000 Resource Kit Panduan TCP / IP 

Jaringan Inti.  

 

Bisnis Persyaratan  

Sekarang kita mengerti dasar-dasar dari IPSec, kita 

dapat mengevaluasi sebagai solusi untuk Bank. Hal ini 

akan perlu untuk memasukkan pemeriksaan lingkungan 

saat ini pelanggan dan isu-isu spesifik interoperabilitas, 

kinerja, dan integrasi teknologi ke dalam infrastruktur 

yang ada. Dengan ini, kita dapat menentukan 

bagaimana IPSec dapat memberikan solusi keamanan 

yang diinginkan.  
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Selain itu, sekali keuntungan telah ditetapkan, perlu 

untuk melihat bisnis persyaratan-bidang apa yang perlu 

diamankan, dan apa tingkat keamanan yang dibutuhkan.  

Seperti yang kita bahas sebelumnya, Bank telah 

beberapa persyaratan keamanan. Syarat pertama dari 

Bank adalah untuk menjamin bahwa informasi sensitif 

diakses pada server tertentu dan diperbarui melalui 

jaringan menjadi otentik, tidak tunduk pada penolakan, 

dan rahasia. Ini mencakup kemampuan untuk 

mengotentikasi sumber dan host tujuan, menjamin 

integritas data yang ditransmisikan, dan menyediakan 

layanan enkripsi.  

Kedua, ada kantor cabang di Reno dan Orlando yang 

terhubung ke kantor pusat perusahaan melalui Internet. 

Hal ini memungkinkan Bank untuk menyediakan 

konektivitas antara kantor cabang yang luas tanpa harus 

memberikan point-to-point link antara masing-masing 

cabang dan kantor pusat perusahaan. Semua yang 

diperlukan pada kedua ujungnya adalah koneksi ke 

Internet dan jaringan lokal. Namun, Internet adalah 

jaringan publik yang menyediakan keamanan yang 

melekat sedikit. Bagaimana leverage Bank kenyamanan 

menggunakan Internet untuk menghubungkan remote 

site dengan kantor pusat perusahaan, tetap menjaga 

tingkat keamanan tertinggi?  

Kedua persyaratan ini dapat dipenuhi dengan 

menggunakan teknologi yang disediakan oleh IPSec 

dan Windows 2000. Pada bagian berikutnya, kita akan 
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memeriksa bagaimana Bank dapat menggunakan IPSec 

dan Windows 2000 untuk memenuhi tujuan ini.  

Top Of Halaman  

Pelaksana Kebijakan IPSec pada Windows 2000  

Secara umum, kebijakan IPSec dapat 

diimplementasikan untuk memenuhi persyaratan 

keamanan dari komputer, domain, atau unit organisasi. 

Menentukan persyaratan keamanan dari Bank akan 

memungkinkan kita untuk memahami pada tingkat apa 

untuk menerapkan kebijakan IPSec. Skenario yang 

kami telah mengidentifikasi bagi Bank adalah keinginan 

untuk mengotentikasi semua host berkomunikasi 

dengan server aman perumahan data keuangan di kantor 

pusat perusahaan. Data ini berada pada server fisik yang 

aman yang telah ditetapkan alamat IP statis. Sebuah 

infrastruktur kunci publik (PKI) telah 

diimplementasikan secara internal untuk intranet 

komunikasi, sehingga Bank ingin memberikan IPSec 

otentikasi host menggunakan sertifikat X.509. Data ini 

juga perlu diamankan dengan menggunakan layanan 

enkripsi yang disediakan oleh IPSec. Karena semua 

komunikasi Bank berada dalam batas-batas Amerika 

Serikat, enkripsi 3DES algoritma menyediakan terkuat. 

Selain itu, ingat kantor cabang di Reno dan Orlando? 

Mereka saat ini menggunakan router-to-router koneksi 

VPN ke kantor pusat menggunakan PPTP. Berdasarkan 

risiko keamanan yang melekat pada menggunakan 

jaringan publik seperti internet sebagai tulang punggung 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750598.aspx&usg=ALkJrhhNpoD3i2frecYUvA09Oy4_rvPVTA#mainSection
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untuk konektivitas ini, dan ketidakmampuan untuk 

menyediakan otentikasi PPTP host, Bank telah memilih 

untuk menerapkan Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

dengan IPSec untuk otentikasi, integritas , dan 

kerahasiaan. Kita akan mendiskusikan rincian spesifik 

dan keuntungan dari L2TP pada bagian selanjutnya.  

Pada titik ini, kita telah mengidentifikasi kebutuhan 

Bank dan siap untuk melaksanakan. Windows 2000 

menyediakan antarmuka untuk membuat dan mengelola 

implementasi IPSec secara lokal atau sebagai bagian 

dari pelaksanaan Kebijakan Grup dalam Active 

Directory.  

Predefined Kebijakan  

Secara default, Windows 2000 mencakup tiga kebijakan 

yang telah ditetapkan: Klien, Secure Server, dan Server. 

Tugas pertama kami untuk Bank adalah untuk 

menentukan apakah ada kebijakan default akan 

menerapkan atau jika akan diperlukan untuk membuat 

kebijakan kustom untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Tidak ada kebijakan yang telah dikonfigurasikan yang 

aktif secara default. Kebijakan adalah sebagai berikut:  

 Klien (Menanggapi Hanya) memungkinkan klien 

untuk menanggapi komputer lain keamanan 

meminta sesuai dengan pengaturan dalam aturan 

respon default. Dengan kebijakan ini aktif, klien 

tidak akan meminta keamanan, tetapi akan 

bernegosiasi IPSec didasarkan pada host yang 
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menghubungkan. Hal ini akan memungkinkan 

Bank untuk mengkonfigurasi komputer klien untuk 

menanggapi permintaan untuk komunikasi yang 

aman, tapi tanpa memulai permintaan.  

 Secure Server (Require Keamanan) memungkinkan 

server untuk meminta negosiasi sebelum IPSec 

memungkinkan sambungan. Kebijakan ini akan 

memungkinkan komunikasi yang masuk tanpa 

jaminan, namun lalu lintas keluar akan selalu 

dijamin. Kebijakan ini dapat diterapkan oleh Bank 

dalam skenario dimana data harus selalu 

diamankan.  

 Server (Keamanan Permintaan) memungkinkan 

server untuk meminta negosiasi IPSec, namun akan 

memungkinkan komunikasi tanpa jaminan jika 

komputer lain tidak IPSec sadar. Bank dapat 

menggunakan kebijakan ini untuk 

mengimplementasikan keamanan antara komputer 

IPSec diaktifkan tanpa mengorbankan 

interoperabilitas dengan non-IPSec-enabled 

komputer.  

Untuk melihat kebijakan lokal IPSec  

Buka Microsoft Management Console dan tambahkan 

Manajemen Kebijakan Keamanan IP snap-in:  

1. Klik Mulai, klik Jalankan, ketik MMC, dan 

kemudian klik OK.  

2. Di MMC, Konsol klik, klik Tambah / Hapus 

Snap-in, dan kemudian klik Tambah.  
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3. Klik Manajemen Kebijakan Keamanan IP, dan 

kemudian klik Tambah.  

 

Dalam kebanyakan kasus, kebijakan default akan 

memberikan keamanan yang dibutuhkan. Namun, Anda 

dapat menyesuaikan kebijakan, atau membuat kebijakan 

baru, untuk memenuhi kekhawatiran keamanan 

tambahan.  

Menggunakan Kebijakan IPSec pada Bank  

Hal ini jelas pada titik ini bahwa Bank memiliki 

persyaratan keamanan tertentu yang dapat didukung 

melalui teknologi IPSec dan terkait. Namun, 

mengembangkan strategi implementasi IPSec 

melibatkan lebih dari teknologi itu sendiri. Sebelum 

menggelar IPSec, arsitek juga perlu mempertimbangkan 

fitur yang diinginkan serta waktu, tenaga, dan biaya 

yang terlibat dalam membuat teknologi sukses untuk 

pelanggan. Tambahan pertanyaan untuk 

dipertimbangkan:  

 Apa yang akan menjadi dampak pada kinerja? 

Pelaksana IPSec akan meningkatkan utilisasi 
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prosesor, meningkatkan lalu lintas IP, dan 

meningkatkan ukuran paket IP.  

 Apa efek ini akan memiliki pada jaringan yang 

ada? Untuk Bank, kekuatan pengolahan tambahan 

pada beberapa mesin yang benar-benar akan 

menggunakan IPSec dan beban pada jaringan yang 

sebanding dengan masalah keamanan. Itu tidak 

untuk mengatakan ini adalah kasus di setiap 

lingkungan. Pertimbangan yang cermat dari semua 

fakta yang diperlukan untuk implementasi yang 

sukses. Jika kinerja tidak menjadi masalah, kartu 

jaringan khusus mungkin solusi yang tepat. 1  

Membuat Kebijakan untuk Domain  

Jadi di sini kita adalah: kita telah mengevaluasi 

kebutuhan bisnis Bank dan mengidentifikasi teknologi 

yang relevan, dan sekarang kami siap untuk 

melaksanakan. Bank ingin memastikan bahwa semua 

lalu lintas antara server hosting yang aman informasi 

rahasia dan host mengakses data yang dijamin akan 

otentik, dimodifikasi, dan dienkripsi. Otentikasi akan 

memanfaatkan sebuah PKI yang ada dengan 

menggunakan sertifikat X.509. Memeriksa integritas 

akan disediakan menggunakan HMAC-MD5, dan data 

enkripsi akan diimplementasikan menggunakan 3DES. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur 

Group Policy Windows 2000 untuk menyebarkan 

aturan IPSec. Ingat bahwa IPSec kebijakan dapat 

diimplementasikan pada komputer lokal, domain, atau 

tingkat unit organisasi. Karena kebijakan yang 
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diterapkan bagi Bank hanya berlaku untuk beberapa 

server, adalah bijaksana untuk menempatkan orang-

orang server dalam unit organisasi. Kemudian, 

kebijakan dapat diterapkan pada unit organisasi, dan 

server akan memiliki kebijakan yang diterapkan 

berdasarkan berada di unit organisasi tertentu. Hal ini 

akan menghilangkan yang tidak perlu pengolahan pada 

semua komputer klien lainnya.  

Ada satu elemen tambahan untuk dipertimbangkan-

komputer klien. Secara default, tidak ada kebijakan 

IPSec diterapkan ke host dalam lingkungan Windows 

2000. Namun, dalam rangka untuk klien untuk 

merespon dengan tepat ketika keamanan yang diminta 

oleh server yang aman, kita harus menerapkan 

kebijakan yang memberikan instruksi tersebut. Para 

komputer host harus mampu untuk menanggapi 

permintaan otentikasi menggunakan sertifikat dan untuk 

menegosiasikan enkripsi yang diinginkan. Ini bisa 

dicapai dengan memodifikasi kebijakan domain default 

untuk sertifikat mendukung dan menempatkan 

kebijakan klien di tingkat domain.  

Pengertian Virtual Private Network  

Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah 

teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat 

terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk 

dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara 

tersebut maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang 

sama seperti halnya berada di dalam kantor atau LAN itu 

sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik 
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publik. VPN dapat terjadi antara dua end-system atau dua 

komputer atau antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. 

VPN dapat dibentuk dengan menggunakan teknologi 

tunneling dan enkripsi. Koneksi VPN juga dapat terjadi 

pada semua layer pada protocol OSI, sehingga komunikasi 

menggunakan VPN dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan. Dengan demikian, VPN juga dapat 

dikategorikan sebagai infrastruktur WAN alterbatif untuk 

mendapatkan koneksi point-to-point pribadi antara 

pengirim dan penerima. Dan dapat dilakukan dengan 

menggunakan media apa saja, tanpa perlu media leased 

line atau frame relay. 

 

 
Gambar 2.3 Ilustrasi VPN  

 

Arsitektur IPsec  
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Perkembangan arsitektur IPsec mengacu pada pokok 

persoalan yang terdapat pada RFC. Terdapat  tujuh 

bagian utama pada gambar 2.6 yang dapat digunakan 

untuk mendefinisikan keseluruhan arsitektur dari Ipsec.  

1. Architecture Mencakup konsep secara umum, 

definisi, kebutuhan keamanan, dan mekanisme yang 

mendefinisikan teknologi dari IPsec.  

2. Encapsulating Security Payload (ESP) 

Menyediakan layanan kerahasiaan data dengan 

enkripsi, enkapsulasi, dan secara opsional yaitu 

autentikasi.  

3. Authentication Header (AH) Menyediakan 

mekanisme untuk autentikasi data sumber dan layanan 

connectionless data integrity untuk paket IP. 

 4. Encryption Algorithm Menyediakan bermacam-

macam algoritma enkripsi yang digunakan oleh ESP.  

5. Authentication Algorithm Menyediakan algoritma 

autentikasi yang digunakan oleh AH dan secara 

opsional digunakan pula oleh ESP.  

6. Domain of Interpretation (DOI) Mendefinisikan 

format payload, pertukaran tipe dan konvensi untuk 

penamaan terhadap informasi keamanan yang relevan. 

DOI juga mengandung nilai-nilai yang dibutuhkan 

untuk menghubungkan bagian satu dengan yang 

lainnya.  

7. Key Managemen Mengandung dokumen yang 

menggambarkan bermacam-macam skema dari 

manajemen pertukaran kunci. 
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KERBEROS  

Dalam perkembangan teknologi informasi yang 
semakin berkembang pesat saat ini, manusia dituntut 
untuk bergerak lebih cepat mendapatkan informasi 
yang terbaru di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi agar tidak ketinggalan karena pengetahuan 
tersebut selalu up to date setiap harinya. Hubungan 
antara informasi dan komunikasi dengan dunia 
jaringan komputer sangatlah dekat. Sekarang 
komputer banyak digunakan untuk mendapatkan 
informasi, dan juga sebagai salah satu alat komunikasi.  
Dan Kerberos dibuat untuk menangani masalah 
otentikasi. kerberos memungkinkan server dan cliet 
saling melakukan otentikasi sebelum membuat suatu 
koneksi. Kerberos dalam keamanan computer adalah 
merujuk kepada sebuah protocol autentikasi yang 
dikembangkan oleh Massachusetts Institute 
Technology (MIT).  

Sejarah dan perkembangan 

Kerberos pertama kali dikembangkan pada dekade 

1980-an sebagai sebuah metode untuk melakukan 

autentikasi terhadap pengguna dalam sebuah jaringan yang 

besar dan terdistribusi. Kerberos menggunakan enkripsi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Enkripsi
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kunci rahasia/kunci simetris dengan algoritma kunci yang 

kuat sehingga klien dapat membuktikan identitas mereka 

kepada server dan juga menjamin privasi dan integritas 

komunikasi mereka dengan server. Protokol ini dinamai 

Kerberos, karena memang Kerberos (atau Cerberus) 

merupakan seekor anjing berkepala tiga (protokol Kerberos 

memiliki tiga subprotokol) dalam mitologi Yunani yang 

menjadi penjaga Tartarus, gerbang menuju Hades (atau 

Pluto dalam mitologi Romawi). 

Protokol Kerberos memiliki tiga subprotokol agar dapat 

melakukan aksinya: 

 Authentication Service (AS) Exchange: yang 

digunakan oleh Key Distribution Center (KDC) 

untuk menyediakan Ticket-Granting Ticket (TGT) 

kepada klien dan membuat kunci sesi logon. 

 Ticket-Granting Service (TGS) Exchange: yang 

digunakan oleh KDC untuk mendistribusikan kunci 

sesi layanan dan tiket yang diasosiasikan 

dengannya. 

 Client/Server (CS) Exchange: yang digunakan 

oleh klien untuk mengirimkan sebuah tiket sebagai 

pendaftaran kepada sebuah layanan. 

Sesi autentikasi Kerberos yang dilakukan antara klien dan 

server adalah sebagai berikut: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cerberus
http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Tartarus
http://id.wikipedia.org/wiki/Hades
http://id.wikipedia.org/wiki/Pluto
http://id.wikipedia.org/wiki/Mitologi_Romawi
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Cara kerja protokol Kerberos 

1. Informasi pribadi pengguna dimasukkan ke dalam 

komputer klien Kerberos, yang kemudian akan 

mengirimkan sebuah request terhadap KDC untuk 

mengakses TGS dengan menggunakan protokol AS 

Exchange. Dalam request tersebut terdapat bukti 

identitas pengguna dalam bentuk terenkripsi. 

2. KDC kemudian menerima request dari klien 

Kerberos, lalu mencari kunci utama (disebut 

sebagai Master Key) yang dimiliki oleh pengguna 

dalam layanan direktori Active Directory (dalam 

Windows 2000/Windows Server 2003) untuk 

selanjutnya melakukan dekripsi terhadap informasi 

identitas yang terdapat dalam request yang 

dikirimkan. Jika identitas pengguna berhasil 

diverifikasi, KDC akan meresponsnya dengan 

memberikan TGT dan sebuah kunci sesi dengan 

menggunakan protokol AS Exchange. 

3. Klien selanjutnya mengirimkan request TGS 

kepada KDC yang mengandung TGT yang 

sebelumnya diterima dari KDC dan meminta akses 

http://id.wikipedia.org/wiki/Active_Directory
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
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tehradap beberapa layanan dalam server dengan 

menggunakan protokol TGS Exchange. 

4. KDC selanjutnya menerima request, malakukan 

autentikasi terhadap pengguna, dan meresponsnya 

dengan memberikan sebuah tiket dan kunci sesi 

kepada pengguna untuk mengakses server target 

dengan menggunakan protokol TGS Exchange. 

5. Klien selanjutnya mengirimkan request terhadap 

server target yang mengandung tiket yang 

didapatkan sebelumnya dengan menggunakan 

protokol CS Exchange. Server target kemudian 

melakukan autentikasi terhadap tiket yang 

bersangkutan, membalasnya dengan sebuah kunci 

sesi, dan klien pun akhirnya dapat mengakses 

layanan yang tersedia dalam server. 

6. Proses autentifikasinya cukup sederhana. 

Pertama kali pengguna hendak login ke 

server, ia harus membuktikan keaslian dirinya 

kepada authentication server (AS). Server ini 

akan membentuk session key dan encryption 

key bagi pengguna, untuk mengacak 

password maupun isi percakapan yang terjadi 

antara pengguna dan server. 

7. Encryption key berfungsi sebagai tiket masuk, 

istilahnya ticket-granting-ticket, ke dalam 

server. Dengannya, pengguna belum bisa 

melayangkan request layanan (service). 

Selanjutnya, tiket ini akan dikirim kepada 
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ticket granting server (TGS) yang akan 

memberikan tiket untuk mengirim request 

layanan kepada service server. 

8. Tiket yang digunakan untuk melakukan 

request layanan dibatasi oleh rentang waktu, 

biasanya 8 jam. Dengan demikan, potensi 

ancaman keamanan tiket ini digunakan oleh 

orang lain di lain waktu dapat dikurangi. 

 

 

 

 

 

1. Tahap-tahap Otentikasi  

Cara kerja Kerberos melakukan otentikasi dapat 

dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut. 
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Gambar Authentication Exchange 
 

Tahap pertama disebut Authentication Exchange. 

Pihak yang terlibat adalah client dan Kerberos 

Authentication Server (AS). Untuk login ke jaringan, 

program di sisi client (dikenal dengan kinit) akan 

meminta user untuk memasukkan username dan 

password. Program ini akan menurunkan client key 

(KC) dari password dan menghapus password 

sebenarnya di workstation tersebut. Username akan 

dikirim melintasi jaringan ke AS. Jika username 

terdapat di database, maka AS akan membuat 

Session Key 1 (SK1 atau KC,TGS) untuk 

komunikasi antara client dan Ticket-granting Server 

(TGS). 

Selain itu, AS juga membuat ticket untuk 

komunikasi antara client dan TGS (disebut Ticket-

granting Ticket atau TGT atau TC,TGS). 
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Selanjutnya KC,TGS dan TC,TGS dienkripsi 

dengan TGS key (KTGS). Paket ini diperuntukkan 

untuk dibuka hanya oleh TGS. Paket TGS dan 

KC,TGS dienkripsi dengan KC, lalu 

dikirimkan ke client. Notasi untuk proses ini dapat 

ditunjukkan seperti di 

bawah ini: 

 

{ KC,TGS, { KC,TGS, TC,TGS }KTGS } KC 

 

dimana { TX }KX berarti ticket TX dienkripsi 

dengan kunci KX. Warna merah menunjukkan 

paket TGS yang dienkripsi dengan KTGS. 

 

 
 

Tahap 2: Ticket-granting Server (TGS) Exchange 

 

Tahap berikutnya disebut TGS Exchange. Data dari 

AS didekripsi dengan menggunakan KC. Jika 
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password yang dimasukkan sesuai dengan 

username, maka client akan mampu mendekripsi 

data dengan benar. Client akan mendapatkan 

KC,TGS dan paket TGS yang masih dalam 

keadaan terenkripsi. Client tidak dapat membuka 

paket ini karena kunci yang dipakai adalah KTGS, 

yang hanya diketahui oleh AS dan TGS. 

Selanjutnya client akan membuat Authenticator 

(Auth atau AC) yang berisi username, IP address 

client, dan time-stamp. Lalu client akan 

mengirimkan nama server yang dituju (S), AC, dan 

mem-forward paket TGS dari AS ke TGS melintasi 

jaringan. 

Notasi dari pengiriman tersebut adalah sebagai 

berikut:  

 

S, { AC }KC,TGS, { KC,TGS, TC,TGS }KTGS 

 

Di TGS paket TGS dari AS didekrip dengan KTGS 

dan TGS memperoleh KC,TGS dan TTGS. KC,TGS 

digunakan untuk mendekrip AC. Jika isi AC dan 

TC,TGS sesuai, maka TGS akan memberi akses 

dengan cara membuat Session Key 2 (SK2 atau 

KC,S) untuk komunikasi antara client dan server 

yang dituju 
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(disebut juga Target Server atau TS). TGS akan 

mengeluarkan ticket baru (disebut TK-TS atau 

TC,S). TC,S dan KC,S akan dienkrip dengan kunci 

privat server (KS) menjadi paket TS dari TGS. KC,S 

dan paket TS dienkrip dengan KC,TGS, kemudian 

dikirimkan ke client melintasi jaringan. Notasi 

untuk 

pengiriman ini dinyatakan sebagai berikut:  

 

{ KC,S, { KC,S, TC,S }KS }KC,TGS 

 

Warna jingga menunjukkan paket TS dari TGS. 

 

 
 

Tahap 3: Client/Server Exchange 

 

Tahap ketiga disebut Client/Server Exchange. Pada 

tahap ini client dan server yang bersangkutan akan 

melakukan otentikasi. Otentikasi ini dapat 
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berlangsung searah atau dua arah (mutual 

authentication). Otentikasi searah berarti client 

harus membuktikan ke server siapa dirinya, 

sedangkan pada otentikasi dua arah server juga 

harus membuktikan kepada client siapa dirinya. 

Client mendekrip data yang diterima dengan 

KC,TGS dan mendapatkan KC,S dan paket TS dari 

TGS. Paket TS ini tidak dapat dibuka oleh client 

karena proses dekripsi dilakukan dengan 

menggunakan kunci privat KS yang hanya 

diketahui oleh TGS dan TS. Kemudian client akan 

membuat AC, dan 

mengenkripsinya dengan KC,S. Selanjutnya client 

mengirimkan AC tersebut dan mem-forward paket 

TS dari TGS ke server yang dituju melintasi 

jaringan. Notasi untuk proses ini dinyatakan 

sebagai berikut 

 

{ AC }KC,S, { KC,S, TC,S }KS 

 

Sesampainya di TS, server akan mendekrip paket 

TS dari TGS dengan kunci privat yang 

dimilikinya, dan mendapatkan KC,S dan TC,S. 

KC,S digunakan untuk mendekrip AC. Jika isi AC 

dan TC,S sesuai, maka TS akan memberi akses 
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kepada client untuk mendapatkan service darinya. 

Dengan demikian TS telah 

diyakinkan bahwa user yang meminta service 

padanya adalah user yang sah. Jika mutual 

authentication dibutuhkan, maka TS akan 

mengirimkan data timestamp yang tercantum di 

AC ditambah satu, lalu dienkripsi dengan session 

key KC,S. Notasinya adalah sebagai berikut: 

 

{ time-stamp AC+ 1 }KC,S 

Dengan demikian kedua belah pihak diyakinkan 

akan kebenaran identitas masing-masing. 

 

 
 

Tahap 4: Secure Communication 

 

Tahap terakhir disebut Secure Communication. Baik 

client dan TS telah diyakinkan akan kebenaran 

identitas masing-masing. Pertukaran data diantara 

keduanya dapat dilakukan dengan aman karena 



84 
 

client dan server memiliki kunci privat KC,S yang 

hanya diketahui oleh mereka saja. Gambar INI 

memperlihatkan jalannya otentikasi yang harus 

dilaluI sebelum client mendapat akses ke server. 
 
 

 
Gambar 2-6. Protokol Kerberos 
 
 

  

2. Operasi Kerberos Secara Umum 

Secara detailnya maka protokol Kerberos ini 

secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : 



85 
 

User memasukkan username dan password 

client. Client membangkitkankan fungsi one-way 

hash dalam setiap enter password, menjadi secret key 

client. Client mengirim plain message kepada AS 

untuk meminta pelayanan. Contoh Message: “User 

AAA akan meminta request services”. Secret key dan 

password dikirim ke AS. 

AS_request= ( Principalclient, Principalservice, IP_list, 

Lifetime )  

AS memeriksa apakah nama client berada pada 

database. Jika ada maka AS mengirim balasan ke 

klien tersebut..Balasan tersebut berupa;  

Message A: session key client/TGS yang dienkripsi 

dengan secret key user. 

Message B: Ticket-Granting Ticket (termasuk client 

ID, client network address, ticket validity period, dan 

session key client/TGS) yang dienkripsi 

menggunakan secret key TGS. 

TGT = ( Principalclient , krbtgt/REALM@REALM , 

IP_list , Timestamp , Lifetime , SKTGS )  

AS_reply={PrincipalService,Timestamp, Lifetime, SKTGS} 

K User{TGT}KTGS  
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Client menerima messages A dan B, dan 

mendecrypt message A untuk mendapatkan session 

key client/TGS. Session key digunakan untuk 

berkomunikasi dengan TGS. (Client tidak dapat 

mendecrypt Message B yang diencrypt menggunakan 

secret key. TGS). Client mempunyai cukup informasi 

untuk mengautentikasi dirinya sendiri ke TGS. 

Kmeudian user mengirim dua message ke TGS; 

Message C: terdiri dari Ticket-Granting Ticket dari 

message B dan ID pada saat requesting service. 

Message D: Authenticator (terdiri dari client ID dan 

timestamp), diencrypt menggunakan session key 

client/TGS. 

TGS_request=(Principalservice, Lifetime, Authenticator) 

{TGT}KTGS  

Setelah menerima messages C and D, TGS 

mendecrypt message D (Authenticator) 

menggunakan session key client/TGS dan mengirim 

dua message kepada client: 

Message E: Client-to-server ticket (termasuk client ID, 

client network address, validity period dan session 

key client/server) yang diencrypt menggunakan 

secret key server. 
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TService= ( PrincipalClient, Principalservice,IP_list 

,Timestamp , Lifetime , SK )Service  

Message E: session key client/server yang dienkripsi 

menggunakan session key TGS. 

TGS_reply={PrincipalService,Timestamp,Lifetime,SKServi

ce}SKTGS{TService}KService  

Setelah menerima messages E dan F dari TGS, 

client menghubungi service server dan mengirim dua 

messages: 

Message F dari step sebelumnya (ticket client ke 

server, yang dienkripsi menggunakan secret key 

layanan). 

Message G: Authenticator, termasuk client ID, 

timestamp dan yang dienkripsi menggunakan session 

key client/server. 

Authenticator = { PrincipalClient , Timestamp }SKServic  

Service server mendecrypt ticket menggunakan 

secret key layanan dan mengirim pesan ke client 

untuk mengkonfirmasikan kebenaran identitas client: 
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Message H: timestamp menemukan Authenticator 

client yang sebelumya telah didapat plus 1, dienkripsi 

menggunakan session key client/server. 

AP_R 

EQ = Authenticator { TService }KService  

Client mendecrypt konfirmasi tersebut 

menggunakan session key client/server dan 

mengecek apakah timestamp masih update.Jika 

benar maka client dapat memulai menggunakan 

layanan yang diinginkan ke server. Akhirnya 

server menyediakan layanan yang diminta oleh 

client. 

 

KERBEROS 

Kerberos merupakan layanan autentikasi yang 

dikembangkan oleh MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) Amerika Serikat, dengan bantuan dari 

Proyek Athena. Tujuannya adalah untuk 

memungkinkan pengguna (user) dan layanan (service) 

untuk saling mengautentikasi satu dengan yang lainnya. 

Dengan kata lain, saling menunjukkan identitasnya.  

Tentu saja ada banyak cara untuk menunjukkan 

identitas pengguna kepada layanan tersebut. Salah satu 

cara yang paling umum adalah dengan penggunaan 

password. Seseorang “log in” ke dalam server dengan 
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mengetikkan username dan password, yang idealnya 

hanya diketahui oleh pengguna dan server tersebut. 

Server tersebut kemudian diyakinkan bahwa orang yang 

sedang berusaha mengaksesnya adalah benar-benar 

pengguna.  

Namun, penggunaan password ini memiliki banyak 

kelemahan. Misalnya seseorang memilih password yang 

mudah ditebak oleh orang lain dalam beberapa kali 

usaha percobaan. Dalam hal ini dikatakan bahwa 

password tersebut lemah. Masalah lainnya timbul ketika 

password ini akan dikirimkan melalui jaringan: 

Password tersebut harus melalui jaringan tanpa 

dienkripsi. Dengan kata lain, jika ada orang lain yang 

“mendengarkan” jaringan tersebut dapat mencegat 

password itu dan mendapatkannya kemudian 

menggunakannya untuk masuk sebagai pengguna.  

Inovasi utama dalam Kerberos adalah gagasan 

bahwa password tersebut dapat dilihat sebagai suatu 

shared secret, sesuatu rahasia yang hanya pengguna dan 

server yang mengetahuinya. Menunjukkan identitas 

dilakukan tanpa pengguna harus membuka rahasia 

tersebut. Ada suatu cara untuk membuktikan bahwa kita 

mengetahui rahasia tersebut tanpa mengirimnya ke 

jaringan.  

 

 Dasar-Dasar Kerberos  

Pendekatan dasar dari Kerberos adalah menciptakan 

suatu layanan yang tujuan satu-satunya adalah untuk 

autentikasi. Alasannya adalah untuk membebaskan 

layanan tersebut dari keharusan untuk mengurusi record 
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akun pengguna. Dalam pendekatan ini, pengguna dan 

layanan harus memercayai Kerberos authentication 

server (AS). AS ini berperan sebagai pengenal kepada 

mereka. Untuk melakukan hal ini, pengguna dan 

layanan harus mempunyai shared secret key yang telah 

terdaftar di AS. Key tersebut dinamakan long-term 

keys, karena memang digunakan dalam jangka waktu 

yang cukup lama, yaitu berminggu-minggu atau 

berbulan-bulan.  

Ada tiga langkah dasar dalam proses autentikasi 

pengguna kepada layanan. Pertama, pengguna 

mengirimkan request kepada AS, meminta untuk 

mengautentikasi dirinya terhadap layanan. Dalam 

langkah kedua, AS bersiap untuk memperkenalkan 

pengguna dan layanan satu sama lainnya. Hal ini 

dilakukan dengan cara menciptakan suatu secret key 

yang baru dan random yang akan dibagikan hanya 

kepada pengguna dan layanan. AS  
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mengirimkan pesan kepada pengguna yang terdiri 

atas dua bagian. Satu bagian mengandung random key 

bersama nama layanan, yang dienkripsi dengan long-

term key milik pengguna. Bagian lainnya mengandung 

random key yang sama bersama nama pengguna, yang 

dienkripsi dengan long-term key milik layanan. Dalam 

bahasa Kerberos, pesan yang pertama sering disebut 

credentials, sedangkan pesan yang kedua disebut ticket, 

dan random key tersebut disebut dengan session key.  

Pada tahap ini, hanya pengguna yang mengetahui 

session key. Pengguna membuat suatu pesan, misalnya 

timestamp, kemudian dienkripsi menggunakan session 

key. Pesan ini disebut authenticator. Pesan 

authenticator ini dikirimkan bersama dengan ticket 

kepada layanan. Kemudian layanan mendekripsikan 

ticket dengan long-term key-nya, mendapatkan session 

key, yang pada gilirannya digunakan untuk 

mendekripsikan authenticator. Layanan tersebut 

memercayai AS, sehingga ia dapat yakin bahwa hanya 

pengguna yang terdaftar yang dapat membuat 

authenticator semacam itu. Hal ini mengakhiri proses 

autentikasi pengguna terhadap layanan.  

Authentication atau autentikasi adalah proses 

verifikasi identitas dari seorang anggota yang 

memberikan suatu data, dan integritas dari data 

tersebut. Principal adalah anggota yang identitasnya 

telah diverifikasi. Verifier adalah anggota yang 

meminta jaminan identitas dari principal. Integritas data 
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adalah jaminan bahwa data yang diterima adalah data 

yang sama dengan data yang dikirimkan. Mekanisme 

autentikasi berbeda dalam jaminan yang mereka 

berikan: beberapa menyatakan bahwa data dibuat oleh 

principal pada satu titik di masa lampau, beberapa 

menyatakan bahwa data dibuat oleh principal di masa 

sekarang (present), dan beberapa yang lainnya lagi 

menyatakan bahwa data baru saja dibuat oleh principal 

ketika dikirimkan. Mekanisme juga berbeda dalam hal 

jumlah verifier: beberapa ada yang menggunakan 

verifier tunggal untuk setiap message, ada yang 

menggunakan multiple verifiers. Perbedaan ketiga 

adalah dalam hal apakah mekanisme tersebut 

mendukung non-repudiation, yaitu kemampuan verifier 

untuk membuktikan kepada pihak ketiga bahwa pesan 

tersebut benar-benar dibuat oleh principal.  

Karena perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi 

performa, maka kita perlu melihat kebutuhan-kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh masing-masing aplikasi sebelum 

kita menentukan metoda mana yang akan digunakan. 

Contohnya, autentikasi untuk electronic mail (email) 

membutuhkan multiple verifiers dan non-repudiation, 

tetapi toleran terhadap latensi waktu. 

Layanan keamanan lainnya adalah kerahasiaan 

(confidentiality) dan autorisasi (authorization). 

Confidentiality adalah perlindungan informasi terhadap 

mereka yang tidak seharusnya menerima informasi 

tersebut. Kebanyakan metode autentikasi yang baik 

memberikan pilihan untuk confidentiality ini. 

Authorization adalah proses dimana seseorang 
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menentukan apakah principal dapat melakukan suatu 

operasi. Autorisasi biasanya dilakukan setelah principal 

melalui proses autentikasi.  

 

 

 
 
 

 


