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Modul 0 : Running Modul 
 

0.1 Tujuan 

Setelah mengikuti Running Modul mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami peraturan kegiatan praktikum. 

2. Memahami Hak dan Kewajiban praktikan dalam kegiatan praktikum. 

3. Memahami komponen penilaian kegiatan praktikum. 

 

0.2 Peraturan Praktikum 

1. Praktikum diampu oleh Dosen Kelas dan dibantu oleh Laboran dan Asisten Praktikum 

2. Praktikum dilaksanakan di Gedung C  lantai 3 (Network Labor)  sesuai jadwal yang 

ditentukan. 

3. Praktikan wajib membawa modul praktikum dan alat tulis 

4. Praktikan wajib mengisi daftar hadir   

5. Durasi kegiatan praktikum 100 menit 

a. 15 menit untuk pengerjaan Tes Awal atau wawancara Tugas Pendahuluan  

b. 60 menit untuk penyampaian materi 

c. 25 menit untuk pengerjaan Tes Akhir 

6. Jumlah pertemuan praktikum: 

 16 kali untuk 2 SKS  termasuk UTS dan UAS 

 8 kali 1 SKS termasuk UTS dan UAS 

7. Praktikan wajib hadir minimal 75% dari seluruh pertemuan praktikum di lab. Jika total 

kehadiran kurang dari 75% maka nilai UAS/ Tugas Besar = 0. 

8. Praktikan yang datang terlambat : 

 <= 15 menit : diperbolehkan mengikuti praktikum 

 > 30 menit : tidak diperbolehkan mengikuti praktikum 

9. Saat praktikum berlangsung, asisten praktikum dan praktikan: 

 Wajib mematikan/ men-silent semua alat komunikasi (smartphone, tab, iPad, dsb). 

 Dilarang membuka aplikasi yang tidak berhubungan dengan praktikum yang berlangsung. 

 Dilarang mengubah setting software maupun hardware komputer tanpa ijin. 

 Dilarang membawa makanan maupun minuman di ruang praktikum. 

 Dilarang memberikan jawaban ke praktikan lain (pre-test dan post-test). 

 Dilarang menyebarkan soal pre-test dan post-test. 

 Dilarang membuang sampah/sesuatu apapun di ruangan praktikum. 
10. Pelanggaran terhadap peraturan praktikum ini akan ditindak secara tegas secara berjenjang di 

lingkup Kelas, Laboratorium, Program Studi, Fakultas, hingga Institusi. 

 

0.3 Penilaian Praktikum 

1. Komponen penilaian praktikum: 

60% nilai permodul dan 40% nilai Tugas Besar (atau UAS praktek) 

2. Seluruh komponen penilaian beserta pembobotannya ditentukan oleh dosen Penanggung 

Jawab Matakuliah (PJMK) 

3. Penilaian per modul dilakukan oleh asisten praktikum, sedangkan nilai Tugas Besar/UAS 

diserahkan kepada dosen PJMK 

4. Baik praktikan maupun asisten tidak diperkenankan meminta atau memberikan tugas 

tambahan untuk perbaikan nilai. 

5. Standar indeks dan range nilai ditentukan oleh dosen PJMK atas sepengetahuan Ketua 

Kelompok Keahlian 
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MODUL 1 :  Sistem Operasi Ubuntu 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami apa itu open source beserta variannya. 

2. Dapat memahami konsep dari sebuah sistem operasi open source 

. 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Ubuntu New Release 

 

1.3 Dasar Teori 

1.3.1 Ubuntu 

Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasiskan Debian dan didistribusikan 

sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari filosofi dari Afrika Selatan yang 

berarti "kemanusiaan kepada sesama"
. 
Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, 

namun versi server Ubuntu juga tersedia, dan telah dipakai secara luas.  

Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd. yang merupakan sebuah perusahaan yang 

dimiliki oleh pengusaha Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu 

adalah membawa semangat yang terkandung di dalam filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat 

lunak. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas, dan 

mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional.  

1.4 Latihan 

 

Latihan 1 

 

1. Instalasi Ubuntu di laptop masing 

2. Memahami konsep dual boot atau multi boot 

3. Memahami dan menguasai sintak dasar dari OS ubuntu 

4. Memahami direktori dari OS ubuntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Linux
https://id.wikipedia.org/wiki/Debian
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_bebas
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Canonical_Ltd.
https://id.wikipedia.org/wiki/Afrika_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
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MODUL 2 : Mikrotik 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep routing dan protokol yang ada di mikrotik 

2. Memahami konsep security yang ada pada mikrotik 

3. Dapat mengimplementasikan konsep security pada kasus sederhana di mikrotik 

 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Ubuntu, MIkrotik OS, Virtual Box, Winbox 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 Mikrotik 

 

Mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan 

komputer manjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP 

network dan jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP, provider hotspot dan 

warnet.  Mikrotik juga didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk 

keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem 

jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. 

 

1.4 Latihan 

 

Latihan 2 

 

1. Instalasi Mikrotik menggunakan virtual OS  

2. Penggunaan aplikasi third party untuk pemanggilan mikrotik 

3. Penggunaan webview dari mikrotik 

4. Penerapan firewall dan security didalam mikrotik 

5. Penerapan routing statis dan dinamis pada sebuah mikrotik 

6. Penerapan security layer pada mikrotik 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keamanan Komputer dan Jaringan Program Studi Teknik Informatika UIR  4 
 

MODUL 3 :  Proxy Server 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep link 

2. Dapat mengimplementasikan konsep link pada kasus sederhana 

 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Ubuntu, Squid3, Terminal, Putty 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 Proxy Server 

Proxy server (peladen proxy) adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat 

bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap content dari Internet atau 

intranet. Proxy Server bertindak sebagai gateway terhadap dunia ini Internet untuk setiap 

komputer klien. Proxy server tidak terlihat oleh komputer klien: seorang pengguna yang 

berinteraksi dengan Internet melalui sebuah proxy server tidak akan mengetahui bahwa sebuah 

proxy server sedang menangani request yang dilakukannya. Web server yang menerima request 

dari proxy server akan menginterpretasikan request-request tersebut seolah-olah request itu 

datang secara langsung dari komputer klien, bukan dari proxy server.  

Proxy server juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan pribadi yang dihubungkan ke 

sebuah jaringan publik (seperti halnya Internet). Proxy server memiliki lebih banyak fungsi 

daripada router yang memiliki fitur packet filtering karena memang proxy server beroperasi 

pada level yang lebih tinggi dan memiliki kontrol yang lebih menyeluruh terhadap akses 

jaringan. Proxy server yang berfungsi sebagai sebuah "agen keamanan" untuk sebuah jaringan 

pribadi, umumnya dikenal sebagai firewall.  

1.4 Latihan 

 

Latihan 3 

 

Buatlah Proxy server pada sebuah server Ubuntu yang meliputi 

1. Installasi squid3 

2. Membuat dan memahami proxylist 

3. Memahami hak akses didalam ubuntu 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://id.wikipedia.org/wiki/Gateway
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Web_server
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Router
https://id.wikipedia.org/wiki/Packet_filtering
https://id.wikipedia.org/wiki/Firewall
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MODUL 4 : Network Scaning dan Probing 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep scaning dan probing pada jaringan komputer 

2. Dapat mengimplementasikan network scaning dan probing 

 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Netstat, Nmap, Nessus 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 Network Scaning dan Probing 

 

Network scanner adalah metode bagaimana caranya mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya dari IP/Network korban.  

 

1.4 Latihan 

 

Latihan 4 

 

Percobaan hacking yang dilakukan oleh mahasiswa :  

1. Instalasi Nmap, Netstat dan Nessus 

2. Menjalankan service nmap dan lainnya 

3. Mencoba mencari port apa saja yang terbuka 

4. Membuat analisa dari hasil nessus 
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MODUL 5 : Password Management 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep dasar autentikasi password di linux 

2. Memahami konsep shadow password 

3. Mampu menganalisa kelemahan password dengan program password cracker yang ada 

 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Ubuntu, Passwordcracker, Terminal, JohnTheRipper 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 Password Management 

 

Kata sandi adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau 

sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi 

identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Kata 

sandi juga dapat diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenal. 

 

1.4 Latihan 

 

Latihan 5 

 

1. Memahami konsep enkripsi beserta dekripsi 

2. Instalasi aplikasi attacker password 

3. Memahami cara kerja attack dan defense dari sebuah password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/String
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
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MODUL 6 : Firewall 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep Firewall . 

2. Dapat mengimplementasikan firewall dalam sebuah sistem keamanan. 

. 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : IPtables, Ubuntu, Terminal 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 Firewall 

 

Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi 

komputer dari beberapa jenis serangan dari komputer luar. Menurut Wabopedia.com Definisi 

Firewall adalah sebuah sistem yang didesain untuk mencegah akses yang tidak sah ke atau dari 

jaringan pribadi (Privat Network). 

 

1.4 Latihan 

 

Latihan 6 

 

Buatlah contoh dari beberapa tampilan memasukkan list pada sebuah web 

1. Memahami Analisa dan filter paket 

2. Memahami Bloking isi dan protokol 

3. Memahami Autentikasi koneksi dan enkripsi 

4. Memahami penggunaan command iptables beserta fungsinya 
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MODUL 7 : Firewall [TCP WRAPPER] 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memperkenalkan konsep dasar firewall yang lain pada linux, yaitu tcp wrapper 

2. Memahami perbedaan konsep firewall iptabes dan tcp wrapper 

3. Mampu mengaplikasikan tcp wrapper. 

 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Ubuntu, Terminal, IPtables 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 Tcp wrapper 

 

Merupakan salah satu pengelolaan service yang diatur pada /etc/xinetd.d dan system v scripts. 

Penglolaan service ini bisa melakukan blocking service tertentu kepada client atau nomor IP 

tertentu. Ada dua file yang dipakai untuk melakukan blocking dan unblocking yaitu 

/etc/hosts.allow (diperbolehkan access) dan hosts.deny (dilarang akses). 

 

1.4 Latihan 

 

Latihan 7 

 

1. Memahami konsep logging 

2. Mencari fasilitas logging yang ada pada ubuntu 

3. Mencari perbedaan antar firewall dan tcp wrapper 
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MODUL 8 : Intrusion Detection System (IDS) 

1.1 Tujuan 

 

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux 

2. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux 

3. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux. 

 

1.2 Alat & Bahan 

 PC/ Laptop 

 Core I3 Minimum 

 Software : Snort, Ubuntu , Terminal 
 

1.3 Dasar Teori 

 

1.3.1 IDS 

 

IDS (Intrusion Detection System) adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap 

traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan didalam sebuah 

sistem jaringan. Jika ditemukan kegiatankegiatan yang mencurigakan berhubungan dengan 

traffic jaringan maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator 

jaringan. Dalam banyak kasus IDS juga merespon terhadap traffic yang tidak normal/ anomali 

melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP (Internet Protocol) sumber dari usaha 

pengaksesan jaringan. 

 

1.4 Latihan 

 

Latihan 8 

 

1. Memahami penggunaan SNORT sebagai IDS di ubuntu 

2. Memahami konsep IDS yang akn dibangun 

3. Memahami konsep security yang dilakukan oleh Snort 
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