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BAB I 

LANDASAN TEORI 

 

1. Sejarah Singkat Linux 

Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki 

Finlandia Pada tanggal 5 oktober 1991, yaitu Linus Benedict Torvalds, Dulunya 

Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem UNIX 

kecil yang dikembangkan oleh Andrew anenbaum pada tahun 1987. Minix sendiri 

merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk penggunaan akademis. Linux bisa 

didapatkan dalam berbagai distribusi (sering disebut Distro). Distro adalah bundel 

dari kernel Linux, beserta sistem dasar linux, program instalasi, tools basic, dan 

program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro. 

Contoh -contoh distro Linux : 

1. Fedora   6. Knoppix 

2. RedHat   7. Mint 

3. Slackware   8. Mandrake 

4. Debian   9. SuSe 

5. PCLinuxOS  10. Ubuntu, dll 

 

1.1 Fedora 

Fedora (sebelumnya bernama fedora core, kadang disebut juga fedora linux) 

adalah adalah sebuah distro Linux berbasis RPM (Redhat Package Manager) dan yum 

yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemrogram 

serta disponsori oleh Red Hat. Nama Fedora berasal dari karakter fedora yang 

digunakan di logo Red Hat. Kemudahan dari distro ini adalah sistem instalasi paket 

dengan menggunakan yum. Dengan aplikasi ini perawatan, instalasi dan penghapusan 

aplikasi jadi lebih baik dan mudah. Tidak seperti distro lain Fedora tidak memaketkan 

repository nya dalam bentuk ISO (DC ataupun DVD), dan hanya mengandalkan 

koneksi internet untuk melakukan install dan update aplikasi. 
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1.2 Redhat 

Redhat Linux merupakan salah satu linux yang paling popular di Indonesia dan 

Amerika, dan dirancang khusus untuk server. Redhat diakui sebagai server tercepat 

dibandingkan dengan linux server lainnya. Selain sebagai server tercepat, Redhat juga 

dapat digunakan sebagai client maupun sebagai PC desktop/PC standolone. Saat ini 

redhat sudah beredar dengan versi 9.0 yang dapat menggunakan desktop Gnome dan 

juga KDE. 

Kelebihan lain yang dimiliki oleh Redhat linux adalah kemudahan dalam hal 

installasinya. Ini merupakan revolusioner Linux. pada saat linux lainnya membuat 

pengguna awalnya putus asa, Redhat hadir dengan prosedur instalasi termudah pada 

masanya. 

Hal revolusioner lainnya adalah bahwa Redhat linux menciptakan format paket 

program RPM yang menjadi standar baku file binner pada Linux, yang kemudian 

digunakan oleh linux lainnya seperti SuSE, Mandrake, dan Caldera. 

 

1.3 Slackware 

Slackware adalah distribusi linux yang pertama. Bagi pengguna Linux senior, 

slackware merupakan suatu distribusi Linux yang penuh dengan tantangan. 

Slackware hadir dengan model yang sangat sederhana, tidak seperti distribusi linux 

yang lainnya. Slackware merupakan distribusi linux yang murni, dalam arti 

penampilannya yang sangat mirip dengan UNIX (UNIX Clone), sehingga membuat 

penggunanya merasa seperti menggunakan UNIX murni. Bagi mereka yang 

menginginkan tantangan dan ingin menjadi Linuxer handal, atau yang sering dikenal 

dengan sysadmin, slackware merupakan jawabannya. Anda tidak akan pernah 

mendapatkan kemudahan seperti halnya jika kita menggunakan distribusi linux yang 

lainnya karena slackware semuanya serba manual dan tanpa grafik. 

 

1.4 Debian 

Sistem operasi Debian adalah gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan 

dengan lisensi GNU, dan utamanya menggunakan kernel Linux, sehingga populer 
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dengan nama Debian GNU/Linux. Sistem operasi Debian yang menggunakan kernel 

Linux merupakan salah satu distro Linux yang populer dengan kestabilannya. Dengan 

memperhitungkan distro berbasis Debian, seperti Ubuntu, Xubuntu, Knoppix, Mint, 

dan sebagainya, maka Debian merupakan distro Linux yang paling banyak digunakan 

di dunia. Versi rilis stabil terakhir adalah versi 6.0, dengan kode nama squeeze. Saat 

versi baru dirilis, versi stabil sebelumnya yaitu versi 5.0 dengan kode nama lenny 

menjadi oldstable. 

 

1.5 Mandrake / Mandriva 

Mandriva Linux (dahulu dikenal dengan nama Mandrakelinux atau Mandrake 

Linux) adalah sistem operasi yang dibuat oleh Mandriva (dahulu dikenal dengan 

nama Mandrakesoft). Mandriva Linux menggunakan RPM Package Manager. 

Turunan dari mandriva adalah PCLinuxOS yang juga berbasis RPM, dibuat untuk 

meningkatkan versi linux mandrake (saat ini mandriva). 

 

1.6 Suse 

SUSE Linux awalnya merupakan distro Slackware terjemahan bahasa Jerman. 

SUSE bermula pada awal tahun 1990-an dimana Linux terdiri dari sekitar 50 keping 

disket dan dapat diunduh/diambil lewat internet, tetapi pengguna potensial yang 

memiliki koneksi internet tidaklah banyak. Kemudian S.u.S.E. GmbH menghimpun 

disket-disket Linux yang dapat dibeli (tanpa harus memiliki koneksi internet). SuSE 

tersebarluas oleh Suse GmbH dengan lokalisasi instalasi dalam bahasa Jerman dan 

dengan itu menciptakan distribusi dari banyak pengguna berbahasa Jerman. Alat 

instalasi dari Slackware diganti dengan YaST hasil pengembangan Suse GmbH 

sendiri. Mulai April 1994 Paket Suse-Linux Versi 1.0 mulai menggunakan CD, tidak 

lagi dalam disket (yang sudah mencapai 70 keping). Versi pertama yang berdiri 

sendiri terlepas dari Slackware diterbitkan pada Mei 1996 dengan nama S.u.S.E. 

Linux, versi 4.2 dan versi terbarunya adalaha 11.5 yang dirilis pada November 2011. 
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1.7 Ubuntu  

Ubuntu merupakan distro Linux turunan Debian. Ubuntu bisa digunakan di 

Laptop, Desktop, Server, maupun perangkat mobile dengan kehadiran Unity pada 

Ubuntu versi terbaru. Melalui software center yang ada di server repository Ubuntu, 

kita bisa menemukan hampir seluruh aplikasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

sehari-hari mulai dari aplikasi perkantoran (office), pengolah gambar, internet, 

programming, games, dan masih banyak lagi. 

Kata 'Ubuntu' berasal dari bahasa Afrika yang berarti rasa kemanusiaan terhadap 

sesama manusia, bisa juga diartikan aku adalah aku karena keberadaan kita semua. 

Tujuan dari pembuatan distro Linux Ubuntu awalnya adalah membawa semangat 

yang terkandung di dalam Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak 

Ubuntu pertama kali diluncurkan ke pubik pada tahun 2004 oleh Mark Shuttleworth 

pemilik perusahaan Canonical Ltd yang membentuk suatu grup open source dengan 

tujuan membentuk distro baru berbasis Debian. Pertama kali Ubuntu diluncurkan, 

sebanyak lebih dari 12000 orang telah mencobanya dan angka tersebut terus melonjak 

dari tahun ke tahun hingga akhirnya menjadikan Ubuntu sebagai distro terpopuler di 

dunia. 

 

 Versi dan Penamaan Ubuntu dari Tahun ke Tahun 

Versi Ubuntu hadir setiap 6 bulan sekali. Setiap pengguna Ubuntu bisa 

melakukan upgrade dari versi lama ke versi baru dengan gratis tanpa membayar 

sebagaimana pertama kali menginstal di komputernya. 

Penamaan versi Ubuntu dari versi satu ke versi lainnya memiliki penamaan yang 

unik. Keunikan yang pertama, penamaan versi Ubuntu (code name) selalu diambil 

dari nama-nama hewan. Keunikan kedua, penomoran versi Ubuntu mudah sekali 

dingat karena menggunakan format tahun dan bulan Y.MM (Y=tahun, MM=bulan). 

Dengan waktu release versi terbaru Ubtunu setiap 6 bulan sekali, berarti setiap 1 

tahun Ubuntu merilis versi terbaru sebanyak 2 kali. Adapun bulan rilis versi baru 

sudah ditetapkan pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Sebagai contoh versi 

terbaru ubuntu saat tulisan ini dibuat adalah 11.10, ini artinya versi tersebut rilis pada 

http://kangasepsule.blogspot.com/2012/02/tips-cara-internetan-cepat-buka-situs.html
http://kangasepsule.blogspot.com/2011/12/ajari-pengguna-internet-malas-dengan.html
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tahun 2011 bulan ke-10 (Oktober). Versi selanjutnya setelah versi 11.10 adalah 

12.04, 12.10, 13.04, 13.10, dan seterusnya. 

Setiap rilis versi baru, Ubuntu disupport hingga 18 bulan atau 1,5 tahun. Adapun 

untuk versi LTS (Long Time Support) disupport hingga 3 tahun untuk Ubuntu 

Desktop dan 5 tahun untuk Ubuntu server. 

 

Versi Ubuntu dari tahun 2004 hingga 2011 beserta code name-nya: 

Ubuntu 4.10 (Warty Warhog) 

Ubuntu 5.04 (Hoary Hedgehog) 

Ubuntu 5.10 (Breezy Badger) 

Ubuntu 6.06 (Dapper Drake) 

Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) 

Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) 

Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon) 

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) 

Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) 

Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) 

Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) 

Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) 

Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) 

Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal) 

Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) 

next >> Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) 

 

1.8 File System pada Linux 

File System itu sendiri merupakan suatu metode untuk menyimpan serta mengatur 

file dan data yang tersimpan didalamnya, dibuat dengan tujuan mudah ditemukan dan 

diakses. Sistem operasi Linux mendukung banyak file sistem yang berbeda, tetapi 

pilihan umum untuk system diantaranya adalah keluarga ext* (seperti ext2, ext3, dan 
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ext4) dan ReiserFS. Tentunya banyak file sistem yang dapat dibaca oleh Linux seperti 

NFS, ISO9660, MSDOS, VFAT, MINIX, JFS, XFS, NTFS dan lain – lain. 

Perbedaan ext2, ext3, dan ext4 serta ReiserFS : 

 Ext2 merupakan file sistem yang menggunakan skema block mapping untuk 

melakukan penulisan pada hardisk atau perangkat penyimpanan data yang 

lain, yang dimaksud skema block mapping adalah skema yang akan mengunci 

satu blok alamat pada file sistem untuk sebuah file, berapapun ukuran file 

tersebut. Kekurangan skema ini adalah banyak space hardisk yang tersisa. 

 Ext3 masih menggunakan skema block mapping, tetapi mengalami 

peningkatan dari file sistem ext2. Contoh peningkatannya yaitu kecepatan 

penulisan data lebih dari sekali, serta Integritas data setelah mengalami 

kerusakan atau “unclean shutdown”, sehingga Memungkinkan kita memilih 

jenis dan tipe proteksi dari data. 

 Ext4 sudah menggunakan skema Extent yang berfungsi untuk meningkatkan 

daya tampung maksimal file sistem serta mengurangi waktu yang diperlukan 

untuk melakukan pengecekan hardisk. 

Reiser File System memiliki ciri – ciri yang mirip dengan file sistem ext3, 

keunggulannya adalah efisien dalam pemanfaatan ruang hardisk. 

 

1.9 JFS (Journaling System buatan IBM) 

Selain file sistem yang dijelaskan diatas, terdapat pula partisi yang disebut Swap, 

swap merupakan partisi yang dibuat pada hardisk dan digunakan sebagai virtual 

memory serta berfungsi untuk menampung pengalokasian memori tambahan apabila 

fisikal memori pada komputer telah dipergunakan secara maksimum. 

 

1.10 Desktop Environment (DE) Linux 

Desktop Environment merujuk kepada penggunaan grafis antarmuka (GUI) yang 

memperlihatkan tampilan kerja / meja kerja modern pada layar computer sehingga 

memudahkan pengguna dalam menggunakan komputer itu sendiri. Dalam Linux 

Desktop Environment yang populer adalah GNOME dan KDE, walaupun masih 
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banyak DE lain yang bekerja pada lingkungan Linux seperti Xfce, LXDE, XPDE, 

Enlightment, IceWM, Fluxbox dan masih banyak yang lainnya. 

 

2. Perintah Dasar Linux 

Linux merupakan sistem operasi yang berbasis teks (text bases) pada system 

kerjanya. Bila pengguna ingin melakukan sesuatu terhadap komputer maka dapat 

mengetikkan perintah – perintah yang kemudian di ekseskusi oleh computer tersebut. 

Oleh karena itu mode teks tetap melekat dengan Linux sampai saat ini, meskipun 

tampilan GUI (Graphical User Interface) Linux sudah semakin baik dan memudahkan 

user. Perintah – perintah yang di ketikkan biasa dikenal dengan istilah Command 

Line Interface (CLI). Aplikasi yang digunakan untuk menulis dan mengeksekusi 

perintah dikenal dengan Terminal atau Console. Seperti halnya bila kita mengetikkan 

perintah pada DOS, Command Line atau baris perintah di Linux juga diketikkan di 

prompt dan diakhiri enter untuk mengeksekusi perintah tersebut. Baris perintah 

merupakan cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu pekerjaan, karena itu 

user Linux tetap mengandalkan cara ini untuk bekerja.  

Pada Ubuntu, Terminal dapat diakses dari Menu Applications > Accessories > 

Terminal, didalam terminal akan tampil tulisan yang bisa disebut prompt, dimana 

bagian akhir prompt terdapat kursor yang berkedip, dan disini kita dapat memulai 

untuk menuliskan baris perintah dasar. Perhatikan shell prompt yang tampil pada saat 

anda membuka aplikasi Terminal. 

 

Gambar 1.1 Aplikasi Terminal 
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Arti dari tampilan shell prompt diatas adalah : 

acsl : Nama user / pengguna yang sedang aktif  

@ACSL-PC : Hostname atau nama komputer tempat user login  

~ : Lokasi direktori yang sedang aktif, simbol ini adalah alias dari direktori 

$ : Simbol dollar menandakan bahwa user csal adalah account / akun dengan level 

user biasa. Simbol ini akan berubah menjadi “#” jika pengguna login sebagai root 

atau sering disebut super user di  linux. Didalam sistem operasi linux (Ubuntu) 

pengguna tidak diijinkan mengakses akun root tersebut secara langsung. 

 

2.1 Aturan – aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan melalui CLI 

adalah : 

 Case Sensitive (Penggunaan huruf besar dan huruf kecil) 

Dalam menuliskan perintah harus diperhatikan apakah perintah tersebut 

menggunakan huruf besar atau huruf kecil, karena huruf kecil dan besar 

diartikan berbeda. Bila terdapat kekeliruan pada penulisan perintah maka 

besarterjadi kemungkinan error dan tidak mau dijalankan. 

 Penggunaan tanda baca dan spasi 

Pengguna harus lebih teliti menggunakan titik (.), koma (,), slash (/) atau 

backslash (\), begitu juga dengan spasi. Karena bila terjadi kesalahan dalam 

penggunaan tanda baca dan spasi, perintah tidak akan dapat dijalankan. 

 Ejaan kata dari perintah yang digunakan serta Menggunakan bahasa UNIX 

(auto completion) 

Pastikan perintah yang akan di eksekusi telah benar ejaan katanya, karena 

perintah – perintah yang ada menggunakan bahasa inggris. Untuk 

menghindari kesalahan dan mempermudah untuk mengingat lokasi / path, 

disarankan untuk menggunakan tombol TAB, sehingga alamat direktori / path 

dapat di eksekusi dengan mudah. 

Dibawah ini adalah beberapa perintah dasar linux yang wajib untuk dipahami dan 

dipraktekkan dalam tahap awal pengenalan linux: 
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a. Pwd 

Berfungsi untuk mengetahui letak direktori yang aktif  

#pwd 

b. Ls  

Berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah direktori, terdapat beberapa 

pilihan untuk perintah ls seperti –la yang akan menampilkan seluruh file (all), 

termasuk file hidden ( file dengan awalan tanda titik) dengan format panjang. 

# ls 

Untuk penggunaan perintah ls dengan opsi tambahan berupa –l. 

c. Cd 

Perintah untuk pindah direktori 

# cd <path> 

d. Mkdir 

Perintah yng digunakan untuk membuat sebuah direktori baru 

# mkdir <nama direktori> 

e. Cp 

Perintah untuk menyalin atau meng-copy file, misalnya menyalin file1 

menjadi file2 

# cp <file1> <file2> 

f. Mv 

Untuk memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi yang lain 

# mv <path source / file1> <path destination / file2> 

g. Find 

Berfungsi untuk mencari lokasi file atau direktori. 

#find –name “<nama file/folder>” 

Jika kita lupa nama lengkap dari file atau folder yang kita cari. Contoh 

mencari file alamat 

#find –name “ala*” 
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h. Rm 

Digunakan untuk menghapus file dan secara default rm tidak menghapus 

direktori, akan tetapi apabila ditambahkan perintah pilihan –r (rekursif) maka 

akan dilakukan penghapusan keselurahan file beserta direktorinya. 

# rm <nama file> 

Penghapusan secara rekursif 

# rm –r <nama direktori> 

i. Chmod 

Digunakan untuk menambah dan mengurangi ijin pemakai untuk mengakses 

file atau direktori, maka dapat digunakan sistem numeric coding atau sistem 

letter coding. Tiga jenis permission / perijinan yang dapat dirubah yaitu : 

r untuk read, w untuk write, dan x untuk execute. 

Dengan menggunkan letter coding, perijinan diatas dapat dirubah untuk 

masing masing u (user), g (group), o (other), dan a (all) dengan hanya 

memberi tanda plus (+) untuk menambah ijin dan tanda minus (-) untuk 

mencabut ijin. Misalnya untuk memberikan ijin baca dan tulis file tes1 kepada 

owner/user dan group, perintahnya : 

# chmod ug+rw tes1 

Untuk mencabut ijin tersebut : 

# chmod ug-rw tes1 

Sedangkan apabila menggunakan system numeric coding, permission untuk 

user, group, dan other ditentukan dengan menggunakan kombinasi angka – 

angka seperti 4, 2, 1, dimana 4 (read), 2 (write), 1 (execute). 

Misalnya untuk memberikan ijin baca, tulis dan eksekusi dari file tes2 kepada 

owner/user dan other : 

# chmod 707 tes2 

j. Cal 

cal (calendar) digunakan untuk menampilkan kalendar dari tahun 1 hingga 

9999. Untuk menampilkan calendar bulan ini : 

#cal 
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Untuk menampilkan kalendar bulan Agustus (bulan ke-8) tahun 5000 : 

#cal 8 5000 

Untuk menampilkan semua bulan pada tahun ini : 

#cal 12 

k. Adduser 

Perintah yang berfungsi untuk menambahkan user atau account yang baru 

# adduser <nama user> 

l. apt-get 

Perintah yang digunakan untuk menginstall atau menguninstall aplikasi di 

linux, sebagian keluarga linux yang menggunakan adalah debian serta 

turunannya. 

# apt-get install <nama aplikasi> 

Perintah untuk men-cek pembaruan dari aplikasi yang terinstall di linux 

# apt-get update 

Digunakan untuk memperbaharui aplikasi di linux, biasanya digunakan 

setelah apt-get update 

# apt-get upgrade 

 

3. Menambahkan user pada group sudo 

Setelah anda melakukan instalasi debian pada computer, biasanya perintah 

sudo su belum dapat dijalankan seperti tampak pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 1.2 User belum terdaftar dalam group sudo 

Berikut merupakan langkah untuk menambahkan user pada group sudo : 
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1. Masuk sebagai root pada terminal dengan mengetikkan : 

$ su 

Kemudian masukkan password root kalian. 

2. Ketikkan perintah dibawah ini untuk memasukkan user : 

# gedit /etc/sudoers 

Masukkan perintah nama user ALL=(ALL) ALL dibawah kata root ALL=(ALL) 

ALL setelah itu save. 

3. Coba kembali perintah sudo su. 

 

4. Konfigurasi Penambahan Repository 

Distro Linux Debian dipaket dalam bentuk sederhana dengan hanya menampung 

aplikasi – aplikasi dan tool – tool yang penting dalam CD Instalasi, hal ini bertujuan 

agar mempermudah dan mempercepat proses instalasi 

 

4.1 Repository dari Internet 

Debian secara default dapat dimanfaatkan untuk penambahan repository dengan 

menggunakan internet apabila terdapat koneksi internet yang cukup andal. Lokasi 

repository default dari ubuntu adalah di server www.debian.org, jika koneksi 

internasional tidak optimal atau terdapat pembatasan proses download (unduh), maka 

proses download itu sendiri akan berjalan dengan lambat. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan perubahan lokasi repository dengan 

menggunakan beberapa repository local yang tersedia di berbagai mirror server 

Indonesia, yang meliputi : 

1. mirror.cbn.net.id 

2. kambing.ui.ac.id 

3. foss-id.web.id 

4. ftp.itb.ac.id 

5. indika.net.id 

6. kebo.vlsm.org 

7. buaya.klas.or.id 
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8. repo.ugm.ac.id 

9. mirror.its.ac.id 

10. komo.vlsm.org 

11. dll 

 

4.2 Mengganti dan Menambahkan Repository Lokal ke Dalam Sistem 

Salinlah file sources.list yang terdapat pada File Sistem di komputer sebagai 

Backup. Hal ini dianjurkan untuk menghindari seandainya ada masalah dalam 

pengeditan file sources.list. Eksekusi perintah dibawah ini untuk melakukan Backup : 

$ sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup 

Selanjutnya, buka file sources.list dengan menggunakan aplikasi pengedit teks 

seperti gedit pada direktori /etc/apt/sources.list 

$ sudo gedit /etc/apt/sources.list 

Untuk mengubah repository lokal anda dapat mengubahnya dengan menggunakan 

salinan teks seperti berikut (misalnya menggunakan kambing.ui.ac.id) : 

## sources.list.kambing 

## repository dengan menggunakan server mirror kambing.ui.ac.id 

deb http://kambing.ui.ac.id/debian/ squeeze main contrib non-free 

deb http://kambing.ui.ac.id/debian/ squeeze-updates main contrib non-free 

deb http://kambing.ui.ac.id/debian-security/ squeeze/updates main contrib 

non-free 

Bila telah selesai di edit, maka simpan file tersebut dengan menekan CTRL + S 

atau File > Save. Lalu, pada terminal ketikan perintah berikut untuk mengupdate 

Sistem dengan memanfaatkan sources.list yang akan terhubung langsung dengan 

Server kambing.ui.ac.id 

$ sudo apt-get update 

Selanjutnya, lakukan upgrade Sistem dengan mengeksekusi perintah : 

$ sudo apt-get upgrade 
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5. Pengenalan Proxy 

Dalam jaringan komputer, server proxy adalah server (sistem komputer atau 

aplikasi) yang berfungsi sebagai perantara permintaan dari klien untuk mencari 

sumber daya ke server lain. Sebuah komputer klien terhubung ke server proxy, 

meminta beberapa service, seperti file, koneksi, halaman web, atau sumber daya 

lainnya yang tersedia dari server yang berbeda. Server proxy mengevaluasi 

permintaan menurut aturan penyaringan. Sebagai contoh, menyaring traffic dengan 

alamat IP atau protokol. Jika permintaan divalidasi oleh filter, proxy menyediakan 

sumber daya dengan menghubungkan ke server yang relevan dan meminta layanan 

atas nama klien. Sebuah server proxy opsional dapat mengubah permintaan klien atau 

respon server, dan kadang-kadang mungkin melayani permintaan tanpa menghubungi 

server yang ditentukan. 

 

Gambar 1.3 Skema Proxy Server 

Sebuah proxy server memiliki berbagai macam tujuan potensial, seperti : 

o Untuk menjaga mesin di baliknya menjadi anonim (terutama untuk 

keamanan). 

o Untuk mempercepat akses ke sumber daya (menggunakan cache). Web proxy 

biasanya digunakan untuk cache halaman web dari server web. 

o Untuk menerapkan kebijakan akses ke layanan jaringan atau konten, misalnya 

untuk memblokir situs yang tidak diinginkan. 
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o Untuk log/penggunaan audit, yaitu untuk menyediakan pegawai perusahaan 

pelaporan penggunaan internet. 

o Untuk bypass keamanan/kontrol orangtua. 

o Untuk memindai konten menular malware sebelum pengiriman. 

o Untuk memindai konten outbound, misalnya untuk perlindungan data 

kebocoran. 

o Untuk menghindari pembatasan regional. 

 

5.1 Proxy Sebagai Gateway 

Dalam suatu jaringan lokal yang terhubung ke jaringan lain atau internet, 

pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus 

melewati suatu gateway, yang bertindak sebagai batas antara jaringan local dan 

jaringan luar. Gateway ini sangat penting, karena jaringan lokal harus dapat 

dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari internet, dan hal 

tersebut akan sulit dilakukan bial tidak ada garis batas yang jelas jaringan lokal dan 

internet. Gateway juga bertindak sebagai titik dimana sejumlah koneksi dari 

pengguna lokal akan terhubung kepadanya, dan suatu koneksi ke jaringan luar juga 

terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal ke internet akan 

menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama 

(connection sharing). Dalam hal ini, gateway adalah juga sebagai proxy server, 

karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar 

atau internet. 

Diagram berikut menggambarkan posisi dan fungsi dari proxy server, di antara 

pengguna dan penyedia layanan : 
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Gambar 1.4  Proxy Sebagai Gateway 

6. Jenis-Jenis Proxy Server 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa sebuah proxy server memiliki 

berbagai macam fungsi atau tujuan potensial. Berikut ini akan dijelaskan proxy server 

yang berfungsi sebagai cache proxy (mempercepat akses ke sumber daya), filter 

proxy (memfilter akses ke situs-situs tertentu), dan juga jenis proxy yang lain. 

 

6.1 Cache Proxy 

Salah satu fungsi dasar dan sangat penting dari suatu proxy server adalah caching. 

Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan obyek-obyek yang sudah pernah 

diminta dari server-server di internet, biasa disebut caching. Karena itu, proxy server 

yang juga melakukan proses caching juga biasa disebut cache server. 

Diagram berikut menggambarkan proses dan mekanisme caching : 
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Gambar 1.5 Mekanisme Caching Pada Proxy 

Sebuah cache proxy dapat mempercepat permintaan layanan dengan 

mengambil konten yang disimpan dari permintaan sebelumnya yang dibuat oleh klien 

yang sama atau bahkan klien lain. Cache proxy menyimpan salinan setempat dari 

sumber daya yang sering diminta, yang memungkinkan organisasi besar untuk secara 

signifikan mengurangi penggunaan bandwidth, dan meningkatkan kinerja. Sebagian 

besar ISP dan bisnis besar memiliki cache proxy. Cache proxy adalah jenis pertama 

dari server proxy. 

 

6.2 Filter Proxy 

Sebuah content-filtering web proxy memberikan kontrol administratif terhadap 

konten yang mungkin disampaikan melalui proxy. Dengan ini kita bisa membatasi 

akses komputer klien ke situs-situs atau konten tertentu. Hal ini umumnya digunakan 

baik di organisasi non-komersial maupun di organisasi komersial (terutama sekolah-

sekolah) untuk memastikan bahwa penggunaan internet sesuai dengan kebijakan 

penggunaan yang diterima. Beberapa metode yang umum digunakan untuk konten 

penyaringan meliputi: URL atau blacklist DNS, URL regex penyaringan, MIME 

penyaringan, atau kata kunci penyaringan konten. 

 

6.3 Transparent Proxy 

Dengan menggunakan transparent proxy maka kita tidak perlu menyetting proxy 

pada web browser klien, sehingga browser akan otomatis melewati proxy pada saat 
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mengakses web. Jadi transparent proxy ini sangat bermanfaat untuk memastikan 

bahwa semua klien pasti melewati proxy. 

 

6.4 SOCKS Proxy 

Secure Socket (SOCKS) adalah internet protokol yang rute paket jaringan antara 

klien dan server nya melalui proxy server. Socks5 menyediakan layanan tambahan 

yakni otentikasi sehingga hanya pengguna yang sah dapat mengakses server. Praktis, 

server SOCKS akan memperantarai koneksi TCP ke alamat IP yang berubah-ubah 

serta menyediakan sarana untuk paket UDP agar dapat diteruskan. SOCKS terdapat 

pada Layer 5 dari model OSI (lapisan perantara antara lapisan presentasi dan lapisan 

transport). SOCKS adalah standar de-facto untuk circuit-level gateway. Penggunaan 

lain dari SOCKS adalah sebagai alat pengelakan, yang memungkinkan untuk 

melewati penyaringan Internet untuk mengakses konten jika diblokir oleh 

pemerintah, tempat kerja, sekolah dan layanan web negara tertentu. Beberapa klien 

SSH mendukung port forwarding dinamis yang memungkinkan pengguna untuk 

membuat SOCKS proxy lokal. Hal ini dapat membebaskan pengguna dari 

keterbatasan menghubungkan hanya ke remote port yang telah ditetapkan oleh server. 

 

6.5 Forward Proxy 

Forward proxy merupakan proxy yang paling umum, dan ditemukan online 

sebagai open proxy. Forward proxy meneruskan (forward) sebuah request dari 

komputer pada sebuah website, dan kemudian mengakses server untuk mengambil 

informasi. Forward proxy memiliki kemampuan untuk mengakses lebih banyak 

website dibandingkan reverse proxy. 

 

Gambar 1.6 Forward Proxy 
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Pada konfigurasi forward proxy, request berasal dari sebuah komputer dalam 

bentuk percobaan pengguna mengakses website. Request disaring melalui forward 

proxy dan kemudian melalui sebuah firewall. Firewall memastikan request bersifat 

legal atau sah, atau dari pengguna sebenarnya dan bukan dari program jahat 

(malicious program). Jika request-nya merupakan request yang benar, maka proxy 

akan meneruskannya (forward). Namun jika tidak, maka request ditolak (request 

denied). Setelah mendapatkan informasi dari server website, maka proses akan 

membalik sehingga informasi akan tertuju pada komputer yang membuat request. 

Forward proxy dibuat untuk meneruskan traffic dari server ke tahapan berikutnya. 

 

6.6 Reverse Proxy 

Pada Reverse Proxy ini, Proxy berada di garda depan menerima permintaan 

HTTP Request (umumnya diport 80). Seperti Forward Proxy, salah satu tugas dari 

Reverse Proxy ini yaitu untuk melakukan caching halaman-halaman web yang pernah 

di-request sebelumnya. 

 

Gambar 1.7 Reverse Proxy 

Reverse proxy berjalan di port 80 untuk melayani request Http. Di port 80 

Reverse Proxy tidak menggantikan fungsi Web Server, melainkan dia akan 

melanjutkan request Http tersebut ke Web Server untuk diolah. Dan apabila Web 

Server telah selesai mengolah permintaanya tersebut, Web Server akan 

mengembalikan kembali ke Reverse Proxy. Sebelum Reverse Proxy mengirim 

kembali request Http tersebut ke client sebagai respons (HTTP Response), Reverse 

Proxy akan menyimpan respon Http tersebut kedalam media penyimpanan sekunder. 
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Sehingga, apabila ada request Http yang sama kembali, Reverse Proxy akan 

mengambil langsung response Http tersebut tanpa meneruskan request Http tersebut 

ke Web Server. Keuntungan penerapan Reverse Proxy ini, apalagi di Web Server 

dengan traffic  yang tinggi yakni memberikan nilai plus di sisi user-experience. Client 

akan mendapatkan response dari halaman yang direquest lebih cepat ketimbang 

merequest ke Web Server yang tidak menggunakannya. Dan keuntungan dari sisi 

server yaitu load server akan turun karena tugas dari Web Server akan lebih ringan 

dengan sedikitnya request yang diterimanya. Sebagai catatan, Request Header yang 

diterima oleh Web Server adalah 

Request Header dari Proxy, bukan dari client. Buat yang melakukan analisa 

statistic web (Urchin, AwStat) maupun trace/debug log Web Server, perlu dilakukan 

setting tambahan di sisi Proxy dan Web Server. 

 

7. Proxy Squid 

Salah satu contoh aplikasi proxy/cache server adalah Squid. Squid adalah sebuah 

daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Squid memiliki banyak 

jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching 

permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, dan caching 

pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang 

menggunakan sumber daya jaringan yang sama, hingga pada membantu keamanan 

dengan cara melakukan penyaringan (filter) lalu lintas. Meskipun seringnya 

digunakan untuk protokol HTTP dan FTP, Squid juga menawarkan dukungan 

terbatas untuk beberapa protokol lainnya termasuk Transport Layer Security (TLS), 

Secure Socket Layer (SSL), Internet Gopher, dan HTTPS. 

Squid umumnya didesain untuk berjalan di atas sistem operasi mirip UNIX, 

meski Squid juga bisa berjalan di atas sistem operasi Windows. Karena dirilis di 

bawah lisensi GNU General Public License, maka Squid merupakan perangkat lunak 

bebas.  
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Proxy adalah sebuah fungsi/tugas yang dijalankan suatu perangkat jaringan 

biasanya sebagai perantara antara client dan server. Lebih ditujukan untuk mengatur 

akses client keserver jadi proxy berarti fungsi. 

 

8. Web Proxy 

Caching merupakan sebuah cara untuk menyimpan objek-objek Internet yang 

diminta (seperti halnya data halaman web) yang bisa diakses melalui HTTP, FTP dan 

Gopher di dalam sebuah sistem yang lebih dekat dengan situs yang memintanya. 

Beberapa penjelajah web dapat menggunakan cache Squid lokal untuk sebagai server 

proxy HTTP sehingga dapat mengurangi waktu akses dan juga tentu saja 

konsumsi bandwidth. 

Hal ini sering berguna bagi para penyedia layanan Internet untuk meningkatkan 

kecepatan kepada para pelanggannya dan LAN yang membagi saluran Internet. 

Karena memang bentuknya sebagai proxy (berlaku sebagaimana layaknya klien 

sesuai dengan permintaan klien) web cache bisa menyediakan anonimitas dan 

keamanan. 

Tapi web cache juga bisa menjadi masalah yang signifikan bila melihat masalah 

privasi karena memang dia dapat mencatat banyak data termasuk URL yang diminta 

oleh klien kapan hal itu terjadi, nama dan versi penjelajah web yang digunakan klien 

serta sistem operasinya dan dari mana ia mengakses situs itu. 

Selanjutnya, sebuah program klien (sebagai contoh adalah penjelajah web) bisa 

menentukan secara ekplisit proxy server yang digunakan bila memang hendak 

menggunakan proxy (umumnya bagi para pelanggan ISP) atau bisa juga 

menggunakan proxy tanpa konfigurasi ekstra yang sering disebut sebagai 

"Transparent Caching" dimana semua permintaan HTTP ke jaringan luar akan diolah 

oleh proxy server dan semua respons disimpan didalam cache. 

Kasus kedua umumnya dilakukan di dalam perusahaan dan korporasi (semua 

klien berada di dalam LAN yang sama) dan sering memiliki masalah privasi yang 

disebutkan di atas. Squid memiliki banyak fitur yang bisa membantu melakukan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandwidth
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyedia_layanan_Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Anonimitas
http://id.wikipedia.org/wiki/URL
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/ISP
http://id.wikipedia.org/wiki/LAN
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koneksi secara anonim seperti memodifikasi atau mematikan beberapa field 

header tertentu dalam sebuah permintaan HTTP yang diajukan oleh klien. 

Saat itu terpenuhi apa yang akan dilakukan oleh Squid adalah tergantung orang 

yang menangani komputer yang menjalankan Squid. Orang yang meminta halaman 

web melalui sebuah jaringan yang secara transparan yang menggunakan biasanya 

tidak mengetahui bahwa informasi semua permintaan HTTP yang mereka ajukan 

dicatat oleh Squid. 

 

9. ACL (Access Control List) pada Squid 

Selanjutnya konfigurasi-konfigurasi lanjutan squid, selain sebagai cache server, 

squid yang memang bertindak sebagai “parent” untuk meminta object dari kliennya 

dapat juga dikonfigurasi untuk pengaturan hak akses lebih lanjut, untuk pertama kali 

yang dibicarakan adalah ACL (Access Control List), ACL sendiri terdiri dari 

beberapa tipe antara lain : 

1. src - IP Address asal yang digunakan klien. 

2. dst - IP Address tujuan yang diminta klien.  

3. myip - IP Address local dimana klien terhubung.  

4. srcdomain - Nama domain asal klien.  

5. dstdomain - Nama domain tujuan klien.  

6. srcdom_regex- Pencarian pola secara string dari nama domain asal klien. 

7. dstdom_regex - Pencarian pola secara string dari nama domain tujuan klien.  

8. time - Waktu dinyatakan dalam hari dan jam. 

9. proto - Protokol transfer (http, ftp, gopher).  

10. method - Metode permintaan http (get, post, connect).  

11. url_regex - Regex yang cocok di URL secara keseluruhan.  

12. cache_dir – Mendefinisikan suatu direktori cache.  

13. delay_pools - Menspesifikasikan jumlah pool yang digunakan untuk 

membatasi jumlah bandwith dari ACL.  

14. delay_class - Menspesifikasikan kelompok dari masing-masing pool yang 

telah didefinisikan pada opsi delay_pools.  
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15. delay_parameters - Menspesifikasikan rumus bandwidth yang akan 

didapatkan oleh ACL yang akan memasuki delay_pools.  

16. delay_access - Mendefinisikan ACL yang akan dimasukkan ke pool tertentu 

untuk mendapatkan “perlambatan” bandwidth.  

17. deny_info – Mendefinisikan output halaman HTML pada Squid untuk ACL 

tertentu  

Berikutnya adalah control list yang akan digunakan untuk mengatur control dari 

ACL, control list tersebut antara lain : 

1. http_access - memperbolehkan access http].  

2. icp_access - memperbolehkan peer untuk mengirimkan icp untuk men-query 

object.  

3. miss_access - memperbolehkan klien meminta object yang belum ada (miss) 

didalam cache.  

4. no_cache - object yang diminta klien tidak perlu disimpan ke harddisk. 

5. always_direct - permintaan yang ditangani langsung ke server origin. 

6. never direct - permintaan yang ditangani secara tidak langsung ke server 

origin 

 

10. Sistem Autentikasi Pada Squid 

Squid dapat memproteksi suatu jaringan dengan sistem autentikasi. Contohnya di 

kampus Gunadarma, setelah laptop kita terkoneksi dalam jaringan hotspot maka kita 

harus login terlebih dahulu menggunakan email dan password studentsite agar kita 

bisa mengakses situs yang lain. Nah, hal yang seperti ini bias ditangani menggunakan 

Squid. Squid mengenal beberapa macam skema autentikasi seperti berikut : 

 

a) Basic Authentication 

Ini adalah skema autentikasi yang didukung oleh semua peramban (browser) 

utama dan berfungsi dengan baik di semua OS. Sayangnya skema autentikasi basic 

ini memiliki satu kelemahan utama, yaitu proses pengiriman data user dan password 

dikirim dalam format plain text. Jadi sangat rentan terhadap proses sniff atau 
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penyadapan saat proses autentikasi berlangsung. Contoh program bantu untuk skema 

autentikasi basic ini adalah LDAP. 

 

b) Digest Authenthication 

Skema ini lebih aman, karena pada saat autentikasi, data username dan password 

tidak dikirim dalam format plain text. Secara umum, kelebihan skema autentikasi 

digest dibandingkan skema autentikasi basic, yaitu lebih aman. Tapi sayangnya tidak 

didukung oleh beberapa browser, yakni Internet Explorer 5 & 6. 

 

c) NTLM Authentication 

Dengan menggunakan skema autentikasi NTLM, semua user yang sudah login ke 

domain, ketika mengakses squid tidak akan diminta lagi username dan password. Ini 

yang kita kenal sebagai proses Single Sign On. Jika sudah sukses autentikasi di satu 

layanan, ketika ingin menggunakan layanan lain tidak perlu memasukkan login dan 

password lagi, proses autentikasi berlangsung secara transparan. Sayangnya skema ini 

hanya berfungsi dengan baik di sistem operasi Windows dan hanya mendukung 

browser Internet Explorer dan Firefox. 

 

d) Negotiate Authentication  

Skema ini bisa dianggap sebagai wrapper (atau alat bantu) untuk menggunakan 

salah satu dari autentikasi ke Kerberos atau NTLM. Kelebihan skema ini, jauh lebih 

aman bila dibandingkan dengan skema autentikasi NTLM. Kelemahannya, lagi-lagi 

hanya berfungsi dengan baik di lingkungan OS Windows. 

 

11. Calamaris   

Calamaris adalah sebuah tool untuk mengolah logging yang dihasilkan squid. 

Untuk menginstall Calamaris di Linux Mandrake 8.1 dapat digunakan paket: 

calamaris-2.42-2.i386.rpm. Calamaris proxy report artikel atau sebuah dokumentasi 

tambahan sebagai referensi dikala diri ini sudah mulai tidak ingat akan hal-hal yang 



25 
 

berbau teknis entah itu karena penatnya hidup atau terlalu menikmati kehidupan yang 

singkat ini. 

Singkat kata biar tidak lupa dan bisa dijadikan referensi dikala lupa. Untuk 

mendapatkan proxy report/report dari proxy server bisa didapatkan dengan 

menggunakan beberapa cara entah itu dengan cara manual dalam arti base text atau 

web base seperti yang akan dibuat ini. Sebagai orang yang mengaku administrator 

report adalah hal terpenting untuk bisa melakukan action yang akan dilakukan. 

Karena mengacu pada hasil output yang menjadi dasar untuk melakukan 

perubahan terhadap konfigurasi setiap layanan yang dibuat. alasan 

menggunakancalamaris sebetulnya tidak ada hal yang mendasar untuk menggunakan 

calamaris, berhubung ada yang buat dan ada manfaatnya kenapa tidak dicoba. 

Calamaris sebetulnya aplikasi untuk proxy report tidak terbatas pada calamaris, 

masih banyak aplikasi yang lebih baik sebut saja aplikasi bawaan proxy server itu 

sendiri seperti squidclient squid-cgi dan aplikasi tambahan seperti sarg. Untuk 

mempersempit pembahasan mengenai judul yang dibuat maka ada hal-hal yang harus 

diperhatikan untuk membuat report tersebut aplikasi yang harus terinstall yaitu 

squid/proxy server dan web server (apache) tentunya sudah terkonfigurasi dengan 

baik. 

Fungsi calamaris disquid adalah mempermudah kita untuk melihat statistic kinerja 

squid proxy. Fungsi sarg adalah mempermudah kita untuk melihat client mengakses 

kemana saja yang sebenarnya sudah dicatat dilog /var/log/squid/access.log namun 

sulit dibaca karena kurang manusiawi dengan SARG tampilan Web‐GUI membuat 

mudah dibaca. 
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BABII 

ANALISA PERANCANGAN DAN HASIL ANALISA PERANCANGAN 

 

2.1.  Analisa Perancangan 

Pada perancangan proyek memonitoring squid dengan calamaris, menggunakan 

metode forward proxy, dimana Forward proxy merupakan proxy yang paling umum, dan 

ditemukan online sebagai open proxy. Forward proxy meneruskan (forward) sebuah request 

dari komputer pada sebuah website, dan kemudian mengakses server untuk mengambil 

informasi. Forward proxy memiliki kemampuan untuk mengakses lebih banyak website 

dibandingkan reverse proxy. 

 

Gambar 2.1 Forward Proxy 

Pada konfigurasi forward proxy, request berasal dari sebuah komputer dalam 

bentuk percobaan pengguna mengakses website. Request disaring melalui forward proxy 

dan kemudian melalui sebuah firewall. Firewall memastikan request bersifat legal atau sah, 

atau dari pengguna sebenarnya dan bukan dari program jahat (malicious program). Jika 

request-nya merupakan request yang benar, maka proxy akan meneruskannya (forward). 

Namun jika tidak, maka request ditolak (request denied). Setelah mendapatkan informasi 

dari server website, maka proses akan membalik sehingga informasi akan tertuju pada 

komputer yang membuat request. Forward proxy dibuat untuk meneruskan traffic dari 

server ke tahapan berikutnya. 

Pada perancangan proyek ini menggunakan 2 buah computer (pc) dimana 1 pc yang 

sudah terinstall OS ubuntu 10.04 Lts dan terhubung pada jaringan KAPUKVALLEY berfungsi 

sebagai server proxy yang nantinya pada pc ini di install squid yang akan di konfigurasikan 

sebagai proxy server dan di install calamaris untuk memantau penggunaan/aktifitas proxy 

dan menghasilkan log (laporan) dari penggunaan/aktifitas proxy tersebut. Pada pc 
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berikutnya yaitu digunakan sebagai client yang akan menggunakan proxy pada saat akses 

web. 

 

2.2.  Tahapan Instalasi Dan Konfigurasi 

 

2.2.1. Instalasi ubuntu 10.04 Lts 

Cara menginstal Ubuntu 10.04 Lts bersama Windows 7 dalam sebuah menggunakan 

wubi installer. Wubi adalah tool instalasi Ubuntu dalam sistem Windows yang dibuat oleh 

Canonical. Karena dengan wubi Ubuntu akan diinstal melalui Windows, maka dengan 

Windows pun Ubuntu yang telah kita instal dapat diuninstal. Meski nampak begitu mudah 

dan menyenangkan, karena kita tidak perlu menyiapkan partisi khusus untuk menginstal 

Ubuntu, namun kenyataanya cara ini juga bukan tanpa risiko. Karena sistem Ubuntu diinstal 

melalui Windows, jika suatu ketika karena suatu sebab dan hal tertentu Windows yang 

digunakan rusak, maka rusak pulalah sistem Ubuntu tersebut. Pada Windows, Ubuntu yang 

kita instal akan ditempatkan dalam sebuah folder dan nampaknya wubi akan menciptakan 

sebuah virtual hardisk untuk menempatkan instalasi Ubuntu.  

Perlu Anda ketahui, wubi juga akan menambahkan sebuah menu pada bootloader 

Windows yang digunakan untu jalan masuk ke sistem Ubuntu. Ini artinya, meskipun Ubuntu 

diinstal melalui Windows namun untuk dapat masuk kedalam sistem Ubuntu kita perlu 

merestart komputer terlebih dahulu (sama dengan dual boot mode). Jika Anda ingin 

menjalankan Ubuntu didalam Windows aktif maka yang Anda butuhkan adalah sebuah 

virtual mesin seperti Vmware ataupun Virtualbox. 

berikut adalah cara menginstal Ubuntu 10.04 Lts didalam Windows 7 menggunakan 

Wubi. 
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Gambar 2.2 Tampilan autorun 

 Pada desktop Windows, masukkanlah CD/DVD installer Ubuntu 10.04 Lts CD/DVD drive. 

Autorun Windows seharusnya akan menapilkan menu untuk menjalankan wubi. Jika 

setelah CD/DVD Ubuntu 10.10 Anda masukkan namun autorun tidak dijalankan, Anda 

dapat menjalankan wubi dengan cara masuk ke installer Ubuntu melalui Windows 

explorer lalu menjalankan wubi.exe secara manual. 

 Setelah jendela “Menu Ubuntu” ditampilkan, pilih menu kedua “Instal di dalam 

Windows”… 

 

Gambar 2.3 Opsi instalasi 
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 Anda akan dibawa ke jendela “Penginstalan Ubuntu”, disini yang perlu Anda lakukan 

adalah mengisi “Kata sandi”. Anda juga dapat menyesuaikan opsi lain yang ada sesuai 

keinginan, namun dalam contoh ini kami membiarkan semuanya dalam kondisi default. 

Masukkan password yang ingin Anda gunakan dalam dua kolom yang ada lalu klik 

tombol “Pasang”. 

 

Gambar 2.4 Jendela Instalasi ubuntu 

 Beberapa saat kemudian wubi akan mengextract semua file yang diperlukan. 

 

Gambar 2.5 Proses Instalasi Ubuntu 
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 Setelah proses instalasi awal diselesaikan Anda diminta untuk merestart komputer guna 

melanjutkan proses instalasi berikutnya. Pilih opsi “Reboot sekarang” lalu klik tombol 

“Selesai”. 

 Catatan: Jangan keluarkan CD/DVD installer Ubuntu 10.04 Lts karena masih diperlukan 

untuk proses instalasi berikutnya. 

 

Gambar 2.6 Jendela Opsi Restart 

 Komputer akan direstart dan kini pada menu Windows bootloader terdapat dua pilihan 

“Windows 7″ dan “Ubuntu”. Pilih menu Ubuntu lalu tekan enter untuk melanjutkan 

proses instalasi Ubuntu. 

 

Gambar 2.7 Menu Windows Boot Loader 
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 Sistem Ubuntu Akan dijalankan. 

 

Gambar 2.8 Screen Loading Ubuuntu 

 Konfigurasi intsalasi akan diperiksa. 

 

Gambar 2.9 Jendela Konfigurasi Instalasi 

 Dan proses instalasi akan segera dilanjutkan. 
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Gambar 2.10 Proses Pemasangan Ubuntu 

 Tunggulah hingga proses instalasi Ubuntu 10.10 diselesaikan, ini akan memerlukan 

beberapa waktu dan komputer secara otomatis direstart. 

 Setelah instalasi selesai dan komputer direstart, Anda akan dibawa kembali ke menu 

Windows bootloader. Pilih kembali Ubuntu lalu tekan enter dan Anda akan 

mendapatkan menu Grub yang merupakan bootloader Ubuntu. Pilih opsi pertama lalu 

tekan enter. 

 

Gambar 2.11 Menu Bootloader Ubuntu 

 Pada layar GDM, silahkan masukkan password Anda lalu tekan enter atau klik tombol 

“Log Masuk”. 



33 
 

 

Gambar 2.12 Halaman Login Ubuntu 

 Kini sistem Ubuntu 10.10 sudah terinstal bersama Windows 7 dalam sebuah partisi. 

 

Gambar 2.13 Halaman Utama Ubuntu 10.04 Lts  

 Jika Anda masuk ke dalam sistem Windows 7 lagi, maka akan mendapati sebuah folder 

ubuntu di direktori C pada sistem Windows, disanalah semua file instalasi Ubuntu 10.10 

ditempatkan. Pada Program and Features dalam Control Panel Windows juga terdapat 

shortcut untuk menganinstal Ubuntu. 

 sumber : http://www.chibi-cyber.com/thread-10675.html 

2.2.2. Konfigurasi Network Menggunakan GUI 
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 Langkah pertama yaitu arahkan kursor pada icon network yang berada di sebelah kanan 

atas atau seperti gambar berikut kemudian klik kanan edit connection. 

 

Gambar 2.14 Menu Network Manager 

 Setelah muncul jendela network kemudian klik tab wired lalu klik auto eth0 lalu klik edit 

seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.15 Jendela Network Connection 



35 
 

 Setelah muncul jendela edit connection pada tab address klik Add lalu isikan IP Address, 

Netmask, Dan Gateway. Pada tab DNS servers isikan IP sesuai Dengan IP Gateway, 

kemudian klik apply lalu close. 

 

Gambar 2.16 Jendela Edit Connection 

 

2.2.3. Instalasi Dan Konfigurasi Squid 

 Buka Terminal, lalu masukkan perintah berikut :  

$ sudo apt-get install squid 

 Secara default (bawaan) setelah diinstal, squid hanya dapat digunakan oleh 

komputer itu sendiri (server proxy) dengan port 3128. Untuk menjalankannya, 

gunakan perintah berikut ini :  

$ sudo /etc/init.d/squid start  
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Atau bisa juga menggunakan perintah berikut ini :  

$ sudo service squid start 

 Jika server sudah bisa mengakses Internet, lakukan uji coba akses melalui web 

browser misalnya Firefox dengan di-setting melalui menu Edit > Preferences > 

Advanced > Network > Settings, pilih Manual proxy configuration, lalu isikan 

seperti berikut : HTTP Proxy: 127.0.0.1, Port: 3128.  

 

Gambar 2.17 Setting Proxy di Mozilla Firefox 

 

 Untuk mematikan service Squid maka gunakan perintah berikut ini :  

$ sudo /etc/init.d/squid stop 
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 Agar squid dapat dijadikan server proxy oleh komputer-komputer lain melalui 

jaringan, Anda harus mengedit file konfigurasi squid yang biasanya diletakkan di 

bawah direktori /etc/squid/ dengan nama file squid.conf.  

$ sudo gedit /etc/squid/squid.conf 

 Lalu tambahkan dua baris berikut ini :  

acl cobaip src 172.16.1.177  

http_access allow cobaip 

 

Gambar 2.18 File squid.conf 1 

 
 Setelah menyimpan hasil konfigurasi, restart squid untuk mengaktifkan hasil 

konfigurasi.  

$ sudo /etc/init.d/squid restart 
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 Perlu diperhatikan, setiap Anda mengubah berkas squid.conf maka Squid harus 

direstart agar perubahan konfigurasi bisa dijalankan. 

 

2.2.4. Konfigurasi Cache Proxy Menggunakan Squid 

Untuk membuat cache proxy menggunakan Squid maka kita harus 

mengkonfigurasi acl cache_dir pada Squid.  

 Buka Terminal masukkan perintah berikut :  

$ sudo gedit /etc/squid/squid.conf  

 Pada baris cache_dir ufs /var/spool/squid ubah menjadi seperti berikut :  

cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256 

 

Gambar 2.19 File squid.conf 2 

Angka 1000 menunjukkan ukuran direktori dalam MB, angka 16 menunjukkan 

jumlah sub direktori tingkat 1, angka 256 menunjukkan jumlah subdirektori tingkat 2 

dari subdirektori tingkat 1, sedangkan /var/spool/squid adalah letak direktori file-file 

HTML dan file lain yang pernah diakses akan disimpan.  

Angka 1000 dapat diganti sesuai dengan kebutuhan, jadi kalau Anda ingin mengubah 

besar alokasi untuk cache, ganti angka tersebut dengan angka baru. Misal untuk 

mengalokasikan sebesar 2 GB, ganti dengan 2000.  
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 Untuk memonitoring file HTML dan file-file lain yang berhasil di-cache oleh 

Squid maka kita bisa membaca log file yang telah disediakan oleh Squid :  

$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log 

 Sekarang uji melalui web browser yang ada di komputer lain dalam jaringan. 

Masukkan IP Adreess komputer yang telah diinstalasi Squid ini ke web browser 

komputer lain dalam jaringan.  

 

2.2.5. Uji Coba Proxy Pada Client Menggunakan Virtualbox ose 

Pada tahap ini uji coba menggunakan virtualbox ose yang sudah terinstall 

windows xp sebelumnnya. Seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.20 jendela virtualbox ose 

 Selanjutnya atur interface cardnya dengan cara klik Setting – Network, Enabled 

Adapter 1. 

 Pada Adapter 1 - Attached to pilih Bridge Adapter seperti gambar berikut: 
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Gambar 2.21 Konfigurasi Interface Virtualbox 

 Kemudian klik Start pada mesin virtual yang telah dibuat.  

 Setelah masuk ke dalam windows xp kemudian lakukan konfigurasi pada local 

area network dengan cara klik ControlPanel > Klik Network >Klik kanan 

kemudian Klik properties pada ikon local area connection. Seperti gambar 

berikut: 
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Gambar 2.22 Jendela properties LAN 

 Selanjutnya double klik pada ikon internet protocol( TCP/IP ) lalu isikan 

ipaddress: 172.16.1.177 dan gateway: 255.255.252.0. 

 

c 
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 Langkah berikutnya yaitu konfigurasi proxy pada browser internet explorer. Klik 

start > control panel > internet option. 

 

Gambar 2.22 Jendela Control Panel 

 Langkah berikutnya pada jendela internet option klik tab connection > klik button 

lan setting. 

 

Gambar 2.23 Jendela Internet Option 
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 Langkah berikutnya “ceklist box use a proxy for your lan” dan isikan ip proxy 

server: 172.16.1.212 dan port: 3128 yang sudah dibuat sebelumnnya lalu klik ok.  

 

Gambar 2.23 Jendela Internet Option1 

 Langkah terakhir yaitu dengan uji coba apakah proxy sudah dapat bekerja dengan 

cara browser salah satu website menggunakan internet explorer, jika berhasil akan 

tampil seperti berikut: 

 

Gambar 2.24 Jendela Internet explorer 
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2.2.6. Instalasi Calamaris 

Setelah install squid dan mengkonfigurasi squid, langkah berikutnya adalah 

memonitor aktifitas proxy/caching yg dilakukan oleh squid, ada banyak tool yg bisa 

dipakai seperti :Sarg, cache manager dan calamaris. Pada proyek ini saya mencoba 

installasi calamaris pada Ubuntu 10.04, langkah-langkah yg dilakukan cukup simple 

seperti juga menginstall dan configurasi paket2 lain yg ada di Ubuntu. 

 Install paket calamaris dan apache serta library-nya : 

$ sudo apt-get install apache2 calamaris libgd-graph-perl  

 Konfigurasi calamarisnya ( lakukan konfigurasi dengan akses sebagai root ) 

$ sudo su 

# gedit /etc/calamaris/calamaris.conf 

 kemudian rubah option – option yang terkait image_type, output_path dan output_file 

seperti berikut : 

$image_type = ‘jpeg’; 

$output_path= ‘/var/www/calamaris/’; 

$output_file= ‘index.html’; 

 

Gambar 2.25 Calamaris conf 

http://dobelden.wordpress.com/2007/07/24/install-dhcp-server-dan-squid-di-debian-etch/
http://dobelden.wordpress.com/2010/05/03/konfigurasi-squid-proxy-di-ubuntu/
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ini tujuannya untuk nantinya memunculkan report proxynya via browser. 

 Langkah selanjutnya Membuat folder calamaris di /var/www 

#mkdir /var/www/calamaris 

 Jalankan dan operasikan calamaris 

#/etc/init.d/calamaris start 

 Langkah terakhir yg dilakukan adalah coba test calamarisnya apakah sudah 

berjalan dengan sempurna apa belum dengan perintah : 

calamaris -R 5 /var/log/squid/access.log 

bila sudah ada tampilan seperti dibawha ini (cuplikannya ) maka calamaris sudah 

berfungsi :
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Gambar 2.26 Log calamaris melalui terminal 

 Untuk menjadikan report dengan output berbasis html dapat dilakukan dengan 

perintah : 

#calamaris -a -F html /var/log/squid/access.log > /var/www/calamaris/index.html 

 Tahapan terakhir tambahan perintah tersebut ke crontab agar otomatis terupdate 

sebagai contoh yang saya buat setiap jam 6.00 pagi : 

#crontab –e 
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Gambar 2.27 konfigurasi crontab 

00 06 * * * calamaris -a -F html /var/log/squid/access.log > 

/var/www/calamaris/index.html 

 Setelah itu silahkan diakses log report proxynya via browser dengan cara : 

http://[ip_komputer]/calamaris, misal : http://localhost/calamaris, bila berhasil akan 

tertampil seperti dibawah ini: 

 

Gambar 2.27 proxy report  
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BAB III 

Kesimpulan Dan saran 

 

3.1.  Kesimpulan  

Penggunaan linux sebagai sistem operasi server adalah karena linux dapat diperoleh 

secara gratis dan dapat disebarluaskan secara bebas. Selain itu, linux merupakan sistem 

operasi yang cukup handal untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan layanan-

layanan server. Dan dengan dukungan komunitas yang sangat besar di internet, 

memberikan kemudahan penggunaan dalam halpenggunaannya baik sebagai sistem operasi 

desktop maupun sebagai system operasi server. 

Penggunaan squid pada proyek ini dapat membantu server dalam penggunaan proxy 

dan memantau aktifitas proxy yang di akses oleh client-client. Keuntungan lainnya yaitu 

dalam lingkungan keluarga dimana para orang tua dapat memantau akses yang di lakukan 

leh anaknya pada saat melakukan browsing, dan dapat mem-blok konten – konten yang 

terlarang. 

 


