
BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Application Control adalah teknologi keamanan yang hanya mengakui daftar putih 

atau "file bagus" dan memblokir daftar hitam atau "file buruk" yang melewati titik akhir 

apapun dalam jaringan perusahaan. Hal ini berguna untuk mengamankan jaringan dengan 

kebijakan BYOD (Bring Your Own Device) karena mencegah potensi kerusakan dari aplikasi 

yang tidak diinginkan atau yang tidak dikenal (executables, DLL, aplikasi App Store 

Windows, driver perangkat, panel kontrol, dan file executable portabel lainnya) . 

Kontrol aplikasi dan teknologi whitelisting lainnya sangat penting dalam menghadapi 

ancaman terhadap sistem tujuan tunggal seperti PLC (ICS / SCADA) dan PoS. Dalam jenis 

sistem ini, fungsi yang perlu diaktifkan sangat terbatas dan spesifik. Karena ini, relatif mudah 

untuk menentukan file yang diizinkan melewati filter yang masuk ke dalam daftar putih. 

Produk dengan fitur kontrol aplikasi dapat memungkinkan kontrol terperinci untuk 

administrator TI. Ini dapat digunakan untuk membatasi penggunaan aplikasi ke daftar 

aplikasi tertentu untuk pengguna tertentu atau titik akhir. Ini tidak hanya memblokir unduhan 

berbahaya yang tidak diinginkan, namun juga melindungi dari orang dalam yang tidak 

berwenang yang mungkin dapat mencoba men-download ancaman ke jaringan.  

2.2 Landasan Toeri 

2.2.1 Jaringan Komputer 

adalah jaringan telekomunikasi digital yang memungkinkan node untuk berbagi 

sumber daya. Dalam jaringan komputer, perangkat komputasi saling bertukar data 

menggunakan koneksi antar node (tautan data). Tautan data ini dibuat di atas media kabel 

seperti kabel atau kabel optik, atau media nirkabel seperti WiFi. 



Perangkat komputer jaringan yang berasal, rute dan mengakhiri data disebut node 

jaringan Node dapat mencakup host seperti komputer pribadi, telepon, server, serta perangkat 

keras jaringan. Dua perangkat tersebut dapat dikatakan terhubung secara bersamaan ketika 

satu perangkat dapat bertukar informasi dengan perangkat lain, terlepas dari apakah mereka 

memiliki koneksi langsung satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, protokol komunikasi 

khusus aplikasi berlapis (yaitu dilakukan sebagai muatan) di atas protokol komunikasi yang 

lebih umum lainnya. Koleksi teknologi informasi yang tangguh ini membutuhkan manajemen 

jaringan yang terampil agar semuanya berjalan dengan andal. 

Jaringan komputer mendukung sejumlah besar aplikasi dan layanan seperti akses ke 

World Wide Web, video digital, audio digital, penggunaan bersama dari server aplikasi dan 

penyimpanan, printer, dan mesin faks, serta penggunaan aplikasi email dan pesan instan serta 

banyak lainnya. Jaringan komputer berbeda dalam media transmisi yang digunakan untuk 

membawa sinyal mereka, protokol komunikasi untuk mengatur lalu lintas jaringan, ukuran 

jaringan, topologi, mekanisme kontrol lalu lintas dan maksud organisasi. Jaringan komputer 

paling terkenal adalah Internet. (Mualifah & Yulianto, 2013) 

2.2.2 Local Area Network 

Adalah jaringan perangkat yang terhubung yang ada dalam lokasi tertentu. LAN dapat 

ditemukan di rumah, kantor, lembaga pendidikan, atau area lainnya. 

LAN dapat berupa kabel, nirkabel, atau kombinasi keduanya. LAN kabel standar 

menggunakan Ethernet untuk menghubungkan perangkat secara bersamaan. LAN nirkabel 

biasanya dibuat menggunakan sinyal Wi-Fi. Jika router mendukung koneksi Ethernet dan Wi-

Fi, router dapat digunakan untuk membuat LAN dengan perangkat berkabel dan nirkabel. 

(Mualifah & Yulianto, 2013) 



 
Gambar 2. 1 Local Area Network 

  



2.2.3 Metropolitan Area Network 

Metropolitan Area Network  mirip sekali dengan L A N  tetapi menjangkau seluruh 

kota. M A N  dibentuk dengan beberapa L A N. Dengan demikian, M A N  lebih besar dari L 

A N tetapi lebih kecil dari W A N. (Mualifah & Yulianto, 2013) 

 

 

Gambar 2. 2 Metropolitam Area Metwork 

 

2.2.4 Wide Area Network 

Wide Area Network adalah jaringan komunikasi yang menjangkau area geografis besar 

seperti lintas kota, negara bagian, atau negara. Mereka dapat menjadi pribadi untuk 

menghubungkan bagian-bagian bisnis atau mereka dapat menjadi lebih umum untuk 

menghubungkan jaringan yang lebih kecil bersama-sama.(Of, Finite, Investigation, Equal, & 

Angular, 2017) 



 
Gambar 2. 3 Wide Area Network 

 

2.2.5 Client - Server 

Client-server adalah sistem yang melakukan kedua fungsi client dan server sehingga 

bisa mempromosikan sharing informasi diantara keduanya. Hal ini memungkinkan banyak 

pengguna untuk memiliki akses ke database yang sama pada saat bersamaan, dan database 

akan menyimpan banyak informasi. Makalah ini akan memberikan informasi tentang model 

client-server dalam hal pengenalan, arsitektur, perkembangan dan isu terkini.(Oluwatosin, 

2014) 

 

 

  



2.2.6 P 2 P 

Dalam jaringan P2P, "peer" adalah sistem komputer yang terhubung satu sama lain 

melalui Internet. File dapat dibagi secara langsung antara sistem di jaringan tanpa 

memerlukan server pusat. Dengan kata lain, setiap komputer di jaringan P2P menjadi server 

file serta klien. 

Satu-satunya persyaratan untuk komputer untuk bergabung dengan jaringan peer-to-

peer adalah koneksi Internet dan perangkat lunak P2P. Program perangkat lunak P2P umum 

termasuk Kazaa, Limewire, BearShare, Morpheus, dan Akuisisi. Program-program ini 

terhubung ke jaringan P2P, seperti "Gnutella," yang memungkinkan komputer untuk 

mengakses ribuan sistem lain di jaringan. 

Setelah terhubung ke jaringan, perangkat lunak P2P memungkinkan Anda mencari 

file di komputer orang lain. Sementara itu, pengguna lain di jaringan dapat mencari file di 

komputer Anda, tetapi biasanya hanya dalam satu folder yang telah Anda tetapkan untuk 

dibagikan. Sementara jaringan P2P membuat file sharing mudah dan nyaman, juga telah 

menyebabkan banyak pembajakan perangkat lunak dan unduhan musik ilegal. Oleh karena 

itu, yang terbaik adalah berada di sisi yang aman dan hanya unduh perangkat lunak dan 

musik dari situs web yang sah. (Shiddiqi, Abidin, Wibisono, Informatika, & Indformasi, 

2010) 

  

  



2.2.7 Firewall 

 Dalam komputasi, firewall melayani tujuan yang serupa. Ia bertindak sebagai 

penghalang antara sistem atau jaringan tepercaya dan koneksi luar, seperti Internet. Namun, 

firewall komputer lebih dari filter daripada dinding, memungkinkan data tepercaya mengalir 

melewatinya. 

Firewall dapat dibuat menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak. Banyak 

bisnis dan organisasi melindungi jaringan internal mereka menggunakan firewall perangkat 

keras. Firewall tunggal atau ganda dapat digunakan untuk menciptakan zona demiliterisasi 

(DMZ), yang mencegah data yang tidak dipercaya dari pernah mencapai LAN. Firewall 

perangkat lunak lebih umum untuk pengguna individu dan dapat dikonfigurasi secara khusus 

melalui antarmuka perangkat lunak. Baik Windows dan OS X termasuk built-in firewall, 

tetapi utilitas firewall yang lebih canggih dapat diinstal dengan perangkat lunak keamanan 

Internet. 

Firewall dapat dikonfigurasi dalam beberapa cara berbeda. Sebagai contoh, firewall 

dasar memungkinkan lalu lintas dari semua alamat IP kecuali yang ditandai dalam daftar 

hitam. Firewall yang lebih aman mungkin hanya mengizinkan lalu lintas dari sistem atau 

alamat IP yang tercantum dalam daftar putih. Sebagian besar firewall menggunakan 

kombinasi aturan untuk memfilter lalu lintas, seperti memblokir ancaman yang diketahui 

sementara mengizinkan lalu lintas masuk dari sumber tepercaya. Firewall juga dapat 

membatasi lalu lintas keluar untuk mencegah spam atau upaya peretasan. 

Administrator jaringan sering menyesuaikan perangkat keras dan perangkat lunak 

firewall. Meskipun pengaturan khusus mungkin penting untuk jaringan perusahaan, firewall 

perangkat lunak yang dirancang untuk konsumen biasanya mencakup pengaturan standar 

dasar yang cukup untuk sebagian besar pengguna. Sebagai contoh, di OS X, cukup setting 



firewall ke "On" di "Security & Privacy" System Preference mencegah aplikasi dan layanan 

yang tidak sah dari menerima koneksi masuk. Beberapa firewall bahkan "belajar" dari waktu 

ke waktu dan secara dinamis mengembangkan aturan penyaringan mereka sendiri. Ini 

membantu mereka menjadi lebih mahir dalam memblokir koneksi yang tidak diinginkan 

tanpa kustomisasi manual.(Bohra, Aloria, & Gupta, 2013) 

2.2.8 Untangle Firewall 

Untangle Firewall NG mengambil kompleksitas dari keamanan jaringan  menghemat 

waktu, uang, dan frustrasi Anda. Dapatkan semua yang Anda butuhkan dalam satu platform 

modular yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda yang berkembang tanpa sakit kepala 

solusi multi-point. 

Jangan khawatir bahwa antarmuka berbasis browser, responsif, dan intuitif akan 

memungkinkan Anda membuat kebijakan dengan cepat dan mudah. Kemudian, telusuri ke 

dalam laporan berbasis-basis data yang paling komprehensif dan terperinci dalam industri  

untuk mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di jaringan Anda. 

Untangle NG Firewall dirancang untuk menyeimbangkan kinerja dan perlindungan, 

kebijakan, dan produktivitas. Ini sangat cocok untuk berbagai organisasi yang mencari solusi 

keamanan jaringan yang kuat dan hemat biaya yang dapat menangani tantangan TI apa pun: 

dari kantor kecil dan terpencil ke berbagai kampus sekolah hingga organisasi besar dan 

terdistribusi. (Untangle team, 2013). 

2.2.9  Internet  

 Internet adalah sistem global komputer yang saling terhubung jaringan yang 

menggunakan protokol Internet standar (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di 

seluruh dunia. Ini adalah jaringan yang terdiri dari jutaan pribadi, publik, akademik, jaringan 

bisnis, dan pemerintahan, dari lingkup lokal ke global, 



Pengantar Internet :: 53 yang dihubungkan oleh beragam elektronik, nirkabel dan 

teknologi jaringan optik. Internet membawa hal yang luas berbagai sumber daya informasi 

dan layanan, seperti yang saling terkait dokumen hypertext dari World Wide Web (WWW) 

dan infrastruktur untuk mendukung surat elektronik. 

(Rajashekar, 2004) 
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