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 Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara 

dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme : yang pertama 

memblok lalu lintas, yang kedua mengijinkan lalu lintas jaringan. Firewall dapat digunakan untuk 

melindungi jaringan anda dari serangan jaringan oleh pihak luar, namun firewall tidak dapat 

melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall dan serangan dari seseorang yang berada di 

dalam jaringan anda, serta firewall tidak dapat melindungi anda dari program-program aplikasi 

yang ditulis dengan buruk. Secara umum, firewall biasanya menjalankan fungsi: 

1. Analisa dan filter paket 

 Data yang dikomunikasikan lewat protokol di internet, dibagi atas paket-paket. Firewall dapat 

menganalisa paket ini, kemudian memperlakukannya sesuai kondisi tertentu. Misal, jika ada 

paket a maka akan dilakukan b. Untuk filter paket, dapat dilakukan di Linux tanpa program 

tambahan. 

2. Bloking isi dan protokol 

 Firewall dapat melakukan bloking terhadap isi paket, misalnya berisi applet Jave, ActiveX, 

VBScript, Cookie. 

3. Autentikasi koneksi dan enkripsi 

 Firewall umumnya memiliki kemampuan untuk menjalankan enkripsi dalam autentikasi identitas 

user, integritas dari satu session, dan melapisi transfer data dari intipan pihak lain. Enkripsi yang 

dimaksud termasuk DES, Triple DES, SSL, IPSEC, SHA, MD5, BlowFish, IDEA dan 

sebagainya. 

Pada praktikum kali ini akan dilakukan konfigurasi firewall iptables dengan aturan Router 

hanya dapat diakses melalui pada port 80(http) dan port 21(ftp). Kami menggunakan jaringan 

internal dengan IP 192.168.237.0/24 dan jaringan internet dengan IP 192.168.43.0/24. IP jaringan 

internet adalah IP dari jaringan WiFi Realtex 8821AE Wireless lAN 802.11ac. Berikut ini adalah 

topologi jaringan yang akan dibuat. 



  

 

Langkah - langkah praktikum yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Setting IP Address pada Guest OS 1, sebagai router. 

  

Analisa : 

● Eth0 192.168.43.212 Bcast : 192.168.43.255 Mask : 255.255.255.0 

IP pertama adalah IP yang terkoneksi ke jaringan WiFi. 

● Eth1 192.168.237.129 Bcast : 192.168.237.255 Mask : 255.255.255.0  

IP Kedua adalah IP yang dibuat sebagai jaringan local. 

  

2. Setting IP Address pada Guest OS 2, sebagai client. 



 
Analisa :  

Pada konfigurasi Guest OS 2, IP Address adalah 192.168.237.128 dan gateway adalah 

alamat IP internal dari Guest OS 1 (router) yaitu 192.168.237.128. Sehingga, Guest OS 2 

dapat terhubung ke internet melalui router. 

3. Tes koneksi pada masing – masing jaringan. 

a. Guest OS 1 yang bertindak sebagai router, ke 192.168.43.1 (Gateway Guest OS 1). 

 
Analisa : 

Dapat dilihat tes koneksi dari Guest OS 1 yang bertindak sebagai router menuju ke 

Gateway Guest OS 1 telah berhasil, hal tersebut dapat dikatakan bahwa Guest OS 1 telah 

terkoneksi dengan jaringan internet. 

b. Guest OS 1 yang bertindak sebagai router, ping ke 8.8.8.8 (Google). 

 
Analisa :  

Dapat dilihat ketika Guest OS 1 melakukan tes koneksi ke 8.8.8.8 (Google), setting 

koneksi yang telah dibuat telah benar sehingga Guest OS 1 dapat tersambung ke internet 

sehingga hasil dari tes koneksi tersebut telah berhasil  

 

 

 

c. Guest OS 2 yang bertindak sebagai client, ke 192.168.237.129 (IP Local Guest OS 1). 



 
Analisa :  

Dapat dilihat tes koneksi dari Guest OS 2 yang bertindak sebagai client menuju ke Guest 

OS 1 yang bertindak sebagai router telah berhasil, hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

Guest OS 2 telah terkoneksi dengan Guest OS 1. 

d. Guest OS 2 yang bertindak sebagai client, ke 192.168.43.212 (IP Internet Guest OS 1). 

 
Analisa :  

Dapat dilihat tes koneksi dari Guest OS 2 yang bertindak sebagai client menuju IP 

jaringan internet Guest OS 1 telah berhasil. 

e. Guest OS 2 yang bertindak sebagai client, ping ke 8.8.8.8 (Google). 

 
Analisa :  

Dalam hal ini ketika Guest OS 2 melakukan tes koneksi ke 8.8.8.8 (Google), hasil yang 

di dapat adalah Network is Unreachable hal ini dikarenakan Guest OS 2 masih berada di 

dalam jaringan lokal  dan belum dikonfigurasikan menggunakan NAT.  

4. Konfigurasi NAT pada Guest OS 1 (router). 

 
Analisa :  

Pada Guest OS 1(router) harus diatur iptable terlebih dahulu untuk membuat komputer client 

(Guest OS 2) dapat mengakses web (port 80) dan melakukan FTP kepada user lain (port 21). 

Kemudian dicek peraturan – peraturan yang telah dibuat pada iptable. 



 
 Analisa :  

Dapat dilihat ketika Guest OS 2 melakukan tes koneksi ke 8.8.8.8 (Google), setting iptable 

yang telah dibuat telah benar sehingga Guest OS 1 dapat tersambung ke internet sehingga 

hasil dari tes koneksi tersebut telah berhasil.  

 
 Analisa :  

Dapat dilihat ketika Guest OS 2 melakukan FTP ke Guest OS 1, hal ini menandakan setting 

iptable yang telah dibuat telah benar. Dan meskipun nanti telah dilakukan pembatasan akses 

port pada Guest OS 1, namun Guest OS 2 akan tetap dapat melakukan akses port ke Guest 

OS 1 karena berada pada jaringan lokal dari Guest OS 1.  

5. Setting IPTable pada Guest OS 1 (router) untuk membuat pembatasan akses port pada Guest 

OS 1, sehingga hanya dapat mengakses web (port 80) dan FTP (port 21).  

 
Analisa :  

Pada konfigurasi di atas, diatur pada Guest OS 1 hanya dapat diakses melalui port 21 (FTP) 

dan port 80 (HTML), PC lain hanya dapat melakukan FTP dan membuka halaman HTML. 

Perintah iptables –nL digunakan untuk melihat peraturan-peraturan yang dibuat di iptables.  

  

 

 

 

6. Cek apakah konfigurasi iptable berhasil.  



 
Analisa : 

Untuk melihat apakah konfigurasi iptables berhasil, dilakukan nmap ke jaringan Guest OS 1 

192.168.43.212 dari PC lain yang berada pada satu jaringan. Dengan menggunakan nmap, 

dapat diketahui port – port yang dibuka dan dapat diakses oleh PC lain ke jaringan  

192.168.43.212. Dari gambar di atas, dapat dilihat PC lain dengan IP 192.168.43.213 

melakukan nmap dan diketahui bahwa port 21 (FTP) dan port 80 (http) saja yang dibuka.  

 
Analisa : 

Dapat dilihat ketika PC lain dengan IP 192.168.43.213 berhasil melakukan FTP ke Guest OS 

1 dengan IP 192.168.43.212.  

Dari hasil analisa kedua langkah di atas, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi iptables 

menunjukkan telah berhasil. Guest OS 1 dengan IP 192.168.43.212 hanya dapat diakses 

melalui port 21 (FTP) dan port 80 (HTTP) dari PC lain dalam satu jaringan internet. 

 

Kesimpulan : 

Firewall memiliki dua fungsi, yaitu memblok lalu lintas danmengijinkan lalu lintas. Dengan 

menggunakan firewall, kita dapat melakukan konfigurasi atau pengaturan hak akses terhadap IP 

Address yang dianggap kurang baik bagi user. Aplikasi firewall pada linuxadalah iptables. 

Iptables berfungsi untuk menyaring traffic atau lalu lintas data. Denganmenggunakan iptables 

kita dapat mengatur semua lalu lintas dalam komputer kita, baikyang masuk, keluar ataupun yang 

sekedar melewati komputer kita. Pada praktikum ini, iptables digunakan untuk membatasi 

pengaksesan service menggunakan IP Address. Terbukti, setelah dilakukan konfigurasi iptables, 

PC lain yang berada pada jaringan internet dapat melakukan akses pada port 80 (HTML) dan port 

21 (FTP), dan Guest OS 2 pada jaringan lokal tetap dapat mengakes port – port pada Guest OS 1 

karena erada pada jaringan lokal. 


