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DNS DAN FIREWALL

SERTA PENERAPANNYA DI BIND

DAN IPTABLES

Konsep dan Cara Kerja DNS
DNS adalah Domain Name Server, yaitu server yang digunakan untuk mengetahui

IP  Address  suatu  host  lewat  host  name-nya.  Dalam  dunia  internet,  komputer

berkomunikasi satu sama lain dengan mengenali IP Address-nya. Namun bagi manusia

tidak mungkin menghafalkan IP address tersebut, manusia lebih mudah menghapalkan

kata-kata  seperti  www.yahoo.com,  www.google.com,  atau  www.friendster.com.  DNS

berfungsi untuk mengkonversi nama yang bisa terbaca oleh manusia ke dalam IP address

host yang bersangkutan untuk dihubungi.

Cara kerja DNS adalah sebagai berikut:

● Ketika kita merequest suatu alamat, misalnya  www.friendster.com dari host

kita (nirmaladewi.its.ac.id – 202.154.63.26), maka host kita akan mengontak

name server lokal untuk menanyakan dimanakah www.friendster.com berada.

● Name server ITS (202.154.63.2) akan mencari  request tersebut di database

lokal. Karena tidak ada, maka name server akan mengontak root DNS server-

nya, siapa yang memegang domain untuk .com

● Beberapa daftar Top Level Domain (TLD) yang ada sekarang adalah: com,

net,  org,  biz,  info,  name,  museum,  dan tv.  Sedangkan Country Code Top

Level Domain (ccTLD) adalah: us, uk, fr, es, de, it, jp, ie, dll.

● Root  server  akan  memberitahu  IP  address  dari  server  DNS  dari

www.friendster.com.  Kemudian  DNS server  lokal  akan  mengontak  server

DNS yang mengelola  www.friendster.com. Kemudian DNS server tersebut

akan  memberitahu  IP  address  dari  www.friendster.com.  baru  host

nirmaladewi merequest www.friendster.com dengan IP address tersebut.



Istilah-Istilah dalam DNS

SOA MNAME – SOA: Start Of Authority

SOA MNAME adalah field yang menunjukkan master server pada puncak/root dari zona

authority.  Hanya  diperbolehkan  terdapat  satu  master  server  tiap  zona  authority.

Contohnya domain its.ac.id memiliki SOA MNAME ns1.its.ac.id

SOA RNAME

SOA RNAME adalah email address dari orang atau organisasi yang bertanggung jawab

pada zona ini. Format field ini berbeda dengan format email biasa (yaitu memakai tanda

'@'). Format yang digunakan dalam field ini adalah mailbox-name.domain.tld. Misalnya

itsnet.its.ac.id akan ekuivalen dengan itsnet@its.ac.id

SOA Serial Number

SOA Serial Number adalah field yang menunjukkan serial number dari DNS server. Field

ini berisi nilai unsigned 32 bit mulai dari 1 hingga 4294967295 dengan jumlah increment

maksimal 2147483647. Dalam implementasi BIND (Berkeley Internet Name Daemon),

field ini didefiniskan dalam 10 digit. Format yang paling populer dalam penamaan serial

number ini adalah  yyyymmddss dengan  yyyy adalah tahun,  mm adalah bulan,  dd adalah

tanggal, dan ss adalah jumlah perubahan yang dilakukan pada hari itu. Nilai dari field ini

harus diubah ketika terjadi  perubahan pada  zone file.  Perubahan ini  wajib  dilakukan

karena  server  lain  menyimpan  informasi  mengenai  zona  berdasarkan  serial  number.



Selama serial number server tidak berubah, maka data di cache juga tidak akan berubah.

SOA REFRESH

SOA REFRESH adalah field yang menunjukkan waktu slave server akan merefresh zona

dari  master server. Field ini  dalam satuan detik dengan nilai  signed 32 bit.  RFC1912

merekomendasikan 1200 hingga 43200 detik. 1200 detik jika datanya cepat berubah dan

43200 detik jika data jarang berubah.

SOA RETRY

SOA RETRY adalah field yang menunjukkan berapa lama waktu jeda antara percobaan

slave server mengkontak master server jika kontak pertama mengalami kegagalan ketika

slave master me-refresh cache dari master server. Field ini dalam satuan detik dengan

nilai  signed 32 bit.  Nilai  yang ideal  tergantung keadaan dan kecepatan network local.

Biasanya nilainya adalah 180 (dua menit) hingga 900 (tiga belas menit) atau lebih tinggi.

SOA EXPIRE

SOA  EXPIRE  adalah  field  yang  menunjukkan  berapa  lama  zona-data  masih

authoritative. Field ini hanya berlaku untuk slave atau secondary server. Ketika nilai ini

telah expired, maka slave master akan mengontak master server untuk membaca SOA

record pada  zona  dan merequest  AXFR/IFXR jika  serial  number  berubah.  Jika  slave

gagal mengontak master, maka slave akan terus mencoba mengontak master dan masih

melayani  query  hingga  waktu  SOA  EXPIRE  habis.  Setelah  itu  slave  akan  berhenti

melayani query hingga kontak ke master server berhasil. RFC 1912 merekomendasikan

1209600 hingga 2419200 (2-4 minggu).

SOA MINIMUM TTL

SOA MINIMUM TTL adalah nilai default TTL (Time To Live) untuk semua record pada

zone file.  Field ini  dalam satuan detik.  Implementasi  BIND9 mendefinisikan field  ini

dalam nilai negatif. 

CNAME



CNAME, Canonical Name for Alias adalah record yang menjelaskan primary name untuk

owner. Nama ownernya disebutkan dalam alias. Formatnya adalah: 

<domain name> CNAME <alias>

MX

MX adalah record yang menjelaskan tentang domain mail exchange. Formatnya adalah

sebagai berikut:

[domain-name] IN MX [Preference] [Exchange]

Dimana:

Preference adalah 16 bit integer yang menunjukkan preferences dari suatu domain dengan

domain lainnya. Semakin kecil nilainya maka preferencesnya semakin bagus.

Exchange adalah  domain  yang  akan  menangani  mail  exchange  untuk  owner  name

(tertulis di paling kiri itu loooh  ^x^)

A

A adalah field yang menunjukkan alamat Ipv4. Nama owner akan ekuivalen dengan IP

address yang didefinisikan setelah record  A.

PTR

PTR adalah domain name pointer,  yaitu record yang menunjuk ke lokasi tertentu dalam

domain name space

AAAA

AAAA adalah record seperti record A  yang menunjukkan alamat class alamat IPv6 yang

spesifik dengan data format 128 bit (sesuai dengan format bit Ipv6).

TXT

TXT adalah record yang menunjukkan text strings, digunakan untuk menangani teks yang

berisi deskripsi suatu domain. Semantiknya tergantung dengan domain name dimana teks

ditemukan.



IMPLEMENTASI 

Kita akan mengimplementasikan konsep DNS dalam UML yang telah kita buat.

Software  yang dipakai  adalah  BIND (Berkeley Internet  Name Daemon).  Untuk lebih

jelasnya, perhatikan map dari network yang akan kita beri DNS Server.

Rencananya,  kita  akan  membuat  Bridge  (10.17.42.1330  sebagai  primary DNS



untuk  zona  klp17.com,  Pluto  (10.17.42.140)  sebagai  secondary DNS  untuk  zona

klp17.com  dan  primary  DNS  untuk  zona  galih.com.  Sedangkan  host  Titan

(10.17.42.134) akan bertindak sebagai  primary DNS server untuk zona sub.klp17.com.

Host Titan bertindak sebagai pendelegasian dari DNS Bridge dengan membawahi zona

subdomain dari klp17.com. 

Bridge akan mentransfer data-data ke Pluto yang bertindak sebagai secondary server

dari Bridge (slave).Sedangkan Bridge akan memforward request ke DNS ajk.its-sby.edu

jika data yang direquest tidak berada dalam authority Bridge.

Langkah-Langkah Pembangunan DNS Server pada Bridge

1. Hidupkan UML anda dan pastikan semuanya berjalan lancar.

2. Karena dalam map host Bridge belum memiliki IP address, beri IP address untuk host

Bridge, yaitu pada device br0, bukan eth0 dan eth1, karena lalu lintas data telah ada di

br0. Sebenarnya tujuan kita memberi alamat IP address untuk ethernet Bridge adalah

agar device tersebut memiliki MAC address sehingga bisa di-bridge. 

Dalam hal ini Bridge akan kita beri alamat IP 10.126.13.133

3. Install BIND9 pada host Bridge

4. Edit file /etc/bind/named.conf, misalnya seperti di bawah ini:
options {
        directory "/var/cache/bind";
        version "ketika cinta akan bersemi kembali";
        query-source address * port 53;
        forwarders {
                202.154.63.2;
        };        
};



Kode di atas adalah blok option yang digunakan sebagai konfigurasi  umum dari DNS

kita.  Directory menunjukkan  absolute  path  tempat  instalasi  BIND berada.  Kemudian

version adalah string yang menunjukkan versi. Baris berikutnya (query-source address *

port 53) maksudnya bahwa BIND akan menerima query dari semua host lewat port 53.

Forwarders maksudnya adalah DNS Server yang akan dihubungi jika data yang direquest

tidak ada dalam database lokal. Pada kode di atas, yang menjadi DNS forwarders adalah

202.154.63.2, yaitu dragon.its.ac.id a.k.a ns1.its.ac.id

zone "klp17.com"  {
        type master;
        file "/etc/bind/klp17.com";
        forwarders {
                10.17.42.134;
        };
};
Sekarang kita membuat zona authority dengan nama klp17.com dengan syntax di atas.

Nama zona ini akan menjadi Start Of Authority dari klp17.com. Kita dapat memberikan

nama zona yang berbeda-beda dengan syntax zona di file ini, sehingga satu server bisa

memiliki banyak nama. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan domain yang menjual

domain misalnya (dan makelarnya :p).

Type master berarti DNS yang terisntall pada host ini akan menjadi primary name server

untuk zona klp17.com. File /etc/bind/klp17.com adalah file yang menyimpan database

nama-nama host  yang termasuk dalam authority klp17.com. Forwarders dari  DNS ini

adalah 10.17.42.134, yaitu Titan, host tempat DNS Delegate klp17.com berada.

5. Setelah  mengkonfigurasi  named.conf,  kita  harus  mendefinisikan file  database yang

telah  didefinisikan  di  named.conf  di  bawah  blok  zona.  Karena  yang  telah  kita

definisikan  untuk zona  klp17.com adalah  file  /etc/bind/klp17.com,  maka kita  akan

mengedit file ini. Potongan file tersebut ada di bawah ini.
;
; BIND data file for klp17.com



;
@       IN      SOA     bridge.klp17.com.       galih.klp17.com  (
                           200504076              ; Serial
                                7200              ; Refresh
                                3600              ; Retry
                              604800              ; Expire
                               86410 )            ; Negative Cache TTL

        IN      NS      bridge.klp17.com.
        IN      NS      pluto.klp17.com.
        ;; tempat secondary name server
;
Header di atas adalah definisi pertama dari zona klp17.com. Start Of Authorithy dari zona

klp17.com  terletak  di  host  brodge.klp17.com  dengan  email  administrator  yang

bertanggung jawab pada zona ini adalah galih@klp17.com. Seperti yang telah dibahas di

awal, format penulisan email di sini adalah tanda “@” diganti dengan tanda “.”Kemudian

baris berikutnya adalah serial number. Serial Number diperlukan untuk transfer query ke

DNS-DNS slave-nya. Jika serial number berubah, maka slave DNS akan segera query

data baru ke master-nya.

Refresh, Retry, Expire, dan Negative TTL adalah angka-angka yang menunjukkan waktu

DNS merefresh database, mengulangi query ke master DNS jika query pertama gagal,

waktu  berlakunya data  dalam database  ketika  DNS sudah harus  melakukan  query ke

master DNS dalam satuan detik. Untuk perhitungan dan pertimbangan tentang angka-

angka ini juga sudah diterangkan di atas.

Baris  berikutnya adalah DNS-DNS yang menghandle  zona ini.  Yang termasuk dalam

entry  ini  bisa  merupakan  master  DNS  (yaitu  diri  sendiri)  dan  slave  DNS  yang

mendukungnya,  dalam  hal  ini  adalah  host  pluto.klp17.com  yang  mendukung  host

bridge.klp17.com.

;; anggota-anggota klp17.com
venus           IN      A       10.17.42.130
matahari        IN      A       10.17.42.131
bridge          IN      A       10.17.42.133



titan           IN      A       10.17.42.134
mars            IN      A       10.17.42.143
saturnus        IN      A       10.17.42.146
neptunus        IN      A       10.17.42.147
uranus          IN      A       10.17.42.162
metis           IN      A       10.17.42.170
asteroid        IN      A       10.17.42.171
bumi            IN      A       10.17.42.167
pluto           IN      A       10.17.42.140

sub             IN      NS      titan.klp17.com.
suryo           IN      NS      titan.klp17.com.
demo            IN      NS      pluto.klp17.com.
merkurius       IN      A       10.17.42.178
jupiter         IN      A       10.17.42.190

Baris yang mengikuti header adalah baris yang berisi daftar host yang masuk dalam zona

yang dihandle oleh DNS ini, dalam kode di atas adalah zona klp17.com. Perhatikan entry

yang dicetak tebal. Semuanya menunjuk pada ke suatu Name Server, bukan IP address.

Entry tersebut  mendefinisikan Name Server yang akan digunakan sebagai  tujuan bagi

bridge jika client merequest data yang tidak ada di database lokal, namun informasi letak

request itu ada di dia.

sub             IN      NS      titan.klp17.com.
Baris  di  atas adalah Name server  sebagai  pendelegasian dari  zona  klp17.com dengan

nama sub.klp17.com yang terletak pada host  titan.klp17.com. Pendelegasian ini sering

juga disebut subdomain.

suryo           IN      NS      titan.klp17.com.
Titan  selain  bertindak  sebagai  subdomain  dari  sub.klp17.com juga  bertindak  sebagai

pendelegasian untuk zona suryo.klp17.com. Dalam hal ini titan bertindak sebagai master

DNS baik untuk zona suryo.klp17.com dan sub.klp17.com

demo            IN      NS      pluto.klp17.com.
Pada  header  file  klp17.com  telah  didefiniskan  bahwa  host  pluto  bertindak  sebagai



secondary server untuk zona klp17.com. Ternyata dengan entry ini menunjukkan bahwa

pluto juga bertindak sebagai pendelegasian (subdomain) dari  domain demo.klp17.com.

Untuk zona tersebut pluto bertindak sebagai primary name server.

Langkah-Langkah Pembangunan DNS Server pada Titan

Titan  akan  kita  set  sebagai  DNS  Delegate  dari  bridge  yang  memegang  subdomain

sub.klp17.com dan suryo.klp17.com. Untuk membuat seperti ini, di bridge telah kita set

di file /etc/bind/klp17.com dengan menunjukkan bahwa nama sub dan demo menunjuk

pada Nameserver Titan, bukan merupakan nama alias dari suatu IP address. 

Seperti halnya bridge, kita akan mengedit file /etc/bind/named.conf seperti di bawah ini:

//iinclude "/etc/bind/named.conf.options";
options {
        directory "/var/cache/bind";
        version "ketika cinta akan bersemi kembali";
        forwarders {
                10.17.42.133;
        };
};
Konfigurasi untuk option mirip dengan bridge, dengan forwarders DNS server bridge.

zone "sub.klp17.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/sub.klp17.com";
};
Zona sub.klp17.com akan dihandle oleh DNS server Titan (sebagai master DNS) dan

letak file database-nya ada di /etc/bind/sub/klp17.com

zone "suryo.klp17.com" {
        type master;
        file "/etc/bind/suryo.klp17.com";
};
Zona suryo.klp17.com juga akan dihandle oleh DNS server Titan (sebagai master DNS)

dan letak file database-nya ada di /etc/bind/suryo.klp17.com



Seperti halnya bridge, kita perlu membuat file-file yang telah didefinisikan di named.conf

sebagai file database dari zona-zona sub dan suryo. 

Isi dari sub.klp17.com adalah seperti di bawah ini:
;
; BIND data file for sub.klp17.com
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     sub.klp17.com.          galih.sub.klp17.com  (
                         2005040301                ; Serial
                               7200                ; Refresh
                               3600                ; Retry
                             604800                ; Expire
                              86410 )              ; Negative Cache TTL
        IN      NS      ns.sub.klp17.com.
        IN      A       10.17.42.134
;

ns      IN      A       10.17.42.134
titan   IN      CNAME   ns
uranus  IN      A       10.17.42.160
Di sini kita mendefinisikan bahwa Titan yang menghandle sub.klp17.com memiliki nama

ns.sub.klp17.com dan nama host  tersebut  bertindak sebagai  DNS Server  (lihat  bagian

yang dicetak tebal). Sementara anggota sub ini selain titan yang memiliki dua alias (ns

dan titan) adalah uranus (10.17.42.160).

Langkah-Langkah Pembangunan DNS Server Pada Pluto

Pluto  akan  bekerja  sebagai  secondary DNS untuk  zona  klp17.com  sekaligus  sebagai

master  DNS untuk  subdomain  demo.klp17.com yang telah dilakukan di  DNS bridge.

Berikut ini adalah konfigurasi named.conf pada host pluto
options {
        directory "/var/cache/bind";
        query-source address * port 53;
        forwarders {
                10.17.42.133;



        };
};
Konfigurasi options general mirip dengan bridge dan titan, yang sudah dibahas secara

mendetail di bagian sebelum ini.

zone "klp17.com." {
        type slave;
        file "/etc/bind/klp17.com";
        masters {
                10.17.42.133;
        };
};
Zona yang didefinisikan sama seperti  di  bridge, namun type-nya adalah slave,  dengan

master  DNS-nya  adalah  10.17.42.133,  tak  lain  dan  tak  bukan  adalah  host

bridge.klp17.com

zone "demo.klp17.com." {
        type master;
        file "/etc/bind/demo.klp17.com";
};
Tugas  pluto  yang  kedua  adalah  menjadi  master  DNS  untuk  zona  subdomain

demo.klp17.com. Konfigurasinya cukup sederhana, seperti terlihat di atas.

Pada pluto akan terdapat dua file database, yaitu file klp17.com dan file demo.klp17.com.

Untuk file klp17.com tidak berisi daftar host-host yang termasuk dalam zona klp17.com

karena  pluto  hanya  akan  mengambil  (query)  data  dari  master  DNS,  yaitu  di  bridge.

Konfigurasi file klp17.com di pluto seperti di bawah ini:

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              3         ; Serial
                         604800         ; Refresh



                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      localhost.
@       IN      A       127.0.0.1

File di atas hanya mendefinisikan konfigurasi pada Start of Authority dari klp17.com

Sedangkan isi dari file demo.klp17.com isinya mirip DNS master, yaitu berisi daftar host

yang terdaftar dalam zona demo.klp17.com
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     demo.klp17.com.    galih.demo.klp17.com (
                          5         ; Serial
                        800         ; Refresh
                      86400         ; Retry
                    2419200         ; Expire
                         60 )       ; Negative Cache TTL
        IN      NS      ns.demo.klp17.com.
        IN      A       10.17.42.140
;

merkurius       IN      A       10.17.42.178
jupiter         IN      A       10.17.42.180
Pluto  selain  memiliki  nama  pluto.klp17.com  juga  akan  memiliki  nama

ns.demo.klp17.com  karena  dia  bertindak  sebagai  name  server  di  zona  ini.  Dan  yang

menjadi anggota dari zona ini adalah merkurius dan jupiter.

DNS Client

Setelah kita selesai mengkonfigurasi DNS servernya, kita tinggal mengkonfigurasi host-

host  untuk  merujuk  ke  DNS server  tersebut  sesuai  dengan  zona-nya masing-masing.

Misalnya host-host yang telah kita daftar di zona klp17.com di DNS bridge harus kita



buat  supaya  merujuk  ke  DNS  bridge.  Cara  pengarahan  itu  dengan  mengedit  file  /

etc/ressolv.conf

Misalnya  di  host  venus  yang  memiliki  nama  venus.klp17.com,  terdaftar  pada  zona

klp17.com di bridge, konfigurasi file /etc/ressolv.conf akan seperti di bawah ini:

search klp17.com
nameserver 10.17.42.133
Dengan  kata  kunci  search  klp17.com  maka  nama-nama  host  yang  tidak  diketikkan

lengkap  akan  diterjemahkan  sebagai  zona  klp17.com.  Misalnya  jika  kita  melakukan

perintah
ping matahari
maka  secara  otomatis  nama  matahari  akan  diterjemahkan  sebagai  host

matahari.klp17.com dengan nameserver 10.17.42.133 – dalam hal ini adalah DNS server

di bridge.klp17.com

Uji Coba

Uji  coba  menggunakan  perintah  dig,  yaitu  program  untuk  mendapatkan  section  dari

authority.  Untuk  bisa  menjalankan  dig,  kita  harus  menginstall  paket  dnsutils  terlebih

dahulu. Berikut ini adalah hasil dari beberapa tes dengan menggunakan dig

Dari metis.klp17.com ke matahari.klp17.com
metis:~# dig matahari.klp17.com

; <<>> DiG 9.2.4 <<>> matahari.klp17.com
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26737
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;matahari.klp17.com.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
matahari.klp17.com.     86410   IN      A       10.17.42.131



;; AUTHORITY SECTION:
klp17.com.              86410   IN      NS      pluto.klp17.com.
klp17.com.              86410   IN      NS      bridge.klp17.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
pluto.klp17.com.        86410   IN      A       10.17.42.140
bridge.klp17.com.       86410   IN      A       10.17.42.133

;; Query time: 5 msec
;; SERVER: 10.17.42.133#53(10.17.42.133)
;; WHEN: Fri Apr 15 23:58:25 2005
;; MSG SIZE  rcvd: 125

Dari matahari.klp17.com ke demo.klp17.com
matahari:~# dig demo.klp17.com

; <<>> DiG 9.2.4 <<>> demo.klp17.com
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56697
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;demo.klp17.com.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
demo.klp17.com.         604800  IN      A       10.17.42.140

;; AUTHORITY SECTION:
demo.klp17.com.         604800  IN      NS      ns.demo.klp17.com.

;; Query time: 2026 msec
;; SERVER: 10.17.42.133#53(10.17.42.133)
;; WHEN: Fri Apr 15 23:59:24 2005
;; MSG SIZE  rcvd: 65

Dari metis.klp17.com ke google.com



metis:~# dig google.com

; <<>> DiG 9.2.4 <<>> google.com
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22032
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.             300     IN      A       216.239.39.99
google.com.             300     IN      A       216.239.57.99
google.com.             300     IN      A       216.239.37.99

;; AUTHORITY SECTION:
google.com.             345600  IN      NS      ns1.google.com.
google.com.             345600  IN      NS      ns2.google.com.
google.com.             345600  IN      NS      ns3.google.com.
google.com.             345600  IN      NS      ns4.google.com.

;; Query time: 626 msec
;; SERVER: 10.17.42.133#53(10.17.42.133)
;; WHEN: Sat Apr 16 00:03:16 2005
;; MSG SIZE  rcvd: 148

NetFilter/iptables
Iptables atau NetFilter adalah software Linux yang mengimplementasikan sebuah

framework untuk firewall yang bersifat  statefull. Iptables juga memiliki fiture Network

Address Translation (NAT). Netfilter hanya bekerja pada kernel versi 2.4 atau 2.6 dan

tidak dapat bekerja pada kernel yang lebih rendah dari 2.4. Netfilter membuat  aturan-

aturan apa yang dilakukan tentang paket-paket network yang lewat. Aturan tersebut bisa

meneruskannya, menolaknya, dll. Rule-rule tersebut dikelompokkan dalam chain, dimana

masing  chain  berisi  daftar  rule-rule.  Chain dikelompokkan lagi  dalam  tables, dimana

masing-masing  table  merupakan  bagian-bagian  tersendiri  yang  mengurusi  beberapa



proses paket yang berbeda.

Ada  tiga  macam  tables,  masing-masing  table  berisi  predefined  chain.  Tidak

mungkin bagi administrator untuk membuat atau menghapus table, tetapi dimungkinkan

untuk membuat atau menghapus user-defined chains pada table apa saja. Secara default,

semua chain kosong dan memiliki aturan mengizinkan semua paket untuk lewat tanpa

diblok ataupun dimodifikasi.

Macam-macam table tersebut antara lain:

Filter Table

Table ini bertanggung jawab dalam filtering (menolak atau mengizinkan paket

untuk diproses). Table ini berisi predefined chain seperti di bawah ini:

✔ INPUT : Semua paket yang datang ke sistem lewat chain ini.

✔ OUTPUT : Semua paket yang keluar sistem lewat chain ini

✔ FORWARD : Semua paket  yang dikirim ke  sistem (karena  routing)  akan

lewat chain ini

Nat Table

Table ini bertanggung jawab dalam penulisan ulang paket-paket atau port-port.

Table ini berisi chain seperti di bawah ini:

✔ PREROUTIING : Paket yang datang akan dilewatkan sebelum routing table

lokal diperiksa, utamanya untuk DNAT (destination-NAT).1

✔ POSTROUTING :  Paket  yang  datang  akan  dilewatkan  setelah  keputusan

routing dibuat, utamanya untuk SNAT (source-NAT)

Mangle Table

Table ini bertanggung jawab dalam pengaturan opsi-opsi paket, seperti quality of

service. Table ini berisi chain-chain seperti di bawah ini:

✔ PREROUTING

✔ INPUT

✔ FORWARD

✔ OUTPUT

✔ POSTROUTING

1 NAT: Network Address Translation, juga dikenal sebagai Network Masqerading atau IP Masquerading adalah
teknik dimana IP paket baik yang akan keluar atau masuk ditulis ulang pada saat melewati router atau
firewall. Biasanya teknik ini digunakan multiple host atau private network untuk mengakses internet
menggunakan IP Address public tunggal



Rules

Masing-masing  chain  berisi  daftar  rules.  Ketika  sebuah  paket  dikirim  ke  suatu

chain, paket ini dibandingkan dengan masing-masing rule di dalam chain dalam urutan

atas ke bawah. Rule menyebutkan properti apa yang diperlukan paket agar cocok, seperti

nomor  port  dan  IP  Address.  Jika  rule  tidak  cocok,  maka  proses  berlanjut  ke  rule

selanjutnya. Jika tidak ada yang cocok, paket ini mengikuti rule target (dan proses chain

berikutnya akan menyebabkan paket ini dibatalkan).

Target dari  suatu rule bisa dalam bentuk user-defined chain atau salah satu dari

built-in target: ACCEPT, DROP, QUEUE, atau RETURN.

ACCEPT

Target ini menyebabkan iptables menerima paket. Paket yang diterima dari chain INPUT

diizinkan lewat dan diterima oleh host lokal, sedangkan paket yang diterima dari chain

OUTPUT  akan  diizinkan  meninggalkan  host,  dan  paket  yang  diterima  dari  chain

FORWARD akan diizinkan untuk di-route ke host.

DROP

Target ini menyebabkan iptables mendrop paket  tanpa proses yang lebih lanjut.  Paket

hilang tanpa ada indikasi yang diberikan ke host pengirim bahwa paket ini telah didrop.

Yang tampak dari sender biasanya adalah communication timed-out.

MASQUERADING

IPMASQ adalah algoritme perubahan source-NAT suatu paket data tanpa menyebutkan

asal  paket  yang sebenarnya. Algoritme ini  dapat  mencari  asal  paket  sebenarnya tanpa

harus menyebutkan secara eksplisit  di table routing. Algoritme ini sering dipakai pada

Postrouting.  Seringkali  digunakan alamat  IP network  lokal  untuk  mengakses  jaringan

internet  dengan  menggunakan  satu  IP  live  saja.  Masquerading  memerlukan  proses

komputasi  yang  lebih  tinggi  daripada  pernyataan  ACCEPT  biasa,  namun  dalam  hal

efisiensi table routing, Masquerading sangat bermanfaat. Dengan IPMASQ administrator

tidak perlu memasukkan ke daftar tabel routing ketika suatu alamat IP lokal baru ingin

mengakses internet lewat gateway IP live.



Proses Pemfilteran

Proses bagaimana paket-paket data yang lewat dimanipulasi dapat dijelaskan dalam table

seperti di bawah ini:

Paket Masuk

Paket data yang masuk akan memasuki Prerouting DNAT terlebih dahulu (di table nat).

Kemudian paket akan mengalami keputusan routing di table filter. Keputusan-keputusan

routing termasuk firewalling dilakukan di sini. Jika pket tersebut menuju ke diri sendiri,

maka paket akan masuk chain input untuk diproses lebih lanjut.

Jika paket data ternyata hanya lewat saja, paket tersebut akan masuk ke chain forward

untuk  diproses  lebih  lanjut.  Keputusan  untuk  menerima  (ACCEPT)  ataupun  menolak

(REJECT)  atau  hanya  mendrop  saja  (DROP)  dilakukan  di  chain  ini.  Keputusan

firewalling dilakukan di sini. Jika paket diperbolehkan lewat, maka paket akan memasuki

Postrouting SNAT.  Manipulasi  termasuk pengubahan asal  alamat  paket  (source-NAT)

dilakukan di sini.

Paket Keluar

Untuk paket  data  yang keluar,  paket  akan memasuki  Output  D-NAT terlebih  dahulu.



Analog  dari  Output  DNAT ini  mirip  dengan  Prerouting  DNAT  untuk  paket  masuk.

setelah itu paket akan masuk ke chain OUTPUT. Proses filtering termasuk firewalling

akan dilakukan di sini. Jika paket diperbolehkan keluar, paket akan masuk Postouting

SNAT.  Perubahan SNAT biasanya dilakukan di  sini,  seperti  proses  Masquerading IP

address agar alamat network lokal bisa mengakses internet dengan satu IP live.

Bentuk Umum Perintah IPTABLES
iptables [-t table] -[AD] chain rule-specification [options]

Keterangan:

[ -t table ] : adalah table yang akan dimasuki rule

-A atau -D : A adalah menambahkan rule, sedangkan D adalah menghapus rule

Beberapa opsi yang digunakan:

-p : protokol yang digunakan. Yang dimasukkan bisa salah satu dari tcp, udp, icmp,

atau all. Tanda [!] berarti selain protokol yang disebutkan.

-s : Sumber paket berasal. Sumber ini dapat berupa nama network (network address),

nama host, network IP, dan bisa disertakan bersama subnet mask-nya. Tanda [!] berarti

selain alamat yang disebutkan

-d : tujuan paket. Lihat deskripsi dari -s.

Spesifikasi yang sering digunakan:

mport, multiport

Modul ini akan diikuti kumpulan beberapa tujuan atau sumber port. Jumlah port  yang

disebutkan maksimal berjumlah 15. Modul ini hanya bisa digunakan jika -p tcp atau -p

udp disertakan.

-sports, -dports, --ports adalah argumen untuk menyebutkan ip berapa saja yang masuk

dalam rule. sport adalah source port, dports adalah destination port, dan ports adalah jika

keduanya (source dan destination) sama.

state

Modul ini menunjukkan sifat state dari koneksi. State yang mungkin adalah INVALID,

yang berarti  paket  tidak dapat  diidentifikasi  karena suatu hal,  ESTABLISHED berarti



komunikasi paket menggunakan port yang sama sebagai jalur komunikasi, NEW berarti

paket yang dimaksud akan membuat  koneksi  baru,  dan RELATED berarti  paket akan

membuat  koneksi  baru tetapi  masih  berhubungan dengan koneksi  yang ada,  misalnya

transfer  data  FTP (port  21  sebagai  requester  dan  port  20  sebagai  passive  FTP),  atau

sebuah ICMP error.

IMPLEMENTASI

Soal I:
Asumsikan jaringan diluar UML (jaringan TC &   ITS intranet ) adalah jaringan internet dengan

matahari sebagai gateway. Buatlah agar jaringan  anda bisa terhubung ke  internet dengan aturan

sebagai berikut :

– subnet mars terhubung dengan internet hanya jam kerja saja (pukul 08.00 s/d 16.00 pada hari

senin s/d sabtu)

tips : gunakan  parameter di iptables atau  gunakan cron.

– Koneksi dari subnet uranus diblok.

– Workstation/subnet lain selalu terhubung ke  internet (24 jam)

– karena alasan mbeling maka pada semua subnet/workstation hanya service tertentu  saja yang

boleh keluar seperti ftp, http, dan smtp (kecuali subnet pluto boleh semua).

Penyelesaian:

Untuk menyelesaikan konfigurasi seperti ini, kita memerlukan dua shell script yang akan

dijalankan  oleh  cron.  Kita  akan  membahas  masalah  cron  (Task  Scheduler)  lebih

mendetail setelah bagian ini. Satu script digunakan untuk mengizinkan subnet Mars untuk

mengakses  internet  dan  satu  script  digunakan  untuk  menolak  subnet  Mars  jika  ingin

koneksi ke internet.

Pada table routing iptables, data akan dibaca satu per satu mulai dari atas dan dicocokkan

dengan paket yang sedang diperiksa. Jika cocok, paket akan segera dieksekusi. Jika tidak

cocok,  iptables  akan  menuju  rule  di  bawahnya  untuk  dicocokkan.  Begitu  seterusnya

sampai paket yang diperiksa cocok dengan rule yang ada atau rule-nya telah habis.Dengan

demikian kita dapat menset rule iptables mulai dari yang khusus dan spesifik menuju ke

rule yang bersifat umum.



Di bawah ini adalah potongan konfigurasi file allow-mars.sh, yaitu shell script yang akan

mengizinkan subnet Mars mengakses internet. File ini akan dijalankan cron tiap hari kerja

pada jam 08:00.

#!/bin/bash
# Kita mengizinkan paket-paket yang lewat yang state-nya ESTABLISHED
# dan RELATED
iptables -t filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
         -j ACCEPT
#subnet uranus ditolak
iptables -t filter -A FORWARD -s 10.17.42.160/29 -j REJECT

# Paket dari subnet Mars diterima, syaratnya hanya yang bertujuan
# ke layanan FTP, HTTP, dan SMTP
iptables -t filter -A FORWARD -s 10.17.42.144/28 -p tcp -m \
         multiport --dports 21,80,25 -j ACCEPT

# Paket dari subnet Pluto diterima (semua port)
iptables -t filter -A FORWARD -s 10.17.42.176/28 -j ACCEPT

# Paket dari semua subnet yang bertujuan ke port 21, 80, dan 25 diterima
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT

# Akhirnya, DROP semua paket yang lewat
iptables -t filter -A FORWARD -j DROP

# Masquerading untuk paket-paket yang keluar dengan IP live Matahari
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Sedangkan shell scipt untuk menolak subnet Mars untuk mengakses internet ada di bawah

ini. File reject-mars.sh ini akan dieksekusi tiap hari kerja pada pukul 16:00. Isinya persis



sama dengan file allow-mars.sh, kecuali pada baris yang menyatakan paket yang berasal

dari subnet Mars. Dalam hal ini, paket tersebut ditolak.

#!/bin/bash
# Kita mengizinkan paket-paket yang lewat yang state-nya ESTABLISHED
# dan RELATED
iptables -t filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
         -j ACCEPT
#subnet uranus ditolak
iptables -t filter -A FORWARD -s 10.17.42.160/29 -j REJECT

# Paket dari subnet Mars ditolak
iptables -t filter -A FORWARD -s 10.17.42.144/28 -j REJECT

# Paket dari subnet Pluto diterima (semua port)
iptables -t filter -A FORWARD -s 10.17.42.176/28 -j ACCEPT

# Paket dari semua subnet yang bertujuan ke port 21, 80, dan 25 diterima
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT

# Akhirnya, DROP semua paket yang lewat
iptables -t filter -A FORWARD -j DROP

# Masquerading untuk paket-paket yang keluar dengan IP live Matahari
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE

Sekilas Cron (Task Scheduler)

Cron adalah sebuah task scheduler. Program ini akan menjalankan perintah-perintah pada

waktu  yang  telah  ditentukan.  Cron  akan  dijalankan  secara  otomatis  ketika  linux

dijalankan. Cron akan membaca file /etc/crontab secara periodik dan membaca entry yang



ada di  sana.  Jika entry di  sana menyebutkan bahwa cron harus menjalankan program

tersebut, maka program tersebut akan dijalankan. Berikut ini adalah file /etc/crontab yang

ada di host Matahari
19   5     * * 1,2,3,4,5   root    /root/allow-mars.sh
*    16    * * 1,2,3,4,5   root    /root/reject-mars.sh

File crontab terbagi dalam 5 field yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Kolom Arti
1 Menit, nilai yang diizinkan adalah 0-59
2 Jam, nilai yang diizinkan adalah 0-23
3 Tanggal, nilai yang diizinkan adalah 1-31
4 Bulan, nilai yang diizinkan adalah 1-12
5 Hari, nilai yang diizinkan adalah 0-7 (0 dan 7 adalah hari Minggu)

Tanda koma berarti daftar nilai, nilai. Tanda [-] berarti menunjukkan range nilai, tanda

asterisk [*] berarti semua nilai yang mungkin masuk dalam spesifikasi. Setelah field-field

waktu, kolom berikutnya adalah user yang menjalankan program – contoh di atas user

yang menjalankan adalah root. Kemudian kolom berikutnya adalah program ataupun shell

perintah yang akan dijalankan. Kolom ini adalah path absolut dari program jika program

atau set perintah diletakkan dalam file.

Kita bisa melihat apa yang dilakukan cron dalam log sistem di /var/log/syslog dengan

perintah tail -f /var/log/syslog.

Soal II:
Akses ssh di bridge hanya bisa dilakukan dari  matahari. Jika ada yang minta service ssh kebridge

(selain matahari tentunya) akan di forward ke matahari.

Penyelesaian:

Soal ini dapat diselesaikan dengan memasang rule pada host bridge dengan aturan segala

request  ssh  selain dari  matahari  akan diforwardkan ke  matahari.  Untuk itu  kita  perlu

menginstall  ssh  di  matahari  dan  bridge  serta  di  host  yang akan kita  gunakan sebagai

tester. Catatan: Jangan memakai telnet untuk mengetes-nya karena hasilnya tidak akurat.



Kita  tidak  akan  pernah  diforwardkan  ke  matahari,  namun  ditolak  atau  diterima,

tergantung rule dari chain input.

Berikut ini adalah baris perintah untuk rule di bridge:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -d ! 10.17.42.133 \
         -j DNAT --to-destination 10.17.42.131
Perintah di atas menyebabkan paket yang datang ke chain Prerouting dengan tujuan port

22 akan diforward ke IP address 10.17.42.131 (matahari)  dengan syarat sumber paket

tersebut bukan dari matahari sendiri untuk mencegah terjadinya lempar-lemparan paket.

Uji Coba

Uji  coba  untuk  fungsi  firewalling di  matahari  dilakukan dengan menggunakan telnet.

Berikut ini adalah hasil dari beberapa percobaan yang dilakukan:

Dari metis (10.17.42.170) yang merupakan subnet Uranus ditolak
metis:~# telnet 202.154.63.26 80
Trying 202.154.63.26...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
metis:~# 

Venus (10.17.42.130) hanya boleh mengakses port 80, 21, dan 25
venus:~# telnet 202.154.63.26 80
Trying 202.154.63.26...
Connected to 202.154.63.26.
Escape character is '^]'.
quit
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>501 Method Not Implemented</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Method Not Implemented</H1>



quit to /index.html not supported.<P>
Invalid method in request quit<P>
<HR>
<ADDRESS>Apache/1.3.33 Server at localhost Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>

venus:~# telnet 202.154.63.26 3128
Trying 202.154.63.26...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
venus:~# 

Untuk  menguji  coba  fungsi  iptables  di  bridge,  kita  menggunakan  ssh,  bukan  telnet.

Alasannya sudah kita bahas di atas.

Dari venus menuju bridge (diarahkan ke matahari)
venus:~# ssh bridge.klp17.com
The  authenticity  of  host  'bridge.klp17.com  (10.17.42.133)'  can't  be
established.
RSA key fingerprint is 54:37:e8:7b:e8:95:5f:c6:78:b4:f6:26:70:be:98:f6.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'bridge.klp17.com,10.17.42.133' (RSA) to the
list of known hosts.
Last login: Fri Apr 15 23:53:56 2005
matahari:~# 

Dari matahari menuju bridge
matahari:~# ssh bridge.klp17.com
The  authenticity  of  host  'bridge.klp17.com  (10.17.42.133)'  can't  be
established.
RSA key fingerprint is 71:3a:f7:05:2c:a6:5d:c8:49:0a:a8:37:cd:03:d6:0e.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'bridge.klp17.com,10.17.42.133' (RSA) to the
list of known hosts.
Last login: Sat Apr 16 00:22:35 2005 from 10.17.42.130
bridge:~# 



Penutup
Penutup

Pada modul ini kita telah belajar mengenai bagaimana membangun sebuah DNS server

pada jaringan dan mengatur lalu lintas paket (termasuk firewalling) dengan menggunakan

iptables.  Kesulitan  yang  ada  biasanya  terjadi  pada  salah  setting  sehingga  rule  yang

seharusnya  jalan  menjadi  tidak  jalan.  Pengetesan  DNS  menggunakan  program  ping

sedangkan pengetesan iptables menggunakan program telnet dan ssh. 
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