
PROTEKSI DAN SEKURITI 

 

Proteksi  

 Implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak 

diinterupsi dan diganggu.  

 Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sama 

pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat 

lunak di suatu sistem. 

 

 

Domain Proteksi  

Pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi, yaitu : 

1. Objek perangkat keras  

    Objek yang perlu diproteksi, antara lain : 

    - Pemroses  

    - Segment memori  

    - Terminal 

    - Disk drive 

    - Printer 

 Ancaman-ancaman : 

      - Hubungan singkat (korsleting) 

 - Kenaikan suhu komputer  

      - Tegangan yang tidak stabil  

      - Kerusakan akibat listrik statis  

 

2. Objek perangkat lunak  

    Objek yang perlu diproteksi, antara lain :    

    - Proses. 

    - File 

    - Basis data 

    - Semaphore 

 

Keamanan Sistem Software  

  Pengamanan Sistem Operasi 

  Pengamanan Sistem Basis Data 

  Pengamanan Program Aplikasi  



Alasan mengapa kemanan komputer diperlukan: 

 Resiko kerugian finansial  

 Resiko kerugian kerahasiaan 

 Resiko kerugian harga diri 

 Dan lain-lain 

 

Motif-motif serangan pada sistem komputer : 

 Kepentingan politis 

 Permasalahan finansial 

 Dendam (sakit hati) 

 Keisengan 

 Sebagai pekerjaan (cracker bayaran) 

 Dan lain-lain  

 

Aspek-aspek dalam sebuah keamanan komputer: 

 Confidentiality: Informasi (data) hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki   

wewenang  

 Integrity: Informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang memiliki wewenang  

 Availability: Informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika 

dibutuhkan  

 Authentication: Pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat 

diidentifikasi  dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat 

tidak palsu  

 Nonrepudiation: Pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal 

pengiriman dan penerimaan pesan  

 

Keamanan 

 

Keamanan sistem terbagi menjadi tiga,  

1. Keamanan eksternal (external security). 

2. Keamanan interface pemakai (user interface security). 

3. Keamanan internal (internal security). 

 

 

 

 



Masalah-masalah keamanan 

Terdapat dua masalah penting, yaitu : 

 a. Kehilangan data (data loss) 

        1. Bencana  

        2. Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak  

        3. Kesalahan/kelalaian manusia  

b. Penyusup (hacker) 

        1. Penyusup pasif  

     2. Penyusup aktif  

 

Security Attack  

Segala bentuk pola, cara, metode yang dapat menimbulkan gangguan terhadap suatu 

sistem operasi komputer atau jaringan. 

 

Bentuk-bentuk dasar Security Attack : 

1. Interruption (interupsi layanan):  

 Suatu aset sistem dihancurkan, sehingga tidak lagi tersedia atau tidak dapat 

digunakan 

 Misalnya : perusakan terhadap suatu item hardware, pemutusan jalur 

komunikasi, disble sistem manajemen file 

 Serangan terhadap layanan availability sistem  

2. Interception (pengalihan layanan) 

  Pengaksesan asset informasi oleh orang yang tidak berhak 

  Misalnya oleh seseorang, program, atau komputer  

  Contoh serangan ini pencurian data pengguna kartu kredit 

  Penyerangan terhadap layanan confidentiality  

3. Modification (pengubahan) 

 Pengaksesan data oleh orang yang tidak berhak, kemudian ditambah, 

dikurangi, atau diubah setelah itu baru dikirimkan pada jalur komunikasi 

 Contoh pengubahan suatu nilai file data  

 Merupakan jenis serangan terhadap layanan integrity  

4. Fabrication (produksi - pemalsuan) 

 Seorang user yang tidak berhak mengambil data, kemudian   

menambahkannya dengan tujuan untuk dipalsukan 

 Merupakan serangan terhadap layanan authentication 

 



Otentifikasi pemakai 

- Kebanyakan proteksi didasarkan asumsi sistem mengetahui identitas pemakai. 

- Masalah identifikasi pemakai ketika login disebut otentifikasi pemakai (user 

authentication). 

- Kebanyakan metode otentifikasi didasarkan pada tiga cara, yaitu : 

 Sesuatu yang diketahui pemakai  

 Sesuatu yang dimiliki pemakai  

 Sesuatu mengenai (ciri) pemakai  

 

 

Ancaman program: 

1. Bacteria: Program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan 

mereplikasi dirinya sendiri  

2. Logic bomb: Logik yang ditempelkan pada program komputer agar 

memeriksa suatu kumpulan kondisi di dalam sistem  

3. Trapdoor: Titik masuk tak terdokumentasi rahasia di satu program untuk 

memberikan akses tanpa metode-metode otentifikasi normal  

4. Trojan horse: Rutin tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam 

satu program berguna  

5. Virus: Kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan 

pengkopian dirinya dengan disisipkan ke satu program lain atau lebih  

6. Worm: Program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian dari 

komputer ke komputer lewat hubungan jaringan  

 

Monitoring Ancaman  

   1. Rancangan sistem seharusnya publik  

   2. Dapat diterima  

   3. Pemeriksaan otoritas saat itu  

   4. Kewenangan serendah mungkin  

   5. Mekanisme yang ekonomis  


