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¡ Pendahuluan
¡ Keamanan
¡ Otentifikasi Pemakai
¡ Password
¡ Mekanisme Proteksi Sistem Komputer



¡ Pada dasarnya seorang pengguna komputer sangat
membutuhkan rasa kenyamanan ketika sedang
mengoperasikannya.

¡ Keamananà keamanan dan proteksi.
¡ Proteksi untuk mencegah penggunaan akses-akses yang

tidak seharusnya (accidental access).
¡ Keamanan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal

(lingkungan) di luar sistem dan faktor proteksi terhadap
sumber daya sistem.

¡ Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah
keamanan sistem komputer secara total tapi telah menjadi
bagian yang meningkat kepentingannya.



¡ Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin
sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang
tidak memiliki otorisasi.

¡ Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu:
¡ Keamanan eksternal (External Security), berkaitan

dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup,
bencana alam, dll.

¡ Keamanan Interface Pemakai (User Interface Security),
berkaitan dengan identikasi pemakai sebelum mengakses
program dan data.

¡ Keamanan Internal (Internal Security), Berkaitan dengan
pengamanan beragam kendali yg dibangun pada perangkat
keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas program
dan data.



§ Masalah-masalah Keamanan
1. Kehilangan Data (data loss)

Kehilangan data dapat disebabkan antara lain:
¡ Bencana: kebakaran, banjir, gempa bumi, perang,

kerusuhan, gerogotan tikus pada sumber daya, dll.
¡ Kesalahan perangkat keras: tidak berfungsinya pemroses,

disk/tape tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi,
kesalahan program (bugs).

¡ Kesalahan/kelalaian manusia: kesalahan memasukan data,
memansang tape/disk yang salah, eksekusi program yang
salah, kehilagnan tape/disk Dapat diatasi dengan mengelola
beberapa backup yang ditempatkan jauh dari data yang
online.



2. Penyusup (intruder)
Penyusup terdiri dari:
¡ Penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak

diotorisasi.
¡ Penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak di

otorisasi.
¡ Kategori Penyusup:
1. Keingintahuan seseorang tentang hal-hal pribadi orang

lain
2. Penyusupan oleh orang-orang dalam
3. Keinginan untuk mendapatkan uang
4. Espionase komersial atau militer



¡ Ancaman-ancaman Keamanan
Sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah dan
mengatasi ancaman terhadap sistem.Kebutuhan kemanan sistem
komputer dikatagorikan 3 aspek, yaitu:
¡ Kerahasiaan (secrecy, diantaranya adalah privasi),

Keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat
diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi tatap
menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem.

¡ Integritas (integrity), Keterjaminan bahwa sumber daya sistem
komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yg
diotorisasi.

¡ Ketersediaan (availability), Keterjaminan bahwa sumber daya
sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak
yang diotorisasi saat diperlukan.



¡ Terhadap sistem komputer dapat
dikatagorikan dalam 4 ancaman:

¡ 1. Interupsi (interuption)

¡ Sumber daya sistem komputer dihancurkan
atau menjadi tak tersedia atau tidak
berguna. Interupsi merupakan acaman
terhadap ketersediaan.



2. Intersepsi (interception)
¡ Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Intersepsi

merupakian ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tak
diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer.

¡ Contoh :
1. Penyadapan untuk mengambil data rahasia
2. Mengkopi file tanpa otorisasi
3. Ancaman terhadap kerahasiaan data



3. Modifikasi (modification)

¡ Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengkases tapi juga merusak
sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap
integritas.

¡ Contoh:
1. Merubah nilai-nilai file data
2. Mengubah program sehingga bertindak secara berbeda
3. Memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan



4. Fabrikasi (Fabrication)

¡ Pihak tak diotorisasi menyisipkan/memasukkan objek-objek
palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap
integritas.

¡ Contoh :
1. Memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan
2. Penambahan record ke file



¡ 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:

1. Sesuatu yang diketahui pemakai,
¡ misalnya: password, kombinasi kunci, nama kecil ibu kandung,

dls.
2. Sesuatu yang dimiliki pemakai,
¡ misalnya: kartu identitas, kunci, dll.
3. Sesuatu mengenai (merupakan ciri) pemakai,
¡ misalnya: sidik jari, sidik suara, foto, tandatangan, dll.



¡ Contoh Autentikasi:
¡ Password
LOGIN : ken
PASSWORD : FooBar
SUCCESSFUL LOGIN
¡ Menggunakan Objek Fisik



¡ Menggunakan Biometric

Countermeasures (Tindakan Balasan)
¡ Pembatasan waktu ketika seseorang login
¡ Panggilan otomatis pada nomor yang disiapkan
¡ Pembatasan upaya melakukan login
¡ Ketersediaan database login
¡ Penggunaan simple login



¡ Pemakai memilih satu kata kode, mengingatnya dan
mengetikkan saat akan mengakses sistem komputer. Saat
diketikkan, komputer tidak menampilkan di layar.

¡ Teknik ini mempunyai kelemahan yang sangat banyak dan
mudah ditembus. Pemakai cenderung memilih password
yang mudah diingat. Seseorang yang kenal dengan pemakai
dapat mencoba login dengan sesuatu yang diketahuinya
mengenai pemakai.

¡ Upaya untuk lebih mengamankan proteksi/password,
antara lain:

1. Salting
¡ Menambahkan string pendek ke string password yang

diberikan pemakai sehingga mencapai panjang tertentu.



2. One-Time Password
¡ Pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya

ini untuk membatasi peluang password telah diketahui atau
dicoba-coba pemakai lain.

¡ Pemakai mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap
kali pemakai login, pemakai menggunakan password
ebrikutnya yang terdapat di daftar password.

¡ Pemakai direpotkan keharusan menjaga agar buku
password-nya jangan sampai dicuri.



2. Satu Daftar Panjang Pertanyaan dan Jawaban
¡ Variasi pada password adalah mengharuskan pemakai

memberi satu daftar panjang dan jawabannya.
¡ Pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya dipilih pemakai

sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tidak perlu
menuliskan di kertas.

¡ Pada saat login, komputer memilih salah satu dari
pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke
pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan.

4. Tantangan-Tanggapan (Chalenge-Response)
¡ Pemakai diberi kekebasan memilih algoritma. Algoritma

dapat berbeda di pagi, sore dan hari berbeda dari terminal
berbeda.



q Identifikasi Fisik
Pendekatan lain adalah memeriksa yang dimiliki pemakai:
¡ Kartu Berpita Magnetik (Magnetic Card)
¡ Sidik Fisik (sidik jari, sidik suara, analisis panjang jari,

pengenalan visual dengan kamera, dll).
¡ Analisis Tanda tangan (disediakan papan dan pen khsusus)
¡ Analisis Suatu yang Dipunyai Pemakai (misalnya urine)

pendekatan pengeamanan yang bagus, tapi tidak diterima
secara psikologi

¡ Analisis Darah pendekatan ini relatif aman tetapi tidak
diterima



¡ Pada sistem komputer, objek yang perlu diproteksi, adalah:
1. Perangkat Keras
¡ Yang perlu diproteksi antara lain: pemroses, segmen

memori, terminal, disk drive, printer, dsb.
2. Objek Perangkat Lunak
¡ Yang perlu diproteksi antara lain: proses, file, basis data,

dsb.
¡ Contoh mekanisme proteksi :
1. Domain Proteksi



2. Access Control List (ACL)

3. Kapabilitas


