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ABSTRACT 
In the word of computer networking the *nix variant operating system is well known for its reliability, robustness and 
security. Administration and configuration in a UNIX based server are usually performed in terminal or shell in which 
administrator interact with the server. This is common for administrator that is used to interact using Command Line 
Interface or shell. In other word, there will be a great obstacle for those who are not used to. Thus, there are many 
people creat web based applications to perform administration on UNIX server. To have web based network manajement 
applications, a server must have web server services. This requisite will not be a problem for a server that is designed to 
perform web base application. But for dedicated servers which does not have services in the form of web applications, it 
will bring a compromise in the planning process especially in security and reliability issues. Additional web application 
will bring concequences to open several ports. That will obviously incerease server vulnerabilities. On other hand, 
additional web application will take some resources of a server which are actually designed for certain services. This 
paper promotes an RSA application to manage a server. RSA is a web application for managing remote servers. 
Connection between user and RSA is performed using http port while connection between RSA and remote servers 
performed using SSH port. The server doesn’t have to open additional port except SSH port that is ussualy already opens 
for administration purpose RSA is developed using CGI-PERL script with APACHE as its web server. Several services 
that can be configure using this RSA are APACHE web server, BIND name server and SQUID proxy server. 
Keywords: RSA, Network Management, Server Administration 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Di dalam dunia jaringan komputer, hampir sebagian besar sistem operasi yang digunakan adalah *nix variant, 
dikarenakan kehandalan maupun kemampuan mereka yang telah teruji. Walau beberapa tahun terakhir ini telah banyak 
pengembangan X-Window, yaitu suatu antarmuka grafis untuk sistem-sistem operasi tersebut, namun tak dapat 
dipungkiri tidak semua pekerjaan dalam *nix variant dapat dilakukan melalui antarmuka tersebut. Hal ini pulalah yang 
menjadi suatu halangan bagi banyak orang untuk mempelajarinya. 
 
Dalam melakukan suatu administrasi maupun pengkonfigurasian pada suatu server berbasiskan UNIX, kebanyakan 
administrator jaringan dihadapkan pada terminal. Dimana dalam lingkungan sebuah shell mereka berinteraksi dengan 
server tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa apabila administrator jaringan tersebut memang sudah memiliki 
kemampuan dengan menggunakan Command Line Interface. Hal ini akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan bagi 
mereka yang belum begitu terbiasa dengan shell. Apalagi bagi administrator jaringan yang terbiasa dengan lingkungan 
Windows yang serba visual. Maka terciptalah banyak aplikasi berbasiskan web yang telah popular, yang digunakan 
sebagai antar muka konfigurasi server UNIX.  
 
Untuk dapat menggunakan aplikasi manajemen jaringan berbasis web, sebuah server diharuskan memiliki layanan web 
server. Hal ini tentunya tidak bermasalah bagi web server yang memang sudah dirancang untuk memenuhi layanan web, 
tetapi bagi dedicated server yang memiliki layanan selain web hal ini merupakan sebuah kompromi baik di bidang 
keamanan dan reliabilitas. Di bidang keamanan penambahan layanan web akan mengakibatkan beberapa port dalam 
server tersebut dibuka, jelas dengan terbukanya port tersebut akan memungkinkan celah yang sangat rawan bagi suatu 
serangan. Di sisi reliabilitas penambahan layanan web ini tentunya akan menyita sebagian  resources dari suatu server, 
yang sebenarnya telah dirancang bahwa seluruh resources yang dimiliki akan didedikasikan untuk layanan server 
tertentu. 

 
1.2 Batasan masalah 
Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana membuat aplikasi manajemen jaringan berbasis web 
menggunakan RSA. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Konfigurasi dapat dilakukan pada server yang memiliki layanan SSH yang memperbolehkan root untuk login. 
b. Konfigurasi dapat dilakukan dengan cara mengubah file konfigurasi dari suatu layanan. 
c. Sistem hanya dapat melakukan satu koneksi pada sebuah remote server.  

 
1.3 Tujuan Pembahasan 
Manfaat penelitian ini adalah mempermudah pengaturan layanan yang terletak pada beberapa komputer yang berbeda-
beda, menggunakan antarmuka web yang lebih bersahabat.   
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2. Landasan Teori 
2.1 Administrasi Jaringan 
Dalam definisi yang diambil dari wikipedia, administrasi sistem adalah aktifitas yang dilakukan oleh seorang system 
administrator, seperti mengawasi konfigurasi keamanan, menangani alokasi user dan password dalam suatu sistem. 
Dalam keseharian di lapangan system administration memiliki jangkauan pengartian yang luas, hal-hal yang dilakukan 
oleh administrator sistem dalam rangka memelihara suatu sistem komputer dapat disebut sebagai administrasi sistem.  
 
Beberapa tanggung jawab yang biasa diemban oleh system administrator adalah[1]: 

a. Melakukan backup data. 
b. Melakukan update sistem operasi, dan aplikasi pendukung serta perubahan konfigurasi. 
c. Melakukan instalasi perangkat keras maupun perangkat lunak. 
d. Menambahkan, menghapus, atau memperbaharui informasi dari user account. 
e. Bertanggung jawab terhadap keamanan. 
f. Bertanggung jawab terhadap dokumentasi dari konfigurasi suatu sistem. 
g. Melakukan troubleshoot terhadap adanya pelaporan permasalahan. 
h. Menjaga kinerja sistem tetap optimal. 
i. Menjaga konektivitas jaringan. 

 
2.2 SSH 
Seperti halnya telnet, Secure shell adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk melakukan administrasi jaringan dari 
jauh. Kelebihan SSH dibanding Telnet adalah komunikasi data dilakukan secara terenkripsi. SSH juga memiliki beberapa 
kelebihan lain, yaitu juga dapat menyalin file suatu host ke host lain secara terenkripsi. SSH adalah pengganti yang jauh 
lebih baik dari telnet, rlogin, rsh, rcp dan sftp[3]. 
 
3. Metodologi Penelitian 
Metode analisis yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah metode analisis berarah aliran data dan pendekatan 
struktural. Dengan metode ini diharapkan terkumpul data-data dan informasi yang berkaitan dengan alat dan teknik 
konfigurasi untuk membangun dan mengembangkan sistem. Sehingga hasil analisis dapat menghasilkan sistem yang 
strukturnya dapat didefinisikan dengan jelas. Analisis juga memperhatikan desain jaringan untuk implementasi sistem. 

 
3.1 Gambaran Umum Sistem 
Skema interkoneksi pada sistem RSA ini, seperti yang terdapat pada Gambar 3.1 terdiri dari tiga entitas yaitu client, 
RSA, dan target dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Client adalah pengguna sistem yang akan mengakses suatu pengaturan layanan. Karena sistem yang akan 
dibangun berbasiskan web, maka client tidak terbatas pada sistem operasi tertentu saja. Setiap sistem operasi yang 
dapat mengakses layanan grafis web dapat digunakan sebagai client. 

b. RSA merupakan kependekan dari Remote Server Administrator, nama sistem yang akan dibangun. RSA inilah 
yang akan melakukan koneksi ke suatu server tertentu, sesuai permintaan client. RSA dibangun menggunakan 
skrip CGI-PERL, dengan APACyupHE sebagai web servernya. RSA akan menggunakan SSH untuk melakukan 
koneksi dengan server yang dikehendaki oleh klien. RSA dapat melakukan akses pada layanan APACHE web 
server, BIND Name Server, dan SQUID proxy server. 

c. Target adalah suatu komputer yang hendak diakses oleh client melalui RSA. Target dapat memiliki salah satu, atau 
sebagian ataupun semua layanan yang ditangani oleh RSA. Agar RSA dapat melakukan koneksi kepada target, 
maka target diharuskan memiliki layanan SSH. 

  

 
Gambar 3.1 Koneksi RSA 

 
3.2 Analisa Masukan Sistem 
Untuk dapat mengakses target, maka RSA yang dibangun membutuhkan beberapa masukan sebagai berikut : 

a. IP Address dari target. 
b. Super user password dari target. 
c. Nomor port SSH dari target. 
d. Layanan yang akan diakses dari target. 
 

3.3 Analisa Proses 
Beberapa proses yang akan dilakukan oleh RSA antara lain : 
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a. Proses otentifikasi client. 
b. Proses pemberian session kepada client. 
c. Proses pengambilan file konfigurasi layanan target. 
d. Proses pengambilan informasi status layanan target. 
e. Proses pengambilan informasi versi layanan target. 
f. Proses pembuatan file dan direktori sementara. 
g. Proses pencocokan directive menggunakan reguler expression. 
h. Proses menampilkan output. 
i. Proses mematikan dan menghidupkan layanan. 
j. Proses penggantian file konfigurasi. 
k. Proses penghapusan session client. 
l. Proses penghapusan file dan direktori sementara. 

 
3.4 Analisa Keluaran 
RSA yang dibangun akan menghasilkan keluaran berupa antarmuka web. Antarmuka ini memberikan informasi 
mengenai layanan target yang diakses. Antarmuka ini juga memberikan akses kepada client untuk melakukan pengaturan 
pada layanan target. 
 
4. Perancangan Perangkat Lunak 
Metode yang digunakan dalam perancangan Remote Server Administrator adalah Unified Modelling Language. Unified 
Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yg telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang 
dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah 
sistem[2]. 

 
4.1 Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” 
yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 
sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan 
sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 
 
Rancangan use case diagram dari RSA ditunjukkan pada Gambar 4.1 Use Case Diagram. Terlihat pada gambar tersebut 
beberapa use case yang diakses oleh client sebagai actor. Use case “edit existing directive”, “remove existing directive”, 
“add new directive” dan “edit manually file configuration” mengikutsertakan use case “grabbing file configuration” 
dalam pelaksanaannya. Sedangkan use case “stop the service” dan “start the service” mengikutsertakan use case “check 
service status”. 

 
Gambar 4.1 Use Case Diagram 

 
4.2 Component Diagram 
Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan 
(dependency) di antaranya.  
 
Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun binary code, baik library maupun 
executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari 
beberapa class dan/atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga 
berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. 
 
Rancangan component diagram dari RSA ditunjukkan pada Gambar 4.2 Component Diagram. Pada gambar terlihat ada 
tiga komponen utama pendukung sistem. Yaitu web server, perl interpreter dan perl modules. Perl Interpreter adalah 
komponen yang akan menjalankan semua skrip perl yang akan ditulis, untuk dapat menjalankan skrip dengan lancar, 
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maka Perl membutuhkan beberapa fungsi yang berada pada beberapa modul Perl. Web server adalah pengolah output 
yang nantinya akan dikirimkan dan ditampilkan pada client. 
 

 
Gambar 4.2 Component Diagram 

 
4.3 Deployment Diagram 
Deployment/physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di 
mana komponen akan terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi 
tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisik.  
 
Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk men-deploy komponen dalam 
lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node (misalnya TCP/IP) dan requirement dapat juga didefinisikan dalam 
diagram ini. 
 
Rancangan deployment diagram dari RSA ini ditunjukkan pada Gambar 4.3 Deployment Diagram.  Pada gambar tersebut 
terdapat tiga node yang akan saling berkomunikasi ketika sistem sedang bekerja.  

a. Node pertama adalah node target yang memiliki dua komponen, yaitu komponen ssh server dan aplikasi layanan 
yang hendak diakses. 

b. Node kedua adalah RSA itu sendiri yang komponennya telah dijelaskan pada component diagram. 
c. Node ketiga adalah client, yang memiliki komponen web browser sebagai media pengakses RSA. Ketiga node 

tersebut saling berkomunikasi menggunakan protokol TCP/IP. 
 

Remote Server Administrator

perl modules

web server

perl interpreter

script
-CGI
-CGI::Session
-Net::SSH::Perl
-Net::SCP::Expect
-…

-squid.cgi
-bind.cgi
-apache.cgi
-edit_directive.cgi
-...

client

web browser

target

ssh server target service

<<tcp/ip>>

<<tcp/ip>>

 
Gambar 4.3 Deployment Diagram 

 
5. Hasil Dan Implementasi 
Penelitian menghasilkan aplikasi RSA (Remote Server Administrator) yang digunakan untuk mengatur suatu server 
berbasis web. Beberapa layanan pada server yang diatur menggunakan RSA ini adalah APACHE web server, BIND 
Name Server, dan SQUID proxy server. Input yang diperlukan untuk mengakses suatu server menggunakan aplikasi 
RSA ini seperti terlihat pada Gambar 5.1 adalah: 

a. IP address server yang hendak dikonfigurasi 
b. Port SSH server yang hendak dikonfigurasi 
c. Layanan yang hendak di konfigurasi 
d. Password super user server yang bersangkutan 
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Salah satu layanan yang dapat dikonfigurasi menggunakan aplikasi RSA ini adalah APACHE web server. Seperti terlihat 
pada Gambar 5.2, aplikasi ini dapat mengkonfigurasi: Server Name, Active Port, Service Admin, Document Root, User, 
Group, Server Root, Server Token, PID Filename, Time Out, Keep Alive, Max Keep Alive, Keep Alive Time Out, 
Directory Index, Access File Name, Error Log, Use Canonical Name. 
 

 
Gambar 5.1 Halaman Login Aplikasi RSA 

 

 
Gambar 5.2 Halaman Konfigurasi Apache pada Aplikasi 

RSA 

Dalam aplikasi RSA ini, pengguna juga dapat melakukan konfigurasi manual dengan cara meng-edit langsung file 
konfigurasi (Gambar 5.3). Hal ini dibuat untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna dalam pengaturan konfigurasi 
sehingga konfigurasi tidak terbatas pada fitur-fitur yang ditawarkan.  

 

 
Gambar 5.3 Halaman Konfigurasi Manual Apache pada Aplikasi RSA 

 
Layanan lain yang dapat dikonfigurasi menggunakan aplikasi RSA ini adalah Squid Proxy Server. Seperti terlihat pada 
Gambar 5.4, aplikasi ini dapat mengkonfigurasi: http port, ICP Port, Hierarchy Stoplist, Cache Memory, Cache Swap 
Low, Cache Swap High, Access Log, Cache Log, Store Log, Emulate HTTPD Log, PID Filename, Cache Manager, 
Visible Hostname dll. 
 
Seperti halnya pada Apache, aplikasi RSA ini juga memungkinkan konfigurasi manual dengan cara meng-edit langsung 
file konfigurasi (Gambar 5.5). Hal ini dibuat untuk meningkatkan fleksibilitas pengguna dalam pengaturan konfigurasi 
sehingga konfigurasi tidak terbatas pada fitur-fitur yang ditawarkan. 

 

 
Gambar 5.4 Halaman Konfigurasi Squid Proxy 

Server (1) pada Aplikasi RSA 
 

 
Gambar 5.5 Halaman Konfigurasi Manual Squid Proxy 

Server pada Aplikasi RSA
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Selain konfigurasi terhadap suatu layanan, aplikasi RSA ini juga memungkinkan untuk mematikan dan menghidupkan 
layanan-layanan yang ada dengan hanya menekan suatu tombol yang ada. Sebagai contoh, Gambar 5.6 berikut 
memperlihatkan tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan layanan squid. Pada halaman tersebut juga 
terdapat fitur untuk mengkonfigurasi Cache Directory, Access Control List, Http Access, dan No Cache. 

 

 
Gambar 5.5 Halaman Konfigurasi Squid Proxy Server (2) pada Aplikasi RSA 

 
6. Kesimpulan 
Sebagai kesimpulan, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem RSA (Remote Server Administrator) yang digunakan 
untuk memudahkan manajemen suatu jaringan pada suatu server. Sistem RSA ini berbentuk aplikasi berbasis web. RSA 
melakukan koneksi ke suatu server tertentu, sesuai permintaan client. RSA dibangun menggunakan skrip CGI-PERL, 
dengan APACHE sebagai web servernya. RSA akan menggunakan SSH untuk melakukan koneksi dengan server yang 
dikehendaki oleh klien. Sistem RSA ini dapat melakukan akses pada layanan APACHE web server, BIND Name Server, 
dan SQUID proxy server. 
 
Kelebihan yang ditawarkan sistem ini adalah kemudahan konfigurasi suatu server karena berbentuk aplikasi web. 
Kelebihan sistem RSA ini dibanding aplikasi manajemen berbasis jaringan web lain seperti webmin adalah bahwa 
dengan menggunakan aplikasi ini, kita tidak perlu untuk membuka port pada server yang hendak diatur kecuali port SSH. 
 
7. Saran 
Salah satu keterbatasan yang dimiliki aplikasi RSA ini adalah bahwa RSA ini hanya bisa digunakan untuk mengatur 
server-server yang mengijinkan penggunanya untuk login sebagai super user langsung. Keterbatasan lainnya adalah 
jumlah layanan yang disediakan oleh aplikasi ini yaitu: APACHE Web server, BIND Name Server dan SQUID Proxy 
Server. Waktu yang diperlukan untuk akses RSA ini disebabkan proses enkripsi data yang dilakukan oleh SSH. 
 
Riset ini dapat dikembangkan untuk mengatur berbagai layanan lain yang ada pada suatu server. Selain itu diperlukan 
suatu mekanisme pengamanan data yang digunakan untuk pengiriman data-data penting pada suatu server seperti port 
SSH dan password super user pada saat user login. 
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