
 
 

Spesifikasi: 
 

Ukuran: 11x18 cm 
Tebal: 123 hlm 

Harga: Rp 18.800 
Terbit pertama: April 2005 

Sinopsis singkat: 
 

Squid merupakan proxy server dengan kemampuan luar biasa. Selain mampu membagi 
akses Internet ke banyak pengguna (router) dan menyimpan aktivitas pengguna dalam 

cache (agar akses informasi lebih cepat diperoleh), Squid juga mampu mengelola lalu lintas 
permintaan data dari pengguna ke Internet dan membatasinya jika diperlukan. 

Pengelolaan tersebut kadangkala diperlukan karena manfaat Internet secara bersama-sama 
seringkali tidak dapat dirasakan secara optimal. Lalu lintas permintaan data dari Internet 

untuk masing-masing pengguna tidak diatur berdasarkan kebutuhan dan kondisi bandwidth 
yang dimiliki, bahkan pemanfaatan Internet lebih banyak didominasi oleh pengguna yang 

tidak berhak.  

Untuk itu diperlukan suatu manajemen agar Internet bersama dapat dinikmati oleh pengguna 
dengan adil berdasarkan kuotanya masing-masing. Setiap pengguna memperoleh hak akses 
Internet sesuai dengan bidang pekerjaaannya atau kebutuhan yang seharusnya diperoleh. 
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BAB 3 

Hak Akses dengan 
Password 

Pada bab ini, hak akses Internet untuk setiap pengguna akan 
diatur sesuai dengan nama user (username) dan password 
yang terdaftar di komputer server. Terdapat 3 (tiga) 
alternatif pilihan yang dapat Anda gunakan untuk 
memeriksa valid atau tidaknya nama user dan password 
setia pengguna. Ketiga pilihan tersebut antara lain adalah 
penggunaan program autentikasi (authentication program) 
seperti ncsa_auth, squid_ldap_auth, dan mysql_auth. 
Sebenarnya, cara kerja ketiga program tersebut cukup 
sederhana. Anda dapat membuatnya sendiri dan 
menyesuaikannya dengan kondisi dari tempat Anda bekerja 
karena yang terpenting dari ketiganya adalah output yang 
dihasilkan dari proses pembacaan nama user dan password. 

Program akan menghasilkan output berupa teks OK jika 
autentikasi berhasil dan output berupa teks ERR jika 
autentikasi gagal. Hasil berupa pesan OK akan diterima 
oleh Squid sebagai tanda dibukanya hak untuk mengakses 
Internet. Hasil berupa pesan ERR diterima oleh Squid 
sebagai tanda gagalnya hak untuk mengakses Internet. Alur 
proses yang bekerja pada ketiga program authenticate 
tersebut dapat Anda lihat dalam flowchart berikut ini. 
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Gambar 3.1. Flowchart program auth 

Program ncsa_auth akan memanfaatkan data user dan 
password yang dibuat oleh program htpasswd. Program 
htpasswd merupakan salah satu program yang dipaketkan 
bersama instalasi web server Apache. Program 
squid_ldap_auth akan memanfaatkan data-data di server 
LDAP yang di dalamnya menyimpan nama user dan 
password. Informasi lebih lengkap tentang LDAP dapat 
Anda baca di dalam Subbab 3.2. Program yang terakhir, 
mysql_auth, merupakan program dalam bahasa C yang 
dibuat sendiri dengan memanfaatkan cara kerja Squid saat 
memeriksa nama user dan password yang berhak. Sesuai 
dengan namanya, mysql_auth akan memanfaatkan database 
MySQL dalam pengelolaan nama user dan password. 

Ketiga program di atas dapat dipercaya, cukup aman, dan 
andal dalam menangani pengaturan hak akses Internet 
berdasarkan pada nama user dan password. Berikut ini akan 
dibahas persiapan software, instalasi, dan pengaturan 
konfigurasi agar setiap alternatifnya dapat berjalan dengan 
baik. 



43 

3.1 Program ncsa_auth 

Program ncsa_auth dapat Anda temukan di dalam direktori 
/usr/lib/squid bersama beberapa program pendukung 
lainnya. 
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Program ini dapat dijalankan secara manual melalui 
terminal asalkan sudah ada file yang menyimpan nama user 
dan password. Sintaks penulisannya adalah sebagai berikut: 
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������
�����-$
�.���% ���������	�
�������

Contoh: 

/��&��0 ��
������
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�.���% ���������	�
�����	

Untuk membuat file password tersebut, dibutuhkan 
program htpasswd yang terinstalasi bersama web server 
Apache. Untuk itu, periksalah terlebih dahulu keberadaan 
htpasswd dengan cara di bawah ini: 

/��&��0 ��$��� %���

�� 1 "��� ��-

Jika perintah di atas menghasilkan baris teks berupa 
/usr/bin/htpasswd atau sejenisnya maka Anda tidak perlu 
melakukan tindakan instalasi apapun. Jika ternyata tidak 
ditemukan hasil apapun, Anda perlu melakukan instalasi 
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web server Apache terlebih dahulu. Langkah-langkah 
instalasinya adalah sebagai berikut: 

1. Masukkan CD-ROM instalasi RedHat 8.0 ke-2 yang 
berisi paket httpd-2.0.40-8.i386.rpm. 

2. Periksa terlebih dahulu keberadaan paket httpd di 
dalam sistem Anda melalui perintah berikut ini: 

������� ��� 	
� � ��� �����

3. Jika perintah di atas tidak menghasilkan nama paket 
yang mengandung nama httpd maka instalasi dapat 
dilakukan dengan perintah berikut ini: 

��� 	��� ����������������������������������

Selanjutnya Anda tinggal menunggu hingga proses 
instalasi mencapai 100 persen. 

4. Jika proses kedua menghasilkan nama paket httpd, 
lakukan perintah di bawah ini untuk meng-update paket 
httpd yang sudah ada. 

��� 	��� ����������������������������������

Selanjutnya Anda tinggal menunggu hingga proses 
instalasi mencapai 100 persen. 

Dengan selesainya proses instalasi httpd, program htpasswd 
juga sudah terinstal ke komputer Anda. Anda dapat 
memeriksa keberadaan htpasswd di direktori /usr/bin. 

������� � �� �! ��"�������  #�

3.1.1 Membuat File Password dengan 
htpasswd 

Dengan adanya program htpasswd, Anda dapat memulai 
pembuatan data nama pengguna dan password yang 
diperbolehkan untuk memperoleh akses Internet. Saat 
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pertama kali membuat password dengan htpasswd, 
perintah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

������� 	��
��� �� �������
������ ��
�
������

Tambahan parameter –c digunakan untuk menciptakan file 
baru dengan nama yang sesuai <file-password>. 

Contoh: 
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Anda diminta untuk menulis password yang akan 
digunakan user andi sebanyak dua kali dan sama di antara 
keduanya, untuk memeriksa validitas password yang 
dimasukkan. Agar cocok dengan pembahasan di bawah, 
disarankan untuk menggunakan password abcdef. 

Untuk user kedua dan selanjutnya, Anda dapat langsung 
mengetikkan perintah di bawah ini: 
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Parameter –c tidak lagi diperlukan karena <file-password> 
sudah dibuat. 

Contoh: 
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Ulangi proses di atas sampai semua user yang mempunyai 
hak akses Internet selesai dimasukkan. 

Cobalah Anda ketik perintah di bawah ini untuk mencoba 
program ncsa_auth dengan data nama user dan password 
yang baru saja dimasukkan: 

������� �����������������
�
��	 ���������	�
�����	
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Selanjutnya, prompt akan berhenti menunggu sampai input 
nama user dan password dimasukkan. Sebagai contoh, jika 
Anda memasukkan nama andi dengan password qwerty 
namun menghasilkan output teks ERR, berarti password 
tidak benar. Akan tetapi jika Anda mengisi input password 
dengan benar dan sama seperti saat memasukkan data user 
ke dalam file /etc/squid/password, misalnya abcdef, maka 
output yang akan dihasilkan berupa teks OK. Teks inilah 
yang menentukkan seorang pengguna dapat menggunakan 
akses Internet atau tidak. Tampilan pengisian input dan 
hasilnya dapat Anda lihat pada ilustrasi proses di bawah ini: 
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Dengan percobaan di atas, dapat dipastikan program 
ncsa_auth dan file password yang Anda buat dapat segera 
diterapkan untuk pengaturan hak akses pada Squid. Jika 
Anda ingin menghentikan proses input di atas, tekanlah 
Ctrl+C. 

3.1.2 Mengubah Konfigurasi Squid 

Agar web browser dapat menerima permintaan input berupa 
nama user dan password dari setiap pengguna, diperlukan 
perubahan konfigurasi Squid pada /etc/squid/squid.conf. 
Perubahan tersebut antara lain meliputi beberapa hal yang 
ditampilkan pada potongan listing di bawah ini: 

Potongan listing /etc/squid/squid.conf 
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Pada bagian tag authenticate_program, tampak bahwa 
program untuk autentikasi diaktifkan dengan program 
ncsa_auth di /usr/lib/squid/ dan file password di /etc/squid/. 
Penulisan ini sama dengan perintah yang dicoba secara 
manual melalui terminal pada Subbab 3.1.2. Di bagian 
ACCESS CONTROL pada potongan listing konfigurasi di 
atas, tampak bahwa terdapat definisi access control dengan 
nama pengguna yang akan menggunakan program 
autentikasi. Selanjutnya, modifikasi terakhir yang tampak 
pada bagian tag http_access menunjukkan bahwa selain 
pengguna (lihat tanda seru pada awal kata pengguna), akses 
Internet akan ditolak. 

Penulisan konfigurasi di atas akan mengakibatkan 
pengguna yang tidak terdaftar di file /etc/squid/password 
atau salah dalam menuliskan password tidak dapat 
memanfaatkan Internet. Web browser akan menampilkan 
kotak dialog yang berisi permintaan nama user dan 
password secara terus menerus sampai Anda menuliskan 
nama user dan password secara tepat atau menekan tombol 
Cancel. Gambar di bawah ini menunjukkan permintaan 
input user dan password saat pertama kali mengakses 
Internet (Gambar 3.2). 

Jika Anda gagal mengisi kotak dialog tersebut dengan 
benar sampai 3 kali atau akhirnya menekan tombol Cancel 
maka web browser akan menampilan pesan penolakan 
akses Internet. Gambar 3.3 menunjukkan kondisi penolakan 
tersebut. 
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Gambar 3.2 Permintaan input user dan password 

 

Gambar 3.3 User tidak terdaftar atau password salah 
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Pengaturan konfigurasi ini dapat dimodifikasi dan 
digabungkan dengan aturan yang Anda pelajari pada 
pembahasan di bab sebelumnya seperti pengaturan hari dan 
jam akses atau nomor IP komputer. Dengan adanya 
penggabungan tersebut, akan dihasilkan kontrol akses 
Internet yang optimal. Sebagai contoh, konfigurasi di 
bawah ini hanya akan memberikan akses Internet kepada 
pengguna yang terdaftar dan menggunakan komputer 
tertentu dengan nomor IP yang telah dibatasi mulai 
192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.25: 
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Selanjutnya, jalankan perintah service squid reload melalui 
terminal agar konfigurasi yang baru saja ditambahkan dapat 
digunakan. 

3.1.3 Membuat Program Ubah Password 

Apabila administrator atau pengguna ingin mengubah 
password, diperlukan suatu program untuk mengubah 
password berbasis web. Program berbasis web ini 
diperlukan karena pengguna tidak perlu masuk ke dalam 
server proxy untuk mengganti password. Selain pengguna 
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belum tentu memiliki akses ke server, perubahan manual 
tentunya akan melelahkan. Program tersebut tidak perlu 
Anda buat sendiri karena terdapat satu script cgi yang dapat 
di-download dari alamat http://www.squid-sarg.org dengan 
nama file chpasswd-2.2.2.tar.gz. Anda juga dapat men-
download program-program pendukung buku ini di 
http://ridwan.sanjaya.org. 

Yang perlu Anda lakukan adalah menginstal paket tersebut 
sehingga menghasilkan script cgi yang akan digunakan 
untuk pengelolaan password. Langkah-langkah untuk itu 
adalah sebagai berikut: 

1. Ekstrak file chpasswd-2.2.2.tar.gz. 

������� �	� 
��� ���	����
�������	����

2. Selanjutnya masuklah ke dalam direktori 
chpasswd-2.2.2 yang baru saja terbuat karena proses 
ekstraksi. 

������� �� ���	����
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3. Bukalah file chpasswd.c untuk mengubah konfigurasi 
dengan lokasi file password. Gunakan program vi 
sebagai editor. 

������� � ���	������

4. Ubah baris 58 dan betulkan lokasi file password. 

��	� ����������� !"#$%���������	�
�����	%&

5. Selanjutnya, instal paket tersebut dengan 3 (tiga) 
perintah di bawah ini. Penggunaan bahasa Indonesia 
sangat dianjurkan untuk pengguna yang kurang 
memahami Bahasa Inggris. Dukungan Bahasa 
Indonesia pada script ini merupakan hasil kerja Dodi 
Maryanto (dodi@maxwell.itb.ac.id). 
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Hasilnya adalah file chpasswd.cgi di direktori 
/var/www/cgi-bin. Anda dapat mengakses chpasswd.cgi 
melalui browser. Namun sebelumnya file 
/etc/squid/password perlu ditambahi hak menulis untuk 
user apache (web server) agar script cgi dapat mengubah 
password dengan 2 (dua) perintah sebagai berikut: 

������� ����� 	�	��� ������������	������

������� ����� ��� ������������	������

Selanjutnya, buka web browser dan tuliskan alamat tujuan 
dengan nomor IP server proxy seperti sintaks di bawah ini: 

����������������������������������	��������

Contoh: 

�������� !��"#����$$�����������	��������

 

Gambar 3.4 Mengganti password akses Internet melalui web 
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Anda hanya perlu menuliskan nama account (user) yang 
Anda miliki, password saat ini, dan password yang baru 
(dua kotak isian). Setelah semuanya terisi, tekan tombol 
OK. Jika proses penggantian benar maka akan dihasilkan 
informasi Password berubah untuk user xxxxx dan 
password baru sudah dapat digunakan. 

 

Gambar 3.5 Password berhasil diubah 

Sebaliknya jika pada proses penggantian password terdapat 
kesalahan penulisan, akan dihasilkan salah satu informasi 
berikut ini: 

1. Password salah untuk user: xxxxx 

Kesalahan: User salah memasukkan password 
sekarang. Password sekarang adalah password saat ini 
sebelum diubah. 

2. Password baru hilang atau terlalu pendek (kurang dari 
4 karakter) 
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Kesalahan: User memasukkan password baru kurang 
dari 4 karakter. Panjang minimal password program ini 
adalah 4 karakter. 

3. Jangan gunakan password yang sama dong 

Kesalahan: User memasukkan isian yang sama pada 
password sekarang dan password baru. Jika tidak ingin 
mengubah password, program akan menolak proses 
penggantian password. 

4. Password baru tidak cocok 

Kesalahan: User tidak memasukkan isian yang sama 
pada kotak password baru dan mengetik ulang 
password baru. Kotak input password yang kedua 
sengaja dimunculkan untuk cross-check kesalahan 
dalam menuliskan password pada kotak pertama. 

Kesalahan tersebut akan mengakibatkan password tidak 
dapat diganti. Anda harus mengulangi halaman awal 
dengan menekan tombol Back pada web browser. 

 

Gambar 3.6 Password gagal diubah 
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Dengan adanya program berbasis web untuk mengubah 
password, kerja Anda sebagai administrator akan sangat 
dimudahkan karena pengguna dapat mengubah password-
nya sendiri. Akan tetapi, tampaknya tidak mungkin untuk 
hanya mengandalkan script ini untuk pekerjaan yang lebih 
besar. Campur tangan sang administrator akan tetap 
diperlukan jika ada user baru dan user lupa dengan 
password-nya. Apabila Anda juga seorang programmer 
(terutama web), program untuk memperkecil campur 
tangan administrator tentunya dapat Anda buat sendiri. 

3.2 Program squid_ldap_auth 

Sama seperti ncsa_auth, program squid_ldap_auth sudah 
ada saat instalasi Squid di direktori /usr/lib/squid. Cara 
kerja program ini juga sama, yaitu menghasilkan teks OK 
jika proses autentikasi berhasil dan teks ERR jika proses 
autentikasi gagal. Perbedaan yang nyata antara program 
ncsa_auth dan squid_ldap_auth adalah penggunaan LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) sebagai data 
autentikasi. LDAP seringkali diterapkan untuk kepentingan 
login pengguna di jaringan komputer terpusat. Semua hak 
masuk ke komputer di kantor atau lab ditangani oleh satu 
komputer saja yang memiliki LDAP. 

LDAP juga menjembatani keinginan banyak administrator 
untuk memusatkan lokasi penyimpanan data sehingga data 
dapat dikelola dan di-backup dengan mudah. Pengguna 
dapat menggunakan komputer yang berbeda-beda untuk 
mengerjakan dokumen pekerjaannya di komputer. Asalkan 
user ID dan password benar, ia akan memperoleh semua 
dokumen yang disimpan sebelumnya. Implementasi LDAP 
lebih lengkap dapat Anda baca pada buku Membangun 
Jaringan Komputer dengan Linux (Ridwan Sanjaya, 
Penerbit PT. Elex Media Komputindo). 
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Jika pada ncsa_auth data user dan password berupa file 
teks, pada squid_ldap_auth data diambil dari server LDAP. 
Hal ini terlihat pada sintaks penulisan perintah 
squid_ldap_auth di bawah ini: 

�������������	�����	
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��� �� ������	�� ��	����������

Contoh: 
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Untuk itu diperlukan instalasi server LDAP agar program 
squid_ldap_auth dapat digunakan. Sebagai latihan, server 
LDAP akan diinstal pada komputer yang sama dengan 
server proxy. Akan tetapi di kemudian hari sangat 
disarankan untuk menggunakan komputer yang berbeda 
untuk server LDAP dengan alasan keamanan. 

3.2.1 Instalasi LDAP 

Pertama-tama, periksalah terlebih dahulu keberadaan paket 
LDAP di dalam server melalui perintah di bawah ini: 

������ ��� ��� ' ���� �	��

Jika perintah di atas tidak menghasilkan output apapun 
maka tidak ada paket server LDAP yang terinstalasi. Untuk 
itu, instal terlebih dahulu beberapa paket di bawah ini: 

1. openldap-2.0.25-1.i386.rpm (dari CD 1 RedHat 8.0) 

2. openldap-clients-2.0.25-1.i386.rpm (dari CD 3 
RedHat 8.0) 

3. openldap-servers-2.0.25-1.i386.rpm (dari CD 3 
RedHat 8.0) 

Cara instalasinya tidak berbeda jauh dengan instalasi paket 
RedHat yang lain. Anda cukup menggunakan rpm –ivh 
<nama-rpm-yang-akan-diinstall> untuk instalasi setiap 
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paketnya. Di bawah ini merupakan perintah untuk 
menginstal openldap-2.0.25-1.i386.rpm, openldap-
servers-2.0.25-1.i386.rpm, dan openldap-clients-
2.0.25-1.i386.rpm yang ada di CD-ROM: 
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Selanjutnya, edit file /etc/openldap/slapd.conf untuk 
mengonfigurasi LDAP server. Lihatlah baris teks yang 
ditebalkan, pastikan konfigurasi tersebut sudah sesuai. 
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Kemudian, ubah pula file /etc/ldap.conf untuk 
memfungsikan server juga sebagai client LDAP. Lihat baris 
yang berhuruf tebal, pastikan konfigurasi tersebut sudah 
sesuai terutama dengan nomor IP komputer yang digunakan 
server LDAP, base pada /etc/openldap/slapd.conf. 
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Setelah selesai mengubahnya, jalankan service ldap dengan 
perintah berikut ini: 
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Dari hasil konfigurasi slapd.conf, kita coba melihat hasil 
pencarian yang diperoleh oleh ldapsearch. 
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Selanjutnya, kita akan mengisi database LDAP dengan 
base.ldif, group.ldif, dan user.ldif sebagai data awal. 
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Gunakan ldapadd untuk memasukkan data dari ketiga file 
*.ldif di atas ke dalam database LDAP. Isilah password 
sesuai dengan konfigurasi yang terdapat pada 
/etc/openldap/slapd.conf. 
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Setelah berhasil memproses ketiga file di atas, lihat hasil 
proses tersebut menggunakan ldapsearch. 
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Jangan lupa untuk membuat /home/ridwan beserta dengan 
hak akses ke dalam direktori tersebut sesuai dengan home 
directory yang dibuat dalam user.ldif: 
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Dengan demikian, LDAP sudah dapat digunakan dengan 
user dan group yang sudah terdaftar di atas. 

3.2.2 Membuat User LDAP 

Anda dapat mengulang penambahan user dan group dengan 
LDAPADD. Contohnya, Anda dapat membuat file 
sample.ldif seperti berikut ini. Perhatikan baris yang 
ditebalkan di dalam file sample.ldif. Nomor ID tersebut 
harus bertambah dan tidak sama dengan nomor ID user 
sebelumnya. Penggunaan group yang sama dengan user 
sebelumnya tidak menjadi masalah. 

File sample.ldif 
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Selanjutnya, jalankan ldapadd untuk memasukkan data dari 
sample.ldif ke database LDAP: 
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Terakhir, jangan lupa untuk membuat home directory 
sesuai dengan nama user yang tertulis dalam sample.ldif, 
yaitu /home/octavia beserta dengan hak akses ke dalam 
direktori tersebut: 
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Dengan demikian, data LDAP sudah dapat digunakan untuk 
user octavia. 

Hal yang sama juga dapat Anda lakukan untuk penambahan 
group. Anda cukup mengubah data di dalam file group.ldif 
dengan nama group yang baru, kemudian jalankan ldapadd 
untuk memasukkan data tersebut ke dalam database LDAP. 

Jika proses memasukkan data user di atas dirasakan agak 
menyulitkan, Anda dapat memanfaatkan paket Directory 
Administrator yang tersedia di dalam CD-ROM 
pendamping buku Membangun Jaringan Komputer dengan 
Linux (Ridwan Sanjaya, Penerbit PT. Elex Media 
Komputindo) atau mendapatkannya dari www.open-it.org. 

 

Gambar 3.7 Program Directory Administrator 
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Oleh karena data LDAP sudah dibuat, Anda dapat mencoba 
program squid_ldap_auth di /usr/lib/squid secara manual 
untuk memastikan data telah siap digunakan: 
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Perhatikan parameter –b ou=People,dc=jaringanku,dc= com 
yang menunjukkan sumber data diambil dari DN 
People.jaringanku.com (lihat user.ldif dan sample.ldif). 
Nomor IP 192.168.1.100 menunjukkan lokasi server LDAP 
yang dijadikan tujuan. 

Setelah perintah tersebut dijalankan, akan muncul kursor 
kosong untuk pengisian nama user dan password. Jika nama 
user telah terdaftar dan pengisian password sudah benar, 
akan dihasilkan output OK. 
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Jika salah, output yang keluar adalah teks ERR: 
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3.2.3 Mengubah Konfigurasi Squid 

Agar web browser dapat menerima permintaan input berupa 
nama user dan password dari setiap pengguna yang 
terdaftar di server LDAP, diperlukan perubahan konfigurasi 
Squid pada /etc/squid/squid.conf. Perubahan tersebut antara 
lain meliputi beberapa hal yang ditampilkan pada potongan 
listing di bawah ini: 

Potongan listing /etc/squid/squid.conf 
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Pada bagian tag authenticate_program, tampak bahwa 
program untuk autentikasi diaktifkan dengan menggunakan 
program squid_ldap_auth di /usr/lib/squid/ dan data LDAP 
dengan DN ou=People,dc=jaringanku,dc=com. Penulisan 
ini sama dengan perintah yang dicoba secara manual 
melalui terminal pada Subbab 3.2.1. Di bagian ACCESS 
CONTROL pada potongan listing konfigurasi di atas, 
tampak bahwa terdapat definisi access control dengan nama 
pengguna yang akan menggunakan program autentikasi. 
Selanjutnya, modifikasi terakhir yang tampak pada bagian 
tag http_access menunjukkan bahwa selain untuk pengguna 
(lihat tanda seru pada awal kata pengguna), akses Internet 
akan ditolak. 

Penulisan konfigurasi di atas akan mengakibatkan 
pengguna yang tidak terdaftar di dalam server LDAP atau 
salah dalam menuliskan password tidak akan dapat 
memanfaatkan Internet. Web browser akan menampilkan 
kotak dialog yang berisi permintaan nama user dan 
password secara terus menerus sampai Anda menuliskan 
nama user dan password secara tepat atau menekan tombol 
Cancel. Gambar di bawah ini menunjukkan permintaan 
input user dan password saat pertama kali mengakses 
Internet (Gambar 3.8). 
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Gambar 3.8 Permintaan input user dan password 

Jika Anda gagal mengisi kotak dialog tersebut dengan 
benar sampai 3 kali atau akhirnya menekan tombol Cancel 
maka web browser akan menampilan pesan penolakan 
akses Internet. Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi 
penolakan tersebut. 

 

Gambar 3.9 User tidak terdaftar atau password salah 
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Pengaturan konfigurasi ini dapat dimodifikasi dan 
digabungkan dengan aturan yang Anda pelajari pada 
pembahasan di bab sebelumnya seperti pengaturan hari dan 
jam akses atau nomor IP komputer. Dengan adanya 
penggabungan tersebut, akan dihasilkan kontrol akses 
Internet yang optimal. Sebagai contoh, konfigurasi di 
bawah ini hanya akan memberikan akses Internet kepada 
pengguna yang terdaftar dan menggunakan komputer 
tertentu dengan nomor IP yang telah dibatasi mulai 
192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.25: 

�

� ���� �	
��
���
���������

�	
��
���
��������� �	���������	�����	���������	
� ��

�	����������� �����!	������� "#$%"&'%"%"((

�

� �))*++ ),-�.,/+

��� ����	� ���01��	
� .*234.*5

��� ����	
�� ��� ���������������������������������

�

� ���� �

��������

�

�������� ��1 �����	�

�

�������� ����� ����	
��

�

�������� ��1 ���

�

� ���� ���01��	
�������

��������
������� ����		� �������� �	��� ! 
�� �
�

�

Selanjutnya, jalankan perintah service squid reload melalui 
terminal agar konfigurasi yang baru saja ditambahkan dapat 
digunakan. 

Agar user yang terdaftar pada server LDAP dapat dikenali 
oleh client, edit /etc/nsswitch.conf dan masukkan teks ldap 
pada beberapa baris passwd, shadow, group, protocols, 
services, netgroup, dan automount. File konfigurasi ini 
berfungsi untuk menunjukkan data user yang bisa 
digunakan oleh sistem, sehingga dapat dikenali dan 
digunakan. Jika tertulis files, maka sistem akan mencari 
informasi hosts pada /etc/hosts, password pada /etc/passwd, 
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atau shadow pada /etc/shadow. Begitu pula halnya dengan 
penulisan ldap, sistem akan mencari informasi mengenai 
suatu entri pada database LDAP. 
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Untuk melibatkan ldap dalam proses authentifikasi, edit file 
/etc/pam.d/system-auth dan tambahkan baris-baris tebal di 
bawah ini: 
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3.2.4 Membuat Program untuk Mengubah 
Password 

Apabila Anda seorang administrator, perubahan password 
untuk user dapat dilakukan dengan mudah. Jika digunakan 
program ketiga seperti Directory Administrator, pekerjaan 
administrator akan sangat diringankan. Directory 
Administrator merupakan program dengan antarmuka grafis 
yang cukup mudah untuk mengelola data LDAP. Bagi user, 
mengubah password dapat dilakukan dengan cara login 
terlebih dahulu ke komputer server LDAP dengan nama 
user masing-masing, kemudian menjalankan perintah 
passwd dari terminal. Sebagai contoh, Anda dapat melihat 
proses di bawah ini: 
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Cara tersebut tidak cukup nyaman dan mudah bagi 
pengguna awam. Diperlukan suatu program untuk 
mengubah password berbasis web. Program berbasis web 
ini diperlukan agar pengguna tidak perlu masuk ke dalam 
server untuk mengganti password. Program tersebut tidak 
perlu Anda buat sendiri karena terdapat 1 (satu) script cgi 
yang dibuat oleh Terry Davis dan dapat di-download gratis 
dari http://www.cloudamster.com/cloudmaster/projects 
dengan nama file changepass.pl. Anda juga dapat men-
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download program-program pendukung buku ini di alamat 
http://ridwan.sanjaya.org. 

Yang perlu Anda lakukan adalah menginstal paket tersebut 
sehingga menghasilkan script cgi yang akan digunakan 
untuk pengelolaan password. Langkah-langkah untuk 
keperluan itu adalah sebagai berikut: 

1. Edit isi changepass.pl pada beberapa baris yang 
ditebalkan dan sesuaikan konfigurasi dasar dengan 
kondisi server Anda. 
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2. Ubah nama changepass.pl menjadi changepass.cgi 

agar dapat dijalankan oleh server Apache tanpa 
mengubah konfigurasi. Pastikan server Apache telah 
terinstal di server. 
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3. Salin file changepass.cgi ke /var/www/cgi-bin. 

��-�2�9 &2 &4�%)�2����&)( 5:��5...5&)(6#(%

4. Berikan hak akses execute pada file changepass.cgi. 

&4)�2 �2�&4� 5:��5...5&)(6#(%5&4�%)�2����&)(

&4�-$ );7 5:��5...5&)(6#(%5&4�%)�2����&)(

Selanjutnya, buka web browser dan tuliskan alamat tujuan 
dengan nomor IP server proxy seperti sintaks di bawah ini: 
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Contoh: 

�����������������������������������������

 

Gambar 3.10 Mengganti password LDAP melalui web 

Anda hanya perlu menuliskan nama user (login) yang Anda 
miliki, password saat ini (current password), dan password 
yang baru (dua kotak isian). Setelah semuanya terisi, tekan 
tombol Change. Jika proses berhasil, Anda dapat 
menggunakan password yang baru untuk proses autentikasi 
akses Internet di server proxy. 

Sebetulnya halaman penggantian password ini dapat Anda 
buat sendiri dengan bahasa PHP yang telah memberikan 
dukungan penuh terhadap LDAP. Penggunaan PHP dalam 
pembuatan program juga akan meningkatkan kemudahan 
bagi Anda dalam mengatur tampilan program. Sebagai 
alternatif, Anda dapat melihat gambar dan listing program 
di bawah ini. 
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Gambar 3.11 Ganti Password LDAP dengan PHP 

Sebelum script di bawah ini Anda tulis, pastikan bahwa 
paket php-ldap-4.2.2-8.0.5.i386.rpm yang ada pada CD-
ROM ke-2 RedHat 8.0 telah terinstal dengan cara: 

������� ��� 	
� � ��� ��������

Jika belum, instal paket tersebut melalui perintah: 

������� �� ����������������������

������� ��� 	��� ����������������� �!��"�#����

Jika php-ldap sudah terinstal, buatlah 2 (dua) listing di 
bawah ini dan simpan di /var/www/html. 

Listing gantipassword.html 

$�����

$�����

$��������������� ��%%&��� '()�$�������

$������

$*��+ *�����,-.�/01-�

$2����$*�$2��� %�3�,-!-���������� ��%%&��� '()�$*��

$�2����4��� ���&�� ���5�+�6 �  �$*��$�*�$�2����
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Listing gantipassword.php 

�7	

�� 86�����89$����: ;; 6�����89�$
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6�����89������+:: <
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�2


���&�$�	2��6�&���=

���-�� �=

>



73 

�� �����	
�������	
���� �

���� ����
� 	
������ �� ���
� 	���
�
 �
� ����
 ���
�

�
�
�������

������  �

!

�� ���"�	
������	
��� �

���� �#
������ "
�
 �
� 	
������ �
�� �
�
�������

������  �

!

���"�
	$���������"��
"�������

�� ����� �

��������"�%��&��#��	"�&���'"
	��	&�������

�� �"�
	$��������&���&��"�	
���� �

��
��""�
	$��
�������&���&����"�%�����

�� �"�
	$�����$�����������&��
��"�� � �

���� �(��
� 
�
 ���� ���������������

! �"�� �

�����)�����#
�������*����	
���

�� �"�
	$�����'����&���&������� �

���� �#��%%
���
� 	
������ �������������

! �"�� �

���� �#��%%
���
� 	
������ %
%
"�������

!

!

! �"�� �

���� �+��� ���
� �������
� 
�
� 	
������ �
"
��������

!

"�
	$�"���������

! �"�� �

���� �,������ -
%
"�������

!

.�

Jika proses penggantian password berhasil, akan tampil 
pesan Penggantian password sukses! seperti gambar di 
bawah ini. 
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Gambar 3.12 Penggantian password LDAP sukses 

3.3 Program mysql_auth 

Apabila Anda tidak cukup puas dengan alternatif 
autentikasi yang pertama (ncsa_auth) karena terlalu 
sederhana namun juga tidak ingin menggunakan alternatif 
kedua (squid_ldap_auth) karena terlalu kompleks, alternatif 
ketiga merupakan penengah di antara keduanya. Dengan 
mysql_auth, data user dan password tidak dapat dilihat 
kecuali oleh administrator database dan user yang diberi 
hak dan juga instalasi program tidaklah terlalu banyak. 
Anda cukup menambahkan paket MySQL dari CD-ROM 
instalasi RedHat 8.0 ke-3. Namun demikian karena 
mysql_auth tidak disediakan saat instalasi Squid, Anda 
harus membuatnya sendiri dan mengompilasinya sehingga 
menjadi file binner yang dapat dimanfaatkan sebagai 
program autentikasi. 

Akan tetapi berkat adanya sumbangan program mysql_auth 
dari Frank Liu (frank@ctcqnx4.ctc.cummins.com), Anda 
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tidak perlu membuat sendiri program autentikasi mysql. 
Anda hanya perlu mengubah beberapa konfigurasi agar 
sesuai dengan kondisi server. 

3.3.1 Instalasi MySQL 

Pertama-tama, pastikan bahwa MySQL belum terinstal di 
komputer melalui perintah di bawah ini: 

������� ��� 	
� � ��� ���
�

Jika belum terinstal, lakukan instalasi paket mysql yang 
tersedia pada CDROM ke-3 RedHat 8.0, yaitu: 

1. Paket klien MySQL: mysql-3.23.52-3.i386.rpm 

������� ��� 	��� ���
��������������������

2. Paket server: mysql-server-3.23.52-3.i386.rpm 

������� ��� 	��� ���
���������������������������

 
3. Paket Developer: mysql-devel-3.23.52-3.i386.rpm 

������� ��� 	��� ���
��������������������������

Paket devel merupakan file yang paling dibutuhkan 
oleh programmer dan berguna untuk membuat program 
dengan database MySQL. Di dalam file tersebut 
tersedia library (pustaka) yang dibutuhkan dalam 
menghubungkan bahasa pemrograman dengan database 
MySQL. 

4. Paket php-mysql untuk mendukung PHP terhadap 
MySQL 

����� ������� ��� 	��� �������
����������������������

Setelah selesai, jalankan service mysql melalui perintah di 
bawah ini: 

�������  !�" �����#� ���
� �����
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atau melalui tampilan grafis serviceconf agar service mysql 
dapat langsung aktif pada saat komputer dihidupkan. 

������� 	
���
���

 

Gambar 3.13 Service mysql diaktifkan 

Berikan tanda pada checkbox mysql, lalu tekan tombol 
Save dan jalankan menggunakan tombol Start atau Restart. 

3.3.2 Membuat Data User dan Password 

Setelah instalasi MySQL selesai dilakukan, persiapkanlah 
data user dan password yang akan digunakan untuk proses 
autentikasi dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Login ke MySQL dengan user root. Saat pertama kali 
digunakan, password masih kosong sehingga nantinya 
Anda perlu menggantinya. 

����� ������������	
��
� ������ ����� �� 	

�
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2. Gunakan database MySQL untuk memasukkan user 
dan password yang akan mengelola data autentikasi 
dengan MySQL. 

������ ��� �����	

������ 
���� 
��� ���� ����� �������������

�� ��������

�� ���

�� � ��

�� � ��

�� � ��

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ����

�� ���!	

������ "���� #��$���%��	

3. Selanjutnya, buatlah database dbsquid dan tabel user 
untuk menampung nama-nama pengguna dan 
password-nya. 

������ ������ ����&��� �&�����	

������ '��� ��(� ���� �����)��� ��*��

�� #���+��� ��*�!	

4. Isilah tabel user dengan beberapa nama pengguna 
seperti contoh di bawah ini: 

������ 
���� 
��� ���� ����� �,���+�)����&���"�!	

������ 
���� 
��� ���� ����� �����))�����+�����!	

������ 
���� 
��� ���� ����� ���)���������"%�!	

Lakukan tindakan yang sama untuk menambah user 
dan password. Jika hal ini dirasa menyulitkan, Anda 
dapat menggunakan phpmyadmin atau membuat 
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sendiri program berbasis web untuk menambah data 
user dan password-nya. 

Untuk keluar dari mysql, ketik perintah quit. 

Dengan adanya beberapa data pengguna, tentunya akan 
memudahkan kita dalam mencoba program mysql_auth. 

3.3.3 Membuat Program mysql_auth 

Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, program 
mysql_auth tidak perlu Anda buat sendiri karena pada 
tanggal 13 November 1998 Frank Liu membuatnya dalam 
bahasa C dan program tersebut dapat disebarluaskan secara 
bebas dan gratis. Akan tetapi jika Anda bandingkan dengan 
listing program di bawah ini, terdapat sedikit modifikasi 
untuk menyesuaikan fungsi-fungsi MySQL yang sudah 
tidak dipakai lagi (deprecated). Anda hanya perlu 
melakukan sedikit modifikasi sesuai baris yang ditebalkan 
di bawah ini dan mengompilasinya menjadi file program. 

Konfigurasi tersebut antara lain adalah lokasi komputer 
server MySQL. Jika server MySQL terletak di 1 komputer 
maka DBHOST diisi dengan localhost. Jika terletak di 
komputer berbeda, DBHOST diisi dengan nomor IP 
komputer tersebut. Konfigurasi DBUSER diisi dengan 
nama user MySQL yang telah Anda buat sebelumnya untuk 
kepentingan mysql_auth (lihat Subbab 3.3.2 langkah ke-2), 
yaitu squid. Selanjutnya, konfigurasi DB diisi dengan 
dbsquid (lihat Subbab 3.3.2 langkah ke-3). Terakhir, 
konfigurasi DBPASSWORD diisi dengan NULL karena 
pada persiapan sebelumnya, password untuk user squid 
tidak diisi (lihat Subbab 3.3.2 langkah ke-2). Jika Anda 
menghendaki user squid mempunyai password, konfigurasi 
di bawah ini juga perlu Anda modifikasi. 

������� �	
�� �����������

������� �	���� �������

������� �	 ���������
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Kode program selengkapnya dapat Anda lihat pada listing 
program berikut ini: 

Listing mysql_auth.c 

��
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Selanjutnya, kompilasilah file di atas dengan perintah 
seperti di bawah ini: 

>�� ��������	
�� :� ��������	
 :?�����!�������,6�(� :

.������!��,6�(� :�, :�,6�(���!��� :�@

Jika kompilasi berhasil dilakukan, cobalah program tersebut 
secara manual melalui terminal. Output ERR akan muncul 
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ketika autentikasi gagal, sedangkan output OK akan muncul 
ketika autentikasi sukses dilakukan. 

������� 	
���������
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������ ������

��

3.3.4 Mengubah Konfigurasi Squid 

Agar web browser dapat menerima permintaan input berupa 
nama user dan password dari setiap pengguna yang 
terdaftar di server MySQL, diperlukan perubahan 
konfigurasi Squid pada /etc/squid/squid.conf. Perubahan 
tersebut antara lain meliputi beberapa hal yang ditampilkan 
pada potongan listing di bawah ini: 

Potongan listing /etc/squid/squid.conf 
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Pada bagian tag authenticate_program, tampak bahwa 
program untuk autentikasi diaktifkan dengan program 
mysql_auth di /usr/lib/squid/. Pilihan database dan tabel 
sudah disebutkan pada source program mysql_auth 
sehingga tidak perlu lagi ditulis pada squid.conf. Di bagian 
ACCESS CONTROL pada potongan listing konfigurasi di 
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atas, tampak bahwa terdapat definisi access control dengan 
nama pengguna yang akan menggunakan program 
autentikasi. Selanjutnya, modifikasi terakhir yang tampak 
pada bagian tag http_access menunjukkan bahwa selain 
untuk pengguna (lihat tanda seru pada awal kata pengguna), 
akses Internet akan ditolak. 

Hasil penulisan konfigurasi di atas akan mengakibatkan 
pengguna yang tidak terdaftar di dalam server MySQL atau 
salah menuliskan password tidak akan dapat memanfaatkan 
Internet. Web browser akan menampilkan kotak dialog 
yang berisi permintaan nama user dan password secara 
terus menerus sampai Anda menuliskan nama user dan 
password secara tepat atau menekan tombol Cancel. 
Gambar di bawah ini menunjukkan permintaan input user 
dan password saat pertama kali mengakses Internet 
(Gambar 3.14). 

 

Gambar 3.14 Permintaan input user dan password 

Jika Anda gagal mengisi kotak dialog tersebut dengan 
benar sampai 3 kali atau akhirnya menekan tombol Cancel 
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maka web browser akan menampilan pesan penolakan 
akses Internet. Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi 
penolakan tersebut. 

 

Gambar 3.15 User tidak terdaftar atau password salah 

Pengaturan konfigurasi ini dapat dimodifikasi dan 
digabungkan dengan aturan yang Anda pelajari pada 
pembahasan di bab sebelumnya seperti pengaturan hari dan 
jam akses atau nomor IP komputer. Dengan adanya 
penggabungan tersebut, akan dihasilkan kontrol akses 
Internet yang optimal. Sebagai contoh, konfigurasi di 
bawah ini hanya akan memberikan akses Internet kepada 
pengguna yang terdaftar dan menggunakan komputer 
tertentu dengan nomor IP yang telah dibatasi (mulai 
192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.25): 

�

� ���� �	
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���
���������
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Selanjutnya, jalankan perintah service squid reload melalui 
terminal agar konfigurasi yang baru saja ditambahkan dapat 
digunakan. 

3.3.5 Membuat Program untuk Mengubah 
Password 

Jika Anda adalah pemegang hak akses ke server MySQL, 
tentunya perubahan password pada setiap user dapat 
dilakukan tanpa kesulitan. Namun demikian, bagi pengguna 
biasa akses ke server MySQL sangat tidak dimungkinkan. 
Untuk itu diperlukan program berbasis web yang akan 
memudahkan pengguna dalam mengubah password-nya. 

Buatlah 2 (dua) listing di bawah ini dan simpan di 
/var/www/html. 

Listing gantimysql.html 

)����*

)����*

)�����*+�������� +���,��� -��#!)������*

)�����*

)���� ������./01%��/*

)2���*)�*)2��� ��3�./4/*+�������� +���,��� -��#!)��*

)�2���*����  ��,�� ���5���6 7889)��*)��*)�2���*

)2��� ������./
���/ ������./���������:
�
/*
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Listing gantimysql.php 

�6�'�

�5 74�����78�����9 :: 4�����78�������9 :: 4�����78��&����9 ::

4�����78��&����(99 ;

��'� �/�,�������� ���� � �����*�� 0� 5��� ��� ����0

���� ����'0��4�� %�<

 ��* � �<

=

�5 78��&����4�8��&����(9 ;
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Jika proses penggantian password berhasil, akan tampil 
pesan Penggantian password sukses! seperti gambar di 
bawah ini: 
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Gambar 3.16 Penggantian password MySQL sukses 

Setelah pembahasan ketiga alternatif program autentikasi 
proxy di atas, selanjutnya Anda cukup memilih salah satu 
dari ketiganya. Masing-masing mempunyai program 
mempunyai kelebihan dan kemudahan tersendiri sehingga 
semuanya bergantung dari preferensi sang administrator. 

Jika Anda telah siap dengan mempunyai data sendiri yang 
berbeda dengan ketiga alternatif di atas, Anda dapat 
membuat program autentikasi sendiri sesuai dengan tipe 
dan karakteristik data tersebut asalkan output dari program 
tersebut menghasilkan teks OK jika proses autentikasi 
berhasil dan teks ERR jika proses autentikasi gagal. 


