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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. SSH 

 2.2.1 Definisi SSH 

  SSH menggunakan kriptografi kunci publik untuk mengotentikasi komputer 

 remote dan  komputer remote untuk mengotentikasi pengguna. SSH biasanya 

 digunakan untuk login ke mesin remote dan mengeksekusi  berbagai perintah, tetapi 

 juga mendukung tunneling, forwarding TCP port, yaitu dapat mentransfer file 

 menggunakan SFTP atau protokol SCP. SSH menggunakan model klien-server. 

 Standar TCP port 22 telah ditetapkan untuk  menghubungi server SSH. Sebuah 

 klien program SSH biasanya digunakan untuk membangun koneksi ke SSH daemon 

 untuk dapat diremote. Keduanya biasanya terdapat pada sistem operasi modern, 

 termasuk Mac OS X,  Linux,  FreeBSD,Solaris dan OpenVMS. Tersedia versi 

 berpemilik, freeware dan open source untuk berbagai tingkat kerumitan dan 

 kelengkapan. 

 

 2.2.2 Penggunaan SSH 

  SSH adalah sebuah protokol yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. 

 Beberapa aplikasi di bawah ini mungkin membutuhkan fitur-fitur yang hanya 

 tersedia atau yang kompatibel dengan klien atau server SSH yang spesifik. Sebagai 

 contoh, menggunakan protokol SSH untuk mengimplementasikan VPN adalah 

 dimungkinkan, tapi sekarang hanya dapat dengan implementasi server dan klien 

 OpenSSH. Kegunaan SSH: 

1. Untuk login ke shell pada remote host (menggantikan Telnet dan 

rlogin). 

2. Untuk mengeksekusi satu perintah pada remote host (menggantikan 

rsh). 

3. Untuk menyalin file dari server lokal ke remote host. 

4. Sebagai alternatif yang aman untuk FTP transfer file. 
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5. Dalam kombinasi dengan rsync untuk mem-backup, menyalin dan me-

mirror file secara efisien dan aman. 

6. Untuk port forwarding atau tunneling port. 

7. Untuk digunakan sebagai VPN yang terenkripsi penuh. 

8. Untuk meneruskan X11 melalui beberapa host. 

9. Untuk browsing web melalui koneksi proxy yang dienkripsi dengan 

klien SSH yang mendukung protokol SOCKS. 

10. Untuk mengamankan mounting direktori di server remote sebagai 

sebuah sistem file di komputer lokal dengan menggunakan SSHFS. 

11. untuk mengotomasi remote monitoring dan pengelolaan server melalui 

satu atau lebih dari mekanisme seperti yang dibahas di atas. 

  

 2.2.3 Public Key Cryptografi (Kriptografi Kunci Publik) 

 

  SSH menggunakan metode public key cryptography untuk mengenkripsi 

 komunikasi antara dua host, demikian pula untuk autentikasi pemakai. Dengan 

 metode ini, akan memerlukan dua buah kunci berbeda yang digunakan baik untuk 

 melakukan enkripsi dan dekripsi. Dua buah kunci tersebut masing-masing disebut 

 public key (dipublikasikan ke publik/orang lain) dan private key 

 (dirahasiakan/hanya pemiliknya yang tahu).  

  Masing-masing kunci di atas dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan 

 dekripsi. SSH dapat digunakan untuk login secara aman ke remote host atau 

 menyalin data antar host, sementara mencegah man in the middle attacks 

 (pembajakan sesi) dan DNS spoofing atau dapat dikatakan Secure Shell  adalah 

 program yang melakukan login terhadap komputer lain dalam jaringan, 

 mengeksekusi perintah lewat mesin secara remote, dan memindahkan file dari 

 satu mesin ke mesin lainnya. SSH merupakan produk serbaguna yang dirancang 

 untuk melakukan banyak hal, yang kebanyakan berupa penciptaan tunnel antar host. 
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2.2 SFTP 

SFTP adalah Secure File Transfer Protokol yaitu transfer file program yang 

berjalan melalui jalur SSH dan banyak menggunakkan fitur dari SSH, termasuk kompresi 

dan enkripsi. Pada dasarnya, sftp adalah drop-in pengganti untuk klien command-line 

standar dari FTP, tapi dengan otentikasi SSH. 

Tujuan dari SFTP adalah mengamankan proses transfer dan copy file dengan 

menggunakkan fitur yang ada pada SSH, baik secara enkripsi, kompersi dan public key. 

Dengan SFTP, kita harus login terlebih dahulu ke PC yang kita inginkan, selanjutnya kita 

dapat melakukan perintah-perintah SFTP. Tidak seperti pada FTP yang memungkinkan 

penggunaan anonymous user, pada SFTP username harus memiliki password.  

 

2.3 NodeJs 

Node.js adalah sebuah platform perangkat lunak yang dipakai untuk membangun 

aplikasi-aplikasi serverside yang fleksibel disebuah network (jaringan) yang didesain untuk 

pengembangan aplikasi web. Node.js menggunakan JavaScript sebagai bahasan 

pemrograman dan memiliki fitur built-in HTTP server library yang menjadikannya mampu 

menjadi sebuah web server tanpa bantuan software lainnya seperti Apache. Aplikasi ini 

menggunakan basis event dan asynchrounous I/O,  selain itu menggunakan teknik non-

bloking untuk mempercepat proses. Teknik non-bloking adalah sebuah metode 

penyelesaian sebuah fungsi., Node.js dieksekusi sebagai aplikasi server. Aplikasi ini terdiri 

dari V8 JavaScript Engine buatan Google dan beberapa modul bawaan yang terintegrasi 

[7]. Pada dasarnya, Node.js adalah sebuah runtime environment dan script library. Sebuah 

runtime environment adalah sebuah software yang berfungsi untuk mengeksekusi, 

menjalankan dan mengimplementasikan fungsi-fungsi serta cara kerja inti dari suatu bahasa 

pemograman. Misalnya saja agar sebuah server bisa mengeksekusi script PHP maka harus 

terlebih dulu menginstal PHP runtime environment-nya atau dalam LAMP(Linux, Apache, 

MySQL dan PHP). Begitu pula halnya dengan Node.js, agar sebuah server bisa 

mengeksekusi barisan script JavaScript maka terlebih dahulu harus diinstall Node.js 
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sebagai runtime environment untuk JavaScript. Sedangkan script library adalah kumpulan, 

kompilasi atau bank data berisi skrip/kode-kode pemrograman.  

 

2.4 SQLite 

Basis data (database) adalah kumpulan dari berbagai data yang saling 

berhubungan   satu dengan  yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras, serta 

dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi 

spesifikasi dari tipe data, struktur dan batasan dari data atau informasi yang akan 

disimpan.  Database  merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem 

informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para pengguna atau 

user. Penyusunan basis data meliputi proses memasukkan data kedalam media 

penyimpanan data dan diatur dengan menggunakan perangkat Sistem Manajemen Basis 

Data ( Database Management System DBMS). Manipulasi basis data meliputi pembuatan 

pernyataan ( query) untuk mendapatkan informasi tertentu, melakukan pembaharuan atau 

penggantian (update) data, serta pembuatan report data. Dalam perancangan sistem ini, 

database yang digunakan menggunakan SQLiteStudio (3.0.7), yaitu merupakan interface 

yang digunakan untuk  membuat  relational database. SQLite menyokong implementasi 

dari SQL yang kaya untuk apa pun yang dibutuhkan oleh aplikasi . Setiap aplikasi dapat 

memiliki databasenya sendiri dengan pengaturan lengkap.  Dengan penggunaan SQLite, 

dapat dibuat database untuk aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data 

aplikasi terstruktur. Secara default, semua database bersifat private yang hanya dapat 

diakses oleh aplikasi yang membuatnya. Desain database dengan baik termasuk 

normalisasi cukup penting untuk mengurangi redundancy. 

 

 

 

 


