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Abstrak—Firewall merupakan salah satu komponen penting dalam suatu komputer dan 

jaringan yang melibatkan banyak pengguna. Dalam perannya sebagai filter data di dalam 

suatu jaringan, firewall berfungsi untuk memilah berbagai jenis paket-paket yang berlalu 

lintas di jaringan. Pemanfaatan Firewall merupakan salah satu cara pengamanan 

jaringan, yaitu firewall dapat memilah paket yang berbahaya atau jahat dan paket yang 

tidak berbahaya atau baik. Firewall dibagi menjadi 2 tipe yaitu firewall hardware, yang 

berbentuk suatu pernagkat keras, dan firewall software, yang merupakan perangkat 

yang diinstall pada server, client PC, dst. Untuk mengetahui Tipe yang lebih baik dalam 

menjalankan fungsinya, umumnya Firewall digunakan berdasarkan kebutuhan 

pengguna, Sehingga secara spesifik perlu membandingkan antara firewall hardware dan 

software dari segi bentuk, proses filtering, jenis, dan mekanisme kerjanya.   
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I.  PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi khususnya di bidang Networking membuat bermacam-
macam fitur, teknologi dan tools berkembang secara cepat dan baik. Komputer dan 
teknologi jaringan menyediakan kemudahan untuk masyarakat khususnya internet. 
Melalui internet, informasi dapat ditemukan secara beragam oleh siapapun dan 
kapanpun, tetapi dalam waktu yang sama internet tidak hanya memberikan efek positif 
untuk jaringan namun ancaman permasalahan kemanan jaringan yang penting dan 
lebih sangat serius. Perkembangan terhadap ancaman-ancaman attacker, Intruder atau 
cracker semakin meluas. Bahkan, banyak yang memilih untuk mengembangkan 
perlindungan jaringan daripada hal lain. Menurut Information Week Research 
Priorities Survey Of 200 IT Executives, menyebutkan bahwa Beberapa IT memilih 
sekitar 78% Responden untuk pengembangan keamanan jaringan dibandingkan, 
menaikkan bandwidth, management jaringan terpusat atau alokasi bandwidth per 
aplikasi atau user [1].  

Keamanan jaringan menjadi hal yang penting untuk semua industri dan perusahaan 
untuk menjaga keamanan jaringan, data dan informasi yang berada didalamnnya. 
Berdasarkan perlindungan keamanan data/informasi dalam suatu jaringan, umumnya 
semua teori keamanan berbasis data dibuat dan diaplikasikan untuk mengamankan 
suatu jaringan tertentu. Teori keamanan data menggunakan teori kriptografi, riset, 
integritas dan ketersediaan data, strategi keamanan, dan lainnya. Metode-metode 
keamanan jaringan yang sudah muncul seperti menggunakan IDS (intrusion detection 
system), IPS (Intrusion Prevention System), Firewall, network security based of 
knowledge untuk menghambat terjadinya penyerangan atau penyusupan. Cara-cara 
yang digunakan bervariasi tergantung kebutuhan pengguna. Salah satu yang sering 
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digunakan ialah firewall. Firewall merupakan salah satu hal yang menjadi terpenting 
dalam jaringan saat ini. Firewall di implementasikan dengan beberapa cara atau metode 
untuk melindungi PC Pengguna, atau bahkan jaringan. Firewall biasanya diletakkan 
diantara jaringan lokal dan jaringan luar/eksternal, karena firewall menjadi pintu 
masuk akses untuk dapat berkomunikasi atau interaksi antara paket-paket yang dari 
lokal ke luar atau dari luar ke lokal. Berhubungan langsung antara internet dan jaringan 
lokal membuat harus lebih waspada terhadap ancaman-ancaman yang dapat merusak 
jaringan, software atau perangkat tersebut. Baik terhadap ancaman yang disengaja 
seperti hacker atau cracker maupun ancaman yang tidak disengaja, seperti spam dan 
lain-lain. Beberapa memilih dan menggunakan firewall karena dianggap lebih aman 
dibandingkan dengan perangkat atau software keamanan jaringan lain. Selain mudah 
dalam implementasikannya dan menjadi fokus fungsi tersendiri untuk pengamanan. 

II. DASAR TEORI 

Perkembangan internet hingga sekarang sudah sangat baik, bahkan sudah berbasis 
Connection-Oriented dan konvergensi. Internet dan jaringan lain akan saling terhubung 
secara bebas, sehingga tidak ada jaminan keamanan jaringan dalam aksesibilitas antara 
jaringal lokal dan internet. Oleh karena itu, dibutuhkan firewall sebagai gerbang utama 
untuk akses ke luar ataupun ke dalam (lokal). Firewall sebagai alat untuk 
mengimplementasikan kebijakan security, sehingga tidak semua traffic / paket akan 
lewat dengan bebas harus diberikan rule untuk penyaringan. Firewall merupakan suatu 
program software atau perangkat yang mampu menyaring informasi yang masuk dari 
jaringan internet/eksternal ke jaringan internal atau menyaring yang keluar menuju 
jaringan internet [2]. firewall juga digunakan untuk sistem keamanan untuk jaringan 
komputer. Firewall menjadi bagian dari Policy untuk memilah paket yang dilewati 
jaringan.  

Umumnya, firewall memiliki 2 tipe yaitu Hardware Firewalls dan Software 
Firewalls. Hardware software dapat dibeli secara lisensi untuk produk yang dibuat 
khusus untuk hardware firewall seperti modul extension pada router tetapi saat ini 
hardware firewall lebih banyak ditemukan didalam router yang mendukung broadband 
. Pada bagian Hardware Firewall harus dianggap penting dalam sistem jaringan lebih 
tepatnya untuk sebuah jaringan broadband. Hardware firewall menjadi lebih efektif 
ketika memiliki sedikit konfigurasi dan sedikit area yang dilindungi. Beberapa 
hardware jaringan sudah mendukung untuk perlindungan dalam 2 layer (umumnya 
network layer dan transport layer) atau lebih. Sebuah hardware Firewall menggunakan 
pengujian pada header yang dilihat dan diterima dalam setiap paket yang lewat. 
Informasi dari header akan dicocokan dengan rules yang dimiliki database firewall. 

Software firewall berbeda dengan hardware yaitu bekerja pada application layer. 
Karena perangkat lunak / software bekerja pada application layer sehingga 
penyerangan, penyusup atau perusak juga melewati application layer. Oleh karena itu, 
perlindungan menggunakan software firewall ini bertujuan untuk melakukan 
pengamanan terhadap software dan data tetapi melakukan perlindungan pada layer itu 
juga. Sangat kontras dengan hardware firewall yang memiliki perlindungan di area 
‘’hardware’’. 

III. FIREWALL HARDWARE 

Firewall hardware pada umumnya ditempatkan antara jaringan intranet dan 

jaringan internet. Firewall juga dapat memisahkan jaringan yang lebih aman dari 
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jaringan yang relatif kurang aman, seperti pada satu lokasi perusahaan dalam struktur 

perusahaan yang lebih besar. Firewall hardware juga tersedia untuk pengguna 

rumahan yang menginginkan proteksi lebih kuat dari serangan internet. Terdapat 

konfigurasi default yang berbeda pada perangkat firewall. Beberapa memungkinkan 

adanya komunikasi dari jaringan luar dan harus dikonfigurasi menggunakan aturan-

aturan / rules. Sebagai contoh firewall yang tersedia untuk rumahan, umumnya 

firewall tersebut sudah dikonfigurasi untuk memblokir akses melalui port-port yang 

beresiko. Aturan juga dapat dibuat sederhana dengan membiarakan lalu lintas port 80 

untuk berjalan melalui firewall dikedua arah, atau sangat dimungkinkan untuk 

memberikan aturan yang lebih kompleks dengan hanya membiarkan lalu lintas port 

1433 (SQL Server) dari alamat IP tertentu diluar jaringan untuk melalui firewall ke 

alamat IP tunggal dalam Network Manager. 

Firewall juga dapat digunakan untuk Network Address Translation (NAT). 

Dengan ini sangat dimungkinkan jaringan untuk menggunakan alamat IP private 

dalam jaringannya dan hanya menggunakan satu alamat IP public. Hal ini sangat 

bermanfaat karena dapat membatasi penggunaan IP public dan penggunaannya dapat 

dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti alamat server. NAT 

memungkinkan pengguna di dalam jaringan untuk menghubungi server menggunakan 

IP private sedangkan pengguna diluar jaringan harus menghubungi server yang sama 

menggunakan IP eksternal. 

Selain aturan alamat port dan IP firewall dapat memiliki berbagai macam fungsi. 

Firewall dapat bertindak sebagai server caching, VPN, router, dan banyak lagi. 

Beberapa contoh firewall hardware: Checkpoint, Cisco PIX, SonicWall, Contivity 

dari Nortel dan Cisco. 

 

Gambar 3.1 Salah satu contoh hardware firewall buatan Cisco, Cisco PIX 

Firewall sangat penting untuk manajemen jaringan. Tanpa control atas akses 

komputer dan jaringan, jaringan besar tidak dapat menyimpan data sensitif untuk 

pengambilan data secara selektif. Firewall juga sangat penting bagi pengguna 

broadband rumahan karena kerawanan yang dimiliki oleh internet sehingga data 

pribadi juga sangat beresiko. 
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IV. FIREWALL SOFTWARE 

Software Firewall adalah perangkat lunak yang diinstal pada komputer user dan 
dapat disesuaikan, sehingga memungkinkan bagi user untuk melakukan beberapa 
kontrol atas fungsi dan fitur proteksi. Sebuah firewall software akan melindungi 
komputer user dari upaya pihak luar untuk mengendalikan atau mendapatkan akses ke 
komputer. Ada juga firewall software yang memberikan perlindungan terhadap 
program Trojan yang paling umum atau e-mail worm. Banyak firewall software 
didefinisikan oleh para user sebagai kontrol dalam pengaturan file dan sharing printer 
dan untuk memblokir aplikasi yang tidak aman agar tidak berjalan pada sistem 
komputer. Selain itu, firewall software juga dapat menggabungkan kontrol privasi, web 
filtering dan banyak lagi. Sesuatu yamg dianggap kekurangan dari firewall software 
adalah bahwa mereka hanya akan melindungi komputer tempat software tersebut 
diinstall, bukan jaringan, sehingga setiap komputer harus memiliki firewall software 
yang diinstal di atasnya. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, saat kita terhubung ke 

dalam jaringan melalui sebuah router, maka sudah ada suatu firewall yang terintegrasi 

dalam router tersebut, yaitu hardware firewall, yang umumnya bekerja cukup baik 

untuk melindungi komputer dari serangan berbahaya. Namun, dengan menginstal 

perangkat lunak firewall secara langsung ke PC, maka PC memiliki lapisan 

pertahanan lain terhadap ancaman potensial. 

Terkadang, firewall memblokir komunikasi yang sebenarnya tidak menjadi 

ancaman bagi PC. Ketika itu terjadi, game dan program lain yang terinstall mungkin 

tidak dapat bekerja. Harus dilakukan konfigurasi perangkat lunak firewall agar 

firewall mengetahui program-program mana yang aman untuk dijalankan. Terkadang 

diperlukan juga, sedikit tweaking. Ini juga bernilai, meskipun, tidak perlu khawatir 

tentang entitas yang berbahaya masuk ke dalam file komputer 

Salah satu manfaat terbesar dari firewall software adalah software itu umumnya 

bekerja di balik layar. Anda tidak perlu untuk selalu mengizinkan atau menolak setiap 

komunikasi dalam sistem. Jika tidak ada aturan tentang komunikasi tertentu di dalam 

system PC, atau jika firewall software tidak mampu mengkonfirmasi atau menolak 

masuk, ia akan meminta user untuk memberikan tanggapan atas komunikasi yang 

tidak dikenalinya tersebut, apakah boleh dijalankan atau tidak. Seiring waktu, 

program firewall mungkin harusdijadikan salah satu spesifikasi yang tepat untuk suatu 

PC. Ketika dipasangkan dengan perangkat lunak antivirus gratis dan software anti-

spyware, firewall dapat membentuk pertahanan yang kuat terhadap potensi masalah. 

Ini adalah salah satu cara untuk melindungi komputer dari bahaya. Namun ada satu 

hal yang perlu diperhatikan dari firewall software ini. Karena software ini diinstall 

pada PC, maka terdapat potensi dari firewall untuk memperlambat kinerja computer. 

V. ANALISA PERBANDINGAN FIREWALL HARDWARE VS SOFTWARE 

Dalam kondisi melindungi jaringan dari ancaman apapun, konfigurasi ideal dari 

firewall terdiri dari 2 jenis, yaitu software dan hardware. Dengan cara itu, akses ke 

dalam computer atau jaringan lebih terbatas. Sementara beberapa orang tidak benar-

benar mengerti akan pentingnya dan butuhnya sebuah firewall untuk keamanan suatu 

jaringan dan computer  yang memiliki akses keluar/outside via internet.  
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Perbandingan Hardware Firewall Software Firewall 

Bentuk  Router, Firewall 

ASA, Switch 

Anti virus, Windows 

Defender, 

Filtering Packet Virus, worm, Trojan 

Jenis Network Based 

Firewall 

Host Based Firewall 

Work Layer  Network Layer Application Layer 

Table 5.1 Perbandingan hardware firewall dan software firewall 

1. Bentuk Hardware dan Software Firewall 

Hardware berarti berhubungan dengan hal yang bersifat fisik. Sehingga Hardware 

firewall, ialah firewall yang telah tersimpan atau masuk didalam hardware tersebut. 

Misalnya perangkat keras untuk jaringan, seperti router yang memiliki kemampuan 

untuk menentukan route dan jalur yang harus dilewati dalam lalu lintas jaringan 

tersebut, router ini juga biasanya dan dapat disimpat sebuah firewall yang berfungsi 

untuk memfilterisasi packet yang lewat atau yang akan masuk, sehingga jaringan yang 

diamankan akan terjamin dan terbatas aksesnya. Kemudian perangkat keras lainnya 

yang dapat diintegrasikan dengan firewall ialah switch, modems, Wireless router, dll. 

Software berhubungan dengan perangkat lunak yang ada didalam komputer. 

Software firewall berjalan secara langsung pada komputer atau PC tersebut. Oleh 

karena itu, firewall ini biasanya digunakan atau ditujukan untuk mengamankan 

software-software yang ada dalam perangkat atau komputer tersebut. Misalnya 

microsoft excel, internet explorer atau bahkan windows, linux/ OS yang berjalan 

dalam perangkat tersebut akan terganggu oleh tidak berfungsinya firewall. 

2. Filtering Hardware dan Software Firewall 

Klasifikasi packet adalah kunci untuk mekanisme filterisasi dalam sebuah 

jaringan. Dalam klasifikasi paket di routers, rute dan resources yang akan diberi dan 

dialokasikan ditentukan dari paket yang dilewati melalui parameter header yaitu 

destination address, source address, TCP/UDP port numbers. Dalam Hardware 

firewall, beberapa router sudah mendukung akan penggunaan sebuah firewall seperti 

ACL (cisco Access Control List), yang mana mengizinkan untuk melakukan block 

atau allow. Hardware firewall akan berfokus pada paket-paket yang lewat dalam 

perangkat jaringan atau perangkat keras, dan dilakukan pencocokan rules dengan 

paket yang lewat [5]. Hal itu disebut juga dengan paket filtering. Beberapa vendor 

jaringan sudah memiliki sendiri hardware yang sudah terisi firewall didalamnya 

seperti CISCO dengan ACLs, ASA, Firewall dll.  

Berbeda dengan hardware firewall, yang berjalan secara langsung dalam bentuk 

hardware, maka software firewall lebih terfokus pada ancaman dari dalam software 

sendiri, seperti Virus, Trojan, Worm, yang masuk ke dalam sistem melalui port-port 

perangkat, seperti SMTP, TCP, atau UDP. Karena perangkat lunak firewall berjalan 
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secara langsung dalam komputer, maka firewall ini memiliki kemampuan untuk lebih 

mengetahui tentang lalu lintas jaringan daripada sekedar mengetahui port apa yang 

digunakan dan di mana itu,  dan juga lebih mengetahui program apa yang mencoba 

untuk mengakses internet dan apakah itu berbahaya atau tidak. 

Berdasarkan hal ini, software firewall dapat mengizinkan atau memblokir suatu 

program ketika mengirim atau menerima data. Jika tidak dapat mendeteksi program 

apa yang berjalan tersebut, firewall akan megkonfirmasi kepada user mengenai sifat 

program yang berjalan tersebut, dan user dapat menentukan, apakah akan member ijin 

atau tidak bagi program tersebut untuk berjalan dalam sistem. Singkatnya, software 

firewall mampu melihat lebih dekat pada keamanan lalu lintas dalam jaringan. 

Kelemahan utama dari software firewall adalah bahwa mereka hanya melindungi 

mesin tempat mereka diinstal, sehingga untuk melindungi beberapa komputer dengan 

software firewall, diperlukan lebih dari satu lisensi dan kemudian menginstall dan 

mengkonfigurasi firewall tersebut secara satu persatu pada setiap komputer. Ini akan 

menjadikan dana yang dibutuhkan menjadi cukup besar dan muncul juga kesulitan 

lain dalam mengelola firewall ini satu-persatu. Sehingga meski berorientasi pada 

bisnis, para pembuat program firewall menawarkan untuk melakukan instalasi 

firewall secara terpusat. 

3. Network and Host Based Firewall 

Network based berarti berfokus pada pencegahan atau perlindungan dalam konteks 

skala jaringan, artinya multiprotect . Jaringan yang ingin dilindungi biasanya 

tercermin dalam sistem firewall yang dibuat. Misalnya suatu jaringan publik yang 

ditujukan untuk bebas digunakan oleh siapapun, biasanya jarang menggunakan 

firewall software yang bersifat kuat. Jaringan private yang biasanya digunakan hanya 

untuk user-user tertentu saja biasanya memanfaatkan firewall yang bersifat kuat demi 

menjamin keamanan jaringan tersebut. Network based firewall ini adalah hardware 

firewall. 

Sedangkan host based berarti melakukan pencegahan atau perlindungan pada host 

itu sendiri atau tunggal. Setiap host hanya berhubungan dengan satu firewall, yang 

berarti tiap firewall bertanggung jawab hanya pada satu host. Host based firewall ini 

adalah software firewall.  

4. Work Layer Firewall 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 tipe firewall, yaitu 

hardware dan software, yang dibedakan berdasarkan area kerja atau bentuk 

perangkatnya. Dalam standar TCP/IP, terdapat 4 layer kerja dalam suatu jaringan. 

Hardware firewall bekerja pada layer network layer karena mekanisme firewall ini 

memanfaatkan informasi header dari setiap paket yang lewat dan dikirimkan. Dalam 

proses encapsulation dan decapsulation proses pemberian tag header source dan 

destination serta pengubahan dalam paket. Karena paket yang dapat bekerja dalam 

layer ini lebih tepatnya pada perangkatnya. Switch, routers, wireless router dan 

perangkat jaringan lainnya biasanya hanya bekerja dalam 2 layer yaitu data link layer 

dan network layer.   
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Sedangkan software firewalls bekerja pada application layer. Karena “software”, 

maka semua berhubungan dengan perangkat lunak, termasuk perlindungan terhadap 

perangkat lunak dan melalui perangkat lunak juga. Biasanya bentuk aplikasinya 

berupa antivirus dan firewall. Ancaman-ancaman yang diberikan diatasi dalam 

application layer, contohnya seperti, virus Trojan yang masuk melalui email. Virus 

tersebut akan merusak perangkat lunak yang terinstall dalam host/PC user tersebut 

kemudian akan merusak bagian perangkat lunak secara keseluruhan atau sebagian. 

Bahkan, ancaman-ancaman virus tersebut dapat berakibat terhadap performa dari 

sistem operasi. 

Jadi, kedua tipe firewall ini memiliki perbedaan dalam hal metode kerja 

perlindungan yaitu di application layer untuk software firewall dan network layer 

untuk hardware firewall, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi 

jaringan atau host terhadap ancaman-ancaman yang merusak. 

VI. KESIMPULAN 

Dengan perbadaan paling dasar pada bentuk perangkat tempat bekerjanya, 

hardware firewall dan software firewall juga memiliki perbedaan lain dari baik segi 

filtering, jenis jaringan tempa bekerjanya, dan work layernya. Dari bentuknya, 

hardware firewall merupakan suatu firewall yang berbentuk perangkat keras, yang 

biasanya diletakkan berdampingan dengan perangkat-perangkat jaringan lain seperti 

router dan switch. Sedangkan software firewall berbentuk software yang diinstall 

pada tiap host. 

Dari tugas filterisasi-nya, hardware firewall bertugas untuk memfilter paket-paket 

dan siapa-siapa saja yang memiliki untuk memasuki jaringan tersebut. Sedangkan 

software firewall terfokus pada ancaman dari dalam software sendiri, seperti virus 

yang masuk ke dalam system melalui port-port device. Software firewall juga dapat 

memblokir apabila ada program yang akan membahayakan system apabila dijalankan, 

dan mengkonfirmasi kepada user apabila terdapat program yang tidak dikenal oleh 

firewall ketika akan dijalankan, untuk mendapatkan konfirmasi dari user apakah 

program tersebut aman atau tidak ketika dijalankan. Kelemahan software firewall dari 

segi ini adalah keharusan untuk menginsatall satu persatu firewall pada setiap host 

yang terhubung dalam jaringan, sehingga akan menjadikan meningkatnya kebutuhan 

dana untuk membeli lisensi firewall dan kesulitan ketika melakukan pengelolaan 

beberapa firewall. 

Dari jenisnya, hardware firewall termasuk dalam network based firewall yang 

befungsi untuk mengamankan suatu jaringan tertentu. Sedangkan software firewall 

termasuk ke dalam host based firewall, dimana tiap firewall bertanggung jawab atas 

keamanan satu host saja yang terhubung dalam jaringan. 

Dan yang terakhir adalah dari segi layer tempat bekerjanya kedua tipe firewall 

tersebut. Hardware firewall, yang memanfaatkan informasi header dari setiap paket 

yang lewat dan dikirimkan dalam jaringan, bekerja pada Network layer. Sedangkan 

software firewall bekerja pada application layer, karena melindungi perangkat lunak 

dan melalui perangkat lunak. Bentuknya berupa aplikasi yang mencegah berbagai 

ancaman yang menyerang ke application layer seperti virus. 
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