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PROXY SERVER 
 
Kisi-kisi : Siswa mampu menerapkan pengoperasian konfigurasi proxy server. 

 
Proxy server merupakan sebuah program komputer dapat bertindak sebagai komputer 
lainnya untuk melakukan request terhadap content dari internet atau intranet. 
 
Proxy server bertugas untuk menjembatani dan mengendalikan aktivitas dari lalu lintas paket 
data yang melewatinya. Dengan adanya proxy server, sehingga setiap aplikasi client maupun 
aplikasi server, seperti FTP, web server, web browser dan semacamnya bisa dimonitor dan 
juga dikendalikan oleh proxy server. 
 
Pada penggunaan proxy server biasanya dirubah untuk membuat koneksi, terutama untuk 
koneksi pada jaringan internet menjadi lebih cepat dan juga lebih stabil. Jika dibandingkan 
dengan menggunakan koneksi internet biasa tanpa melakukan pengaturan pada proxy server. 
 
Cara Kerja Proxy 
Cara kerja program ini yaitu user akan menggunakan layanan pada server proxy kemudian 
akan melakukan permintaan data yang terdapat di internet (public server). Selanjutnya, proxy 
akan meneruskan permintaan tadi ke internet dengan membuat server seolah-olah 
memintanya. 

 
 
Fungsi Proxy Server 

Ada tiga fungsi utama proxy server yaitu: 
a. Connection sharing 

Yaitu berfungsi sebagai gateway yang menjadi batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. 
Pada gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan 
terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar juga terhubung kepadanya. Sehingga koneksi 
dari jaringan lokal ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway 
secara bersama-sama (connection sharing). 
 

b. Filtering 
Berfungsi sebagai sebagai firewall (dinding api) paket filtering yang digunakan untuk 
melindungi jaringan lokal terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar. Sehingga 
dapat dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. 
 
 
 

c. Caching 
Proxy server memiliki mekanisme penyimpanan obyek-obyek yang sudah diminta dari server-
server di internet. Untuk mekanisme caching akan menyimpan obyek-obyek yang merupakan 
permintaan dari para pengguna yang diperoleh dari internet. 
 
Manfaat Proxy Server 
Ada beberapa alasan mengapa banyak individual dan organisasi menggunakan proxy: 

a. Mengontrol Penggunaan Internet 
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Dengan menggunakan proxy, para orang tua akan lebih mudah mengontrol anaknya  ketika 
sedang menggunakan internet. Biasanya, pada perusahaan – perusahaan juga 
menggunakan proxy agar para karyawanya tidak membuka situs website yang dapat 
menganggu produktivitas karyawan. Selain itu, perusahaan juga bisa memonitor dan me-log 
semua permintaan web, sehingga meskipun mereka tidak mem-block website-websitenya, 
mereka tahu berapa banyak waktu  karyawannya yang menghabiskan waktu untuk membuka 
website ini. 
 

b. Penyimpanan dan Kecepatan 
Manfaat lainnya dari proxy ialah proxy bisa melakukan cache. Sehingga, saat Anda meminta 
data dari website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, Anda hanya mengambil data dari 
yang sudah tersimpan dalam proxy server saja. Hal ini akan membuat akses internet menjadi 
lebih cepat. 
 

c. Privacy yang Terjaga 
Perusahaan yang menggunakan proxy untuk browsing internet sebenarnya memiliki privacy 
yang lebih terjaga. Karena  beberapa proxy akan mengubah alamat IP dan data informasi 
pribadi lainnya. Hal Ini akan membuat server akan menerima alamat baru yang diakses lewat 
IP sehingga data Anda aman dan tidak mudah untuk dicuri. 
 
Jenis-Jenis Proxy Server 
Ada empat jenis proxy server berdasarkan karakteristiknya, yaitu: 

a. Anonymous Proxy (Proksi Anonim) 
Anonymous Proxy adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer 
pengguna. Ketika pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak 
akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy nya saja. 
 

b. High Anonymity Proxy 
High Anonymity Proxy adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai 
proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Biasanya Proxy ini menggunakan 
header REMOTE_ADDR dengan alamat IP menuju proxy server, sehingga pengguna melihat 
bahwa proxy server ini berperan sebagai klien. 
 

c. Transparent Proxy (Proksi Transparan) 
Transparent Proxy jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang 
diinginkan tanpa memberikan informasi data diri komputer si pengguna. Pada umumnya 
Transparent Proxy ini banyak dipakai pada komputer di perkantoran. 
 

d. Reverse Proxy 
Reverse Proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan 
data sensitif. Sehingga saat caching pada proxy jenis ini diaktifkan maka trafik jaringan akan 
menurun. 
 


