
Transparent Proxy dengan Squid 
 

Setelah beberapa hari membaca dari berbagai sumber mengenai transparent proxy 

ahirnya praktek berhasil juga .... nich ak u share buat temen2 semua....  "learning, 

trying, and sharing 

 

Topologi yang aku buat untuk praktek disini adalah seperti ini : 

 

 

Skenarionya adalah : 

Ip dari network 192.168.0.0/24 diperbolehkan mengakses internet kecuali facebook.com. 

 

1. Install debian 5-nya 

2. Setting ip address sesuai dengan topologi yang dibuat 

3. Setting IP Forward. Berfungsi untuk meneruskan (mem-forward) asal paket dari 

suatu network ke network lainnya.  

#nano  /etc/sysctl.conf  

 
Setelah itu  

#nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

Ganti angka 0 dengan 1 

4. setelah itu install squid untuk software proxy servernya 

ketikan : 

#apt-get install squid  

5. Lalu setting squid 

Ada baiknya backup terlebih dahulu file konfigurasi default, apabila sewaktu-

waktu terdapat kekeliruan yang fatal bias di restore ke settingan default 

#cp /etc/squid/squid.conf  /foldertujuan/namafile 

Contoh  #cp /etc/squid/squid.conf  /home/user/squidbackup/squid.conf.back 

Lalu dilanjutkan dengan mengkonfigurasi file squid.conf 

#nano /etc/squid/squid.conf 
� Tekan “Ctrl+w” untuk mencari (acl manager). Tambahkan baris  

acl lan src (ip network + prefixnya) 



acl key url_regex –I “(folder tempat file keyword berada)” 

acl url dstdomain “(daftar tempat domain tujuan)” 

 
 

acl  ini akronim dari (Access Control List)  daftar kontrol akses yang bisa di Allow atau 

di Deny. 

� Cari (allow localhost). Tambahkan dibawahnya : 

http_access deny key 

http_access deny url 

http_access allow lan 

 

yang berarti bahwa access yang sudak di deklarasikan tadi kita beri rule apakah 

diperbolehkan atau dilarang.  

� Cari (3128). Tambahkan  

http_port 3128 transparent 

cache_mgr jamkid104@aku.com 

visible_hostname jamkid104.smkn2tmg.net 

 

 
http_port untuk menentukan port yang akan dipakai oleh proxy server, port 3128 adalah 

port default proxy, transparent berfungsi mendukung penggunaan proxy untuk client 

tanpa harus menyetting proxy server pada browser , cache_mgr adalah email yang dapat  

pengelola cache proxy, jika suatu saat cache mati defaultnya(webmaster), 

visible_hostname berfungsi menampilkan nama host khusus dalam pesan kesalahan. 

� Simpan dan keluar dari editing file squid.conf tekan (ctrl+x) yes 

 

6. Membuat list url yang akan di blok, dan list key word yang di blok 

� Buat file list url  yang sudah di deklarasikan di squid.conf tadi 

#nano /etc/squid/url 

Isi dengan alamat web yang akan di blok misalkan www.facebook.com 

� Buat file berisi keyword yang di di blok 

#nano /etc/squid/key 

Isi dengan keyword yang akan di blok contoh smkn2tmg.net 

 

7. Untuk menjadikan server proxy kita menjadi gateway server dan untuk membelokkan port 

80 (port default web) ke port proxy (3128) agar bisa difilter maka dibutuhkan firewall. 

Dalam hal ini menggunakaan iptables dengan aturan (semua ip dari network 192.168.0.0/24 

yang mengirim paket ke internet (0.0.0.0/0) maka akan di redirect ke port 3128 untuk di 

filter apah paket tersebut ditujukan ke facebook.com atau terdapat frasa smkn2tmg.net jika 

ya maka paket akan di kembalikan dengan pesan error ke client, namun jika tidak maka 

paket akan di teruskan, dan jika paket ditujukan ke ip proxy server interface 

lan(192.168.0.1) maka tidak di redirect ke 3128. 

Membuat file tempat settingan ip tables agar jika restart settingan bisa kembali seperti 

semula  



#nano /etc/network/if-up.d/iptables  

Isikan  

#!/bin/sh 

Iptables-restore </etc/firewall.conf 

Simpan dan keluar 

Ganti permisi menjadi 777 

#chmod 777 /etc/network/if-up.d/iptables 

Buat rules iptables 

#iptables –t nat –A PREROUTING –s 192.168.0.0/24 ! –d 192.168.0.1 –p tcp --dstport 80 –j 

REDIRECT --to-port 3128 

Yang berarti bahwa paket yang berasal dari ip 192.168.0.0/24 dengan port tcp 80 yang 

masuk ke firewall akan di redirect(dialihkan) ke port 3128 kecuali jika bertujuan ke ip 

192.168.0.1 

Kemudian 

#iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.0.0/24 –j MASQUERADE 

Yang berarti bahwa paket yang berasal dari ip 192.168.0.0/24 yang akan keluar dari firewall 

akan di masquerade(disamarkan) menggunakan ip firewall (network address translation) dan 

diteruskan ke alamat tujuan. 

Untuk melihat settingan yang sudah dibuat  

#iptables –t nat –L 

 
 

Simpan iptables  

#iptables-save /etc/firewall.conf 

Ubah hak akses 777 

#chmod 777 /etc/firewall.conf 

Isikan dns server 

#nano /etc/resolv 

Isi dengan dns server kita 

Disini saya menggunakan 172.16.89.10 

 

8. Setting ip client dan pengujian 

Agar satu network dengan proxy server 



 
 

Setelah ip di set, percobaan ping ke internet 

 
 

Sudah terkoneksi dengan internet 

Percobaan dengan browser 

 



 
 

 

Sekian tutorial ini semoga bisa bermanfaat dan membantu, salam sukses….. 

 

 


