
���������	
���

� �����
����������������������

�

�

�

�
�

����������	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	���	�	�������������	�

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

����������	������������

�����

������ ����!����� "#$�%�&#$�

�	'�������� "#$�%(�)&�

*���������'�
� "#$�%��#)�

+ �������'��,���� "#$�%�&%$�



2 
 

S Q U I D 
 

1. Pendahuluan 
 

1.1 Sekilas tentang aplikasi SQUID cache server 
 

Proxy server mempunyai kemampuan untuk menghemat bandwidth, meningkatkan 
keamanan dan mempercepat proses surfing web. Squid merupakan software proxy yang banyak 
dipakai di tempat –tempat warnet, perkantoran maupun di institusi dan dapat diperoleh secara 
gratis. Squid juga dapat digunakan untuk mengendalikan pemakaian bandwidth berdasarkan 
ekstensi file-file tertentu, menyaring situs-situs yang boleh diakses.  

 
Proxy server adalah server yang berguna sebagai perantara antara klien dengan server 

gateway sebelum berhubungan ke Internet. Dengan adanya proxy server ini, maka URL / situs 
yang sering di-browsing akan semakin terasa semakin cepat terakses oleh pengguna, karena telah 
disimpan di dalam cache proxy. Selain itu, proxy server juga memiliki fungsi lainnya, di 
antaranya  autentifikasi pengguna, memblok situs, memblok banner, dan lain-lain 

 
Squid adalah high-performance proxy caching server untuk web klien, yang sudah 

mendukung FTP, ghoper, dan HTTP data object. Berbeda dengan software caching yang lama, 
Squid menangani semua permintaan tunggal (single), non-blocking, I/O-driven proses. Squid 
menyimpan meta data dan terutama hot-object yang di simpan di RAM, menyimpan DNS 
lookups, mendukung non-blocking DNS lookups, dan implementasi negative-caching jika 
permintaan gagal. 

 
           Squid mendukung SSL, akses kontrol yang banyak, dan full request logging. Dengan 
menggunakan lightweight internet cache protokol, Squid cache dapat dibuat dalam suatu hirarki 
atau mesh untuk meningkatkan penghematan bandwidth. Squid terdiri dari program server utama 
Squid, sebuah Domain Name System lookup (program dnsserver), beberapa program tambahan 
untuk permintaan menulis ulang dan melakukan authentication, dan beberapa tools management 
klien. Ketika Squid dijalankan, itu akan menambah jumlah proses dnsserver, masing-masing 
bertugas sendiri-sendiri, blocking Domain Name System (DNS) lookup. Penggunaaan server ini 
juga mampu mengurangi waktu tunggu DNS lookups.  

 
1.2 Target Pembaca 
 
Aplikasi Squid ini biasa digunakan oleh para administrator warnet, atau kantor serta tak 

dimungkinkan untuk kalangan pengguna internet di sekolah. Hal ini dapat berguna ketika mereka  
berpikir bagaimana caranya agar loading situs yang dibuka oleh pengguna terasa lebih cepat, 
dapat memblok situs-situs porno yang sering membawa spyware, membatasi ukuran download 
file pengguna, autentifikasi pengguna mana saja yang diperbolehkan  browsing, me-redirect suatu 
situs porno ke situs yang lain, dan sebagainya.  

 
1.3 Mengapa menggunakan SQUID 
 
Aplikasi Squid ini tentu akan sangat berguna ketika kita berpikir bagaimana caranya agar  

loading situs yang dibuka oleh pengguna terasa lebih cepat, dapat memblok situs-situs porno 
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yang sering membawa spyware, membatasi ukuran download file pengguna, autentifikasi 
pengguna mana saja yang diperbolehkan  browsing, me-redirect suatu situs porno ke situs yang 
lain. 

Permasalahan tersebut memang sudah banyak aplikasi yang user friendly yang langsung 
dapat dipakai untuk mencegah masuknya gambar-gambar porno serta spyware dari internet yang 
tentunya tidak kita inginkan. Misalnya saja aplikasi DNS (Domain Name System), dimana 
aplikasi ini dapat memfilter nama-nama situs yang mengandung unsur-unsur pornografi, serta 
masih banyak aplikasi perangkat lunak lainnya untuk mengatasi munculnya gambar-gambar 
porno yang akan masuk ke komputer kita ketika kita sedang berselancar di dunia maya. Akan 
tetapi perangkat lunak tersebut hanya mampu mengatasi permasalahan tertentu saja, misalnya 
hanya mampu mengatasi  munculnya situs porno tapi tidak dapat membantu kita untuk 
membatasi ukuran download file pengguna untuk para administrator. Sehingga dengan 
menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut tidak mampu untuk mengatasi semua permasalahan yang 
ada. 

 
Jika itu permasalahannya, maka  jawabannya adalah sang administrator dapat membuat 

sebuah mesin proxy server untuk menjembatani hubungan dari Internet ke pengguna. Mesin 
proxy ini akan bertindak sebagai pemfilter paket yang datang dari Internet, baik itu melalui port 
http atau ftp, sebelum sampai ke pengguna. Salah satu software proxy terbaik yang ada di 
GNU/Linux adalah Squid.  

 
1.4 Fitur-fitur SQUID 
 
Squid menyediakan banyak fitur yang dapat membantu para administrator warnet, 

perkantoran ataupun di kawasan institusi dapat menikmati beberapa fitur yang ditawarkan oleh 
Squid, diantaranya adalah  

 
� Dengan menggunakan SQUID kita dapat menggunakan bandwidth yang kecil di koneksi 

internet kita pada waktu berselancar di dunia maya. 
� Dapat mengurangi lamanya waktu untuk me-load halaman website sehingga dengan 

menggunakan Squid ini kecepatan kita untk berinternet akan semakin cepat 
� Dapat melindungi jaringan host internal kita oleh proxy web traffic 
� Mengumpulkan statistik mengenai web traffic ke dalam jaringan kita 
� Mampu melindungi pengguna terhadap situs yang tidak sesuai denga penggunanya 

khusunya untuk penggunaan internet di sekolah yang harus dilindungi situs yang diakses 
oleh siswa  

� Memastikan hanyalah pengguna yang legal yang mengakses internet dalam suatu area 
tertentu 

� Meningkatkan privacy dari pengguna dari pemfilteran informasi yang sensitif dari web 
request 

� Mampu mengurangi beban di web server kita 
� Serta dapat mengkonversi (HTTPS) encrypted request menjadi unencrypted (HTTP) 

request. 
 
1.5 Cara kerja dan Arsitektur SQUID 
 
Cara kerja Squid dilakukan oleh proxy dan cache. Sebagai proxy, Squid merupakan 

perantara dalam transaksi web. Squid ini menerima request dari klien, kemudian menerima 
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request tersebut sebagai request oleh Squid, lalu request akan di forward ke server. Request ini 
mungkin akan di logged, di reject dan bahkan akan dimodifikasi terlebih dahulu sebelum di 
forward. 

 
Sedangkan sebagai cache, penyimpanan Squid baru baru ini akan membangkitkan content 

website untuk mengatasi adanya kemungkinan pengguna untuk penggunaan kembali (reuse) di 
masa mendatang. Jika ada request untuk isi website yang sama kemungkinan akan dilayani dari 
cache, hal ini akan lebih efisien daripada harus menghubungi dahulu origin sever lagi. Kita juga 
dapat menon-aktifkan bagian dari cache dari Squid sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, 
akan tetapi bagian dari proxy ini bersifat esensial. Gambar berikut akan menjelaskan proses 
ketika Squid menerima request HTTP (dan HTTPS) dari klien dan akan mengirimkan sejumlah 
protokol ke server 

 

 
gambar 1. Squid diantara kliens dan servers 

 
1.6 Lisesnsi SQUID 
 

Squid merupakan aplikasi yang open source sehingga aplikasi ini dapat diperoleh secara 
gratis (free software) dan merupakan kolaboratif projek, jika pembaca merasa sangat terbantu 
dengan adanya Squid ini dan ingin mngembangkan Squid, penulis mengajak pembaca untuk 
memberikan kontribusi terhadap  pengembangan Squid di masa mendatang. 

 
Squid diterbitkan sebagai free software dibawah naungan GNU General Public License. 

Hal ini berarti siapapun dapat menggunakan secara bebas dan siapapun dapat mendistribusikan 
source code-nya secara bebas. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai GNU 
General Public License dapat dilihat di http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html 

 
1.7 Dokumentasi 
 
Pembaca dapat menggunakan beberapa dokumentasi untuk mempermudah dalam 

menggunakan aplikasi Squid ini. Source code dan informasi terbaru mengenai Squid dapat dilihat 
di http://www.Squid-cache.org. Di dalam situs resmi Squid ini pembaca dapat menikmati fasilitas 
sebagai berikut: 

 
� Download source code 
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� FAQ 
� Berdabung di milis  
� kontak dengan pengembang 
� Link-link terkait 
�  

Selain itu pembaca dapat menggunakan buku karangan Duane Wessels yang berjudul SQUID 
yang diterbitkan oleh O'Reilly Publishing. 
 
 
1.8 Sejarah SQUID 

 
Pada awal penggunaan server CERN HTTP,  Server ini digunakan sebagai tambahan untuk 

melengkapi fungsi dari server HTTP dan inilah yang menjadi caching proxy yang pertama, 
dimana modul dari caching ini ditulis oleh Ari Luotonen pada tahun 1994. 

 
Pada tahun yang sama dengan dibuatnya modul caching, Internet Research Task Force 

Group on Resource Discovery (IRTF-RD) telah memulai sebuah Harvest project. Projek Ini 
terintegrasikan ke dalam satu set tools gather, extract, mengatur, mencari, cache, dan mampu 
menduplikasi informasi dari internet. kemudian Duane Wessels bergabung dalam Harvest project 
sekitar akhir tahun 1994. Ketika kebanyakan orang menggunakan Harvest sebagi search engine 
lokal (distributed), Object Cache adalah komponen yang paling populer. Harvest cache termasuk 
ke dalam 3 major peningkatan dari CERN cache yang kecepatannya lebih cepat dalam 
menggunakan file system, desain proses tunggal, dan hirarki caching melalui internet cache 
protocol. 

 
 Menjelang akhir tahun 1995 banyak anggota tim Harvest memutuskan pindah ke dunia 

yang berbasiskan internet yang menjadi awal dari sebuah perusahaan. pengarang asli dari kode 
Harvest cache code yaitu Peter Danzig dan Anawat Chankhunthod menjadikan ini sebagai 
produk komersial. Perusahaan mereka akhirnya diminta oleh alat-alat jaringan atau Network 
Appliance. Pada awal tahun 1996 Duane Wessels bergabung National Laboratory for Applied 
Network Research (NLANR) untuk bekerja dalam projek the Information Resource Caching 
(IRCache) yang didirikan oleh National Science Foundation. Dalam projek ini mereka 
mengambil kode Harvest cache yang kemudian namanya diubah menjadi Squid dan diterbitkan 
di bawah lisensi GNU General Public License. 

 
Pada saat yang sama Squid tumbuh dengan pesat baik dalam pengunaaan maupun dalam 

fitur-fitur yang ditawarkan. Hingga saat ini Squid mendukung sejumlah hal-hal menarik seperti 
URL redirection, traffic shaping, sophisticated access controls, numerous authentication 
modules, meningkatkan kapasitas disk, HTTP interception, dan surrogate mode (a.k.a. HTTP 
server acceleration). 

 
Dengan melihat ke depan para pengembang akan menuliskan kembali Squid dalam bahasa 

C++ dan pada saat yang sama akan memastikan sejumlah design issue mengenai code yang lama 
yang mempunyai kemampuan terbatas terhadap fitur-fitur baru pada Squid. Selanjutnya 
pengembang juga akan menambahkan dukungan untuk protokol seperti Edge Side Includes (ESI) 
dan Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) serta Squid juga akan dikembangkan agar 
mendukung IPv6. Beberapa pengembang juga secara kontinu akan mengembangkan Squid agar 
dapat bekerja lebih efektif di Microsoft Windows platforms 
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1.9 Cara Squid Bekerja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Proses kerja Squid 

 
� Pertama pengguna menginginkan request dari sebuah resource misalkan ingin mengakses 

halaman utama dari origin server katakanlah akan mengakses www.oreilly.com. Tentunya ini 
membutuhkan alamat IP origin server yaitu dengan membuat DNS request 
 
Packet 1 
 
TIME:   19:54:41.317310 
 
UDP:    206.168.0.3.2459 -> 206.168.0.2.53 
 
DATA:   .d...........www.oreilly.com..... 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Packet 2 
 
TIME:   19:54:41.317707 (0.000397) 
 
UDP:    206.168.0.2.53 -> 206.168.0.3.2459 
 
DATA:   .d...........www.oreilly.com.............PR.....%........PR. 
 
        ....$........PR...ns1.sonic.net.........PR...ns2.Q........PR 
 
        ...ns...M...............h.............!.z.......b...... 
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� Kemudian saat ini DNS request mempunyai alamat IP, yang mana pengguna akan menginisisasi 

origin server ke dalam port 80: 
 

Packet 3 
 
TIME:   19:54:41.320652 (0.002945) 
 
TCP:    206.168.0.3.3897 -> 208.201.239.37.80 Syn 
 
DATA:   <No data> 
 

� Switch atau router akan memberitahu sebuah paket TCP SYN dengan port tujuan 80, yang mana 
akan terjadi kenudian akan bergantung dari interception technology 
 

� Sistem operasi Host Squid akan menerima intercepted packet. Untuk empat layer swithces, dimana 
paket TCP/IP tidak akan berubah dari penjelasan diawal. Jika paketnya dienkapsulasi dengan GRE, 
maka host akan memindahkan outer IP dan header GRE dan menempatkan paket original TCP/IP 
dalam input queue. 
 

� Paket klien TCP/IP akan diproses oleh paket kode filtering. Penyesuaian rule sebuah paket ini 
menginstruksikan kernel untk forward atau mengalihkan paket ini ke Squid. Tanpa adanya rule ini, 
suatu kernel yang sederhana akan mem-forward paket melalui origin server. 
 

� Kemudian Squid akan menerima notifikasi dari beberapa koneksi baru yang menerimanya. 
Kemudian Kernel akan mengirim kembali kepada klien yaitu sebuah paket SYN/ACK. 

 
Packet 4 
 
TIME:   19:54:41.320735 (0.000083) 
 
TCP:    208.201.239.37.80 -> 206.168.0.3.3897 SynAck 
 
DATA:   <No data> 
 

 
� Pengguna akan menerima paket SYN/ACK yang secara penuh membangun koneksi TCP. Pengguna 

saat ini sudah percaya jika koneksi ke origin server sehingga request HTTP nya: 
 
Packet 5 
 
TIME:   19:54:41.323080 (0.002345) 
 
TCP:    206.168.0.3.3897 -> 208.201.239.37.80 Ack 
 
DATA:   <No data> 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Packet 6 
 
TIME:   19:54:41.323482 (0.000402) 
 
TCP:    206.168.0.3.3897 -> 208.201.239.37.80 AckPsh 
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DATA:   GET / HTTP/1.0 
 
        Pengguna-Agent: Wget/1.8.2 
 
        Host: www.oreilly.com 
 
        Accept: */* 
 
        Connection: Keep-Alive 

 
� Squid akan menerima request HTTP. Squid akan menggunakan host header untuk mengkonversi 

bagian dari URL ke dalam full URL  
 

� Dari poin ini, Squid akan melakukan request secara normal. Seperti biasa jumlah cache akan di 
kembalikan segera. Kesalahan cache akan di forward ke dalam origin server. 
 

� Langkah terakhir, ini adalah respon Squid yang diterima dari origin server: 
 
Packet 8 
 
TIME:   19:54:41.448391 (0.030030) 
 
TCP:    208.201.239.37.80 -> 206.168.0.3.3897 AckPsh 
 
DATA:   HTTP/1.0 200 OK 
 
        Date: Mon, 29 Sep 2003 01:54:41 GMT 
 
        Server: Apache/1.3.26 (Unix) PHP/4.2.1 mod_gzip/1.3.19.1a mo 
 
        d_perl/1.27 
 
        P3P: policyref="http://www.oreillynet.com/w3c/p3p.xml",CP="C 
 
        AO DSP COR CURa ADMa DEVa TAIa PSAa PSDa IVAa IVDa CONo OUR 
 
        DELa PUBi OTRa IND PHY ONL UNI PUR COM NAV INT DEM CNT STA P 
 
        RE" 
 
        Last-Modified: Sun, 28 Sep 2003 23:54:44 GMT 
 
        ETag: "1b76bf-b910-3ede86c4" 
 
        Accept-Ranges: bytes 
 
        Content-Length: 47376 
 
        Content-Type: text/html 
 
        X-Cache: MISS from www.oreilly.com 
 
        X-Cache: MISS from 10.0.0.1 
 
        Connection: keep-alive 
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1. INSTALASI 
 

1.1 Isu-isu seputar Instalasi 
 

Instalasi dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama adalah dengan 
mengkompilasi source code-nya atau pun bisa juga dengan menyalin file precompiled binary-nya 
yang bisa langsung dijalankan. Karena Squid bisa diinstal dari source codenya, Squid menjadi 
portabel, dapat dikompilasi dan dijalankan hampir pada semua sistem Unix, termasuk BSD/OS, 
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, HP-UX, OSF/DUNIX/TRU-64, Mac OS/X, IRIX, dan 
AIX. Squid juga bahkan dapat berjalan di Microsoft Windows. File binary-nya pun sudah cukup 
banyak tersedia untuk beberapa platform. Namun secara spesifik pembahasan instalasi akan 
dibatasi pada GNU Linux dengan distribusi Ubuntu khususnya. Versi Ubuntu yang digunakan 
penulis adalah Ubuntu 7.04 Feisty Fawn. Pada buku ini penulis akan memberikan dua cara 
instalasi dengan metode yang berbeda yaitu kompilasi file binary dan instalasi paket precompiled 
binary. 

 
1.2 Persiapan yg dilakukan 

 
Sebelum melakukan instalasi, terlebih dahulu pastikan komputer anda telah terinstal sistem 

operasi Linux. Penulis melakukan instalasi pada Ubuntu 7.04 Feisty Fawn, dan bagi pengguna 
distro lain, anda tinggal menyesuaikan langkah-langkahnya saja. Mungkin yang perlu 
diperhatikan adalah dependensi apakah Squid sudah terinstal atau belum. Dan hal ini sudah 
ditangani dengan baik dengan command-command yang sudah ada di Ubuntu Linux. 

 
Untuk mengetahui Linux anda sudah terinstal Squid atau belum, gunakan perintah ‘dpkg’ 

pada terminal. Sintaks dan output perintah dapat dilihat sebagai berikut: 
 
$ dpkg -s squid 
Package: squid  
Status: install ok installed  
Priority: optional  
Section: web  
Installed-Size: 1580  
Maintainer: Ubuntu Core Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>  
Architecture: i386  
Version: 2.6.14-1ubuntu2  
Replaces: squid-novm  
Depends: libc6 (>= 2.6-1), libdb4.4, libldap2 (>= 2.1.17-1), libpam0g (>= 0.99.7.1), 

netbase, adduser, logrotate (>= 3.5.4-1), squid-common (>= 2.6.14-1ubuntu2), coreutils, lsb-base, 
ssl-cert (>= 1.0-11ubuntu1)  

Pre-Depends: debconf (>= 1.2.9) | debconf-2.0  
Suggests: squidclient, squid-cgi, logcheck-database, resolvconf (>= 0.40), smbclient, 

winbind  
Conflicts: squid-novm, sarg (<< 1.1.1-2)  
Conffiles:  

telah terinstall 
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 /etc/init.d/squid 59a9cffdd47d4fdadefeedfd0ef55db6  
 /etc/logrotate.d/squid 04a97ec018c01cd54851de772812067f  
 /etc/resolvconf/update-libc.d/squid c066626f87865da468a7e74dc5d9aeb0  
Description: Internet object cache (WWW proxy cache)  
 This package provides the Squid Internet Object Cache developed by  
 the National Laboratory for Applied Networking Research (NLANR) and  
 Internet volunteers.  
 .  
  Homepage: http://www.squid-cache.org/  
Original-Maintainer: Luigi Gangitano <luigi@debian.org>  
 
 
 
Keterangan: 
$ ---> berarti terminal di jalankan sebagai user 
# ---> berarti terminal di jalankan sebagai root 
 
Jika squid telah dipastikan terinstal dengan baik dengan langkah diatas maka kini anda 

hanya tinggal mengkonfigurasi saja. Anda dapat melewati langkah – langkah dalam instalasi 
Squid sehingga dapat melanjutkan langsung ke langkah konfigurasi dan pengujian. 

 
1.3 Kebutuhan Sistem: H/W, S/W 

 
Kebutuhan hardware Squid tidaklah begitu tinggi, namun memory sering kali menjadi 

resource yang paling penting dalam penggunaan Squid. Kekurangan memory dapat menyebabkan 
penurunan performa yang drastis. Selain memory, ruang kosong pada harddisk juga menjadi 
faktor yang penting. Makin banyak ruang kosong pada disk makin banyak objek yang di-cache 
dan semakin tinggi juga hit ratio. Disk yang cepat juga memberikan keuntungan. Jika biaya tidak 
menjadi masalah, disk SCSI menjadi pilihan yang tepat karena lebih baik dari disk ATA. 
Walaupun prosesor yang cepat akan memberikan kenyamanan dalam bekerja dengan komputer 
namun pengaruhnya tidak begitu kritikal terhadap performa Squid. Jadi sebaiknya jika anda 
mempunyai budget lebih gunakan saja untuk menambah memory ataupun harddisk yang lebih 
besar dan lebih cepat. 

Karena Squid menggunakan memory dengan ukuran yang kecil tidak cached response, 
terdapar relasi antar ruang kosong  harddik dengan kebutuhan memory. Sebagai contoh, sebuah 
sistem dengan 512 MB RAM dapat mendukung 16 GB cache. Namun kebutuhan memory juga 
ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah pemakain bandwidth, rata-rata ukuran objek, 
arsitektur prosesor, jumlah pengguna yang sedang mengakses dalam waktu yang sama, dan fitur-
fitur tertentu yang dipakai. Sebagai contoh, penulis berhasil melakukan instalasi pada komputer 
Pentium 4 dengan 512Mb RAM. 

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Squid dapat berjalan di sistem UNIX populer, 
begitu juga dengan Windows. Tapi penulis menggunakan sistem operasi Linux, karena walaupun 
dukungan Squid terhadap Windows terus berkembang sepanjang waktu, namun Squid akan lebih 
memberikan banyak kemudahan bila digunakan pada sistem Linux ataupun Unix. 

Sebelum menginstal Squid, penulis menganjurkan agar pembaca melakukan instalasi web 
server terlebih dahulu. Anda dapat memastikan komputer anda telah terinstal atau belum dengan 
menggunakan cara yang sama dengan langkah memastikan squid pada subbab persiapan atau 
dengan melihat service yang sedang berjalan melalui perintah pada terminal berikut: 
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$ ps -ax | grep httpd 
 
Selain dengan menginstal komponen web server secara terpisah, contohnya dengan 

menginstal Apache sebagai web server dan MySQL server sebagai database server, anda dapat 
menginstall XAMPP versi linux agar lebih mudah dalam melakukan instalasi keduanya. Anda 
dapat mendownload XAMPP terbaru di (lihat address di web). Setelah anda mendapatkan paket 
instalasi xampp, lakukan langkah ini pada terminal: 

 
# tar -xvf /home/namauser/xampp.versi.tar.gz -C /opt 
# /opt/lampp/lampp start 
Starting XAMPP for Linux (versi xampp)...  
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...  
XAMPP: Starting MySQL...  
XAMPP: Starting ProFTPD...  
XAMPP for Linux started.  
 
Jika sudah sampai tahap ini, maka web server anda sudah berjalan. 
 

1.4 Lokasi Download Aplikasi 
 
Kebutuhan – kebutuhan untuk menginstall squid telah disiapkan. Langkah selanjutnya 

menyiapkan paket Squid itu sendiri. Paket Squid banyak sekali bertebaran di internet, ada yang 
masih berbentuk binary (jadi harus dikompilasi terlebih dahulu), ada juga yang sudah dalam 
bentuk precompiled binary yang sudah spesifik untuk platform tertentu. Untuk platform Linux, 
biasanya precompiled binary ini sudah sesuai dengan format file manager paket distro seperti 
.rpm dan .deb.  karena sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu Linux yang diturunkan dari 
Debian Linux (paket-paket lain bisa menyesuaikan). 

 
Para pengembang Squid membuat rilis source code secara periodik. Setiap rilis mempunyai 

nomor versi yang berbeda, seperti misalnya 2.5.STABLE4 atau 3.0.DEVEL2. DEVEL berarti 
masih dalam tahap pengembangan dan mempunyai fitur baru yang masih dalam tahap 
eksperimen, jadi sering kali rilis ini mempunyai beberapa bugs. Untuk pengguna pemula tidak 
disarankan untuk menggunakan versi DEVEL ini. 

 
Setelah beberapa waktu, penomoran versi ini berubah menjadi STABLE. Rilis ini cocok 

untuk pengguna dari semua kalangan. Walaupu, versi stabil ini tetap memiliki bugs, semakin 
tinggi penomoran versinya (contohnya STABLE3, STABLE4) bugs  yang ada akan semakin 
sedikit. Untuk itu lebih baik sangat disarankan untuk menggunakan versi Squid yang STABLE. 
Untuk paket binary dapat di unduh di situs resmi Squid, http://www.squid-cache.org/ , atau pada 
alamat ftp://ftp.squid-cache.org jika tidak terdapat akses ke web.  Sedangkan untuk paket .deb 
dapat menggunakan paket manager distro, anda hanya tinggal mengatur repository saja pada file 
‘/etc/apt/source.list’ dengan cara mengeditnya menggunakan text editor favorit anda.  

Penulis menggunakan repository lokal, jadi file source.list kurang lebih sebagai berikut: 
 
### sources.list.kambing  
### Repository dengan menggunakan server mirror kambing.ui.edu  
### Untuk rilis lain selain gutsy silakan ganti semua kata gutsy  
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### dengan misalnya dapper atau gutsy dsb  
 
## REPOSITORY UTAMA  
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu gutsy main restricted universe multiverse  
deb-src http://kambing.ui.edu/ubuntu gutsy main restricted universe multiverse  
 
## INI UNTUK MAJOR BUG FIX UPDATES  
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu gutsy-updates main restricted universe multiverse  
deb-src http://kambing.ui.edu/ubuntu gutsy-updates main restricted universe multiverse  
 
## INI UNTUK UBUNTU SECURITY UPDATES  
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu gutsy-security main restricted universe multiverse  
deb-src http://kambing.ui.edu/ubuntu gutsy-security main restricted universe multiverse  
 
Keterangan: 
tanda ## menunjukkan bahwa baris tersebut adalah comment. 
 

1.5 Cara Instalasi 
 
Walaupun Squid bisa diinstal dengan hanya menyalin precompiled binary-nya saja, tetapi 

ada beberapa pertimbangan yang perlu anda perhatikan kenapa sebetulnya Squid akan lebih baik 
jika diinstal dengan mengkompilasi source code-nya. 

 
Alasan utama kenapa lebih dianjurkan untuk menginstal dari source adalah karena source 

code membutuhkan beberapa parameter tertentu dari sistem operasi. Parameter yang paling 
penting untuk diketahui adalah jumlah maksimum dari  open file descriptors. Skrip ./configure 
Squid probes nilai-nilai ini sebelum mengkompilasi. Jika anda menggunakan sebuah 
precompiled binary Squid yang dibuat khusus untuk nilai tertentu dan  menjalankannya pada 
sistem dengan nilai berbeda maka anda mungkin akan menemui masalah.  

 
Alasan lainnya adalah banyak fitur dari Squid yang harus diaktifkan saat waktu kompilasi 

source code. Jika anda menggunakan precompiled binary yang dikompilasi oleh orang lain dan 
precompiled binary tersebut tidak menyertakan code untuk fitur yang anda inginkan, maka anda 
bagaimanapun juga anda harus mengkompilasi Squid versi anda sendiri. 

 
Terakhir, perlu diperhatikan juga kalau shared libraries terkadang membuat sharing file 

executable antar sistem menjadi sulit. Shared libraries di-load saat dijalankan (runtime), dan hal 
ini dikenal dengan istilah dynamic linking. Skrip ./configure Squid probes sistem anda untuk 
mencari beberapa hal tertentu mengenai C library function anda, apakah ada dan apakah bekerja 
dengan baik. Walaupun library function biasanya tidak berubah, namun kemungkinan bahwa dua 
sistem berbeda mempunyai sedikit perbedaan pada shared C libraries-nya tetaplah ada. Hal ini 
tentu saja menjadi masalah bagi Squid. Dan kita pun tidak bisa menggunakan patch pada 
precompiled binary. Kita harus menunggu rilis selanjutnya, atau tentu saja kita lakukan sendiri 
melalui source code. Karena beberapa alasan inilah kenapa lebih dianjurkan untuk menginstal 
Squid dari source. Ukuran rilis source code Squid yang telah terkompress adalah sekitar 1 
megabytes, jika anda telah mendapatkannya, selanjutnya akan kita akan memulai tahap 
mengkompilasinya. 
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Untuk mengkompilasi Squid, diperlukan sebuah ANSI C compiler. Tidak perlu bingung 
dengan istilah ANSI di sini, karena jika sudah terdapat sebuah compiler C di sistem operasi yang 
digunakan kemungkinan compiler tersebut sudah sesuai dengan ANSI compliant. GNU C 
compiler (GCC) adalah sebuah piliham yang baik dan tersedia secara luas. Sebagian besar sistem 
operasi sudah mengikut sertakan sebuah C compiler pada instalasinya, kecuali mungkin pada 
Solaris dan HP-UX. 

 
Selain sebuah C compiler, diperlukan juga Perl dan awk. Awk sudah menjadi standar pada 

semua sistem Unix, jadi mungkin yang harus dicari adalah Perl karena tidak diinstal pada sistem 
secara default. 

 
Oke, sekarang saatnya instalasi Squid. Pertama akan dijelaskan proses instalasi dengan 

menggunakan file binary. Lakukan langkah berikut pada terminal: 
 
$ tar -xvf squid-(versi squid).tar.gz 
$ cd squid-(versi squid) 
$ ./configure --prefix=/usr/local/squid  
$ make all  
# make install  
 
 
 
  
Jika tidak ada masalah maka Squid anda telah terinstall. Error yang sering terjadi adalah 

pada saat user melakukan ./configure, error tersebut biasa dikarenakan pada saat pengecekan 
library ternyata library untuk mengkompilasi squid kurang (tidak lengkap), jika itu terjadi anda 
tinggal menginstall library-library tersebut. 

 
Cara kedua, yaitu dengan memanfaatkan precompiled binary jauh lebih mudah, karena 

anda tidak perlu khawatir akan kurangnya library dalam mengkompilasi programnya, dan hal ini 
pun akan menghemat waktu anda namun tentu saja ada konsekuensinya seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Beberapa distribusi Unix dan Linux telah menyediakan paket 
precompiled binary Squid.  

 
Anda hanya cukup menginstall dengan cara 
 
# apt-get install squid 
Jika tidak ada masalah maka squid telah terinstal. 
 

1.6 Patches 
 
Setelah beberapa waktu menjalankan Squin, mungkin anda menemukan kebutuhan untuk 

memperbaiki bugs yang anda temui atau menambahkan sebuah fitur eksperimental. Patches 
dibuat untuk memperbaiki bugs yang penting dan dapat dilihat di situs Squid. Jika anda tidak 
mau menunggu sampai rilis resmi selanjutnya, anda dapat mengunduh dan menerapkan patch 
pada source code. Dibutuhkan juga kompilasi ulang pada source yang telah diberi patch. 

Untuk menerapkan sebuah patch – atau kadang disebut juga sebuah diff – anda 
membutuhkan sebuah program yang disebut Patch. Anda dapat megunduhnya dari koleksi GNU 

di bagian ini anda harus bersabar, karena squid akan di 
compile.Jadi waktunya lama, penulis anjurkan siapkan pekerjaan 
lain (ngemil atau nonton tv..hehehehe) 
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di alamat http://www.gnu.org/directory/patch.html. Simpan file patch Squid di sistem anda, 
misalkan di direktori /tmp/. Buka program terminal anda, arahkan ke direktori Squid. Lalu 
lakukan langkah-langkah berikut: 

 
#patch <  /tmp/(patch_file) 
 
Secara default, program Patch menjelaskan apa yang dilakukan saat program berjalan. 

Anda tidak usah menghiraukan pesan peringatan yang berisi ‘offset NNN lines’. Jika 
tidak ingin melihat melihat semua output dari yang dihasilkan program ini gunakan –s option 
untuk menjalankan program dalam modus silent. 

 
Ketika patch meng-update file source, Patch membuat sebuah salinan backup dari file yang 

original. Jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika Squid diberi patch, anda dapat 
mengembalikan Squid seperti sebelum diberi patch. Jika ditemui masalah saat Patch dijalankan, 
maka Patch akan akan berhenti dan meminta konfirmasi dari anda. Masalah yang paling sering 
muncul misalnya patch ternyata sudah pernah digunakan sebelumnya, file patch yang korup dll. 

 
Setelah Squid diberi patch, maka anda harus melakukan kompilasi ulang. Satu hal hebat 

dari perintah make adalah perintah tersebut hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah 
saja. Buka terminal dan lakukan perintah berikut pada direktori Squid: 

 
#make clean 
#make  
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2. Konfigurasi 
 

3.1.  Apa saja yg harus dikonfigurasi 
 

Setelah menginstall squid tentu ada yang harus di konfigurasi administrator terlebih dahulu. 
Sebelumnya penulis membatasi konfigurasi squid pada beberapa point saja, diantaranya: 

 
• Membuat Kontrol Akses berdasarkan Grup Jaringan dan Host  
• Membuat Kontrol Akses berdasarkan Waktu (Hari dan Jam)  
• Membuat Kontrol Akses berdasarkan Tipe-tipe File/Data yang di-download  
• Membuat Beberapa Teknik Tuning Proxy (min. 3 fungsi: Batasan Header, Upload, 

Download)  
• Mengubah halaman web untuk pesan kesalahan (HTML) masing-masing Kontrol  

 
Untuk mengkonfigurasi batasan - batasan tersebut ada beberapa opsi yang harus diketahui 

administrator, antara lain: 
 
• Network Options -> berisi konfigurasi-konfigurasi untuk melakukan koneksi ke server 

seperti http_port, icp_port,htcp_port. 
• Delay Pool Parameter -> berisi semua kebutuhan untuk melakukan compilasi delay_pool 
• Cache Size -> semua opsi untuk yang akan mempengaruhi ukuran cache server. 
• LOGFILE PATHNAMES AND CACHE DIRECTORIES -> berisi opsi untuk menaruh file-

file log dan direktori cache 
• Tuning the Cache -> berisi opsi untuk mengoptimalkan penggunaan cache. 
• ACL (Access Control List) -> berisi nama – nama (kontrol) yang nantinya akan di deny atau 

allow oleh server. 
• Administrative Parameter -> berisi opsi – opsi yang akan digunakan admin untuk 

memberikan informasi mengenai email admin,nama host server, dan lain-lain yang berkaitan 
informasi. 

• Miscellaneous -> berisi opsi-opsi tambahan yang bersifat optional 
 
Selain opsi-opsi diatas masih banyak opsi lain yang dapat di konfigurasi administrator yang 

anda dapat melihatnya di file squid.conf atau website squid. 
 

3.2.  Cara mengkonfigurasi fitur2 yg tersedia 
 

Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi squid terlebih dahulu kita memastikan bahwa file 
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squid.conf sudah kita backup, karena file tersebut berisi konfigurasi original yang jika terjadi 
masalah kita tinggal mengembalikan ke setting awal. Untuk membackupnya lakukan hal ini: 

 
$ sudo mv /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.backup 
$ sudo touch /etc/squid/squid.conf 

 
Jika sudah maka kita dapat mengedit file squid.conf. Langkah-langkah dibawah ini akan 

menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi squid: 
 

$ sudo nano /etc/squid/squid.conf 
 
kurang lebih seperti ini konfigurasi squid yang harus di masukkan 

 
# NETWORK OPTIONS  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
http_port 8080  
hierarchy_stoplist cgi-bin ?  
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?  
cache deny QUERY  
acl apache rep_header Server ^Apache  
broken_vary_encoding allow apache  
 
 
# OPTIONS WHICH AFFECT THE CACHE SIZE  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
cache_mem 8 MB  
cache_swap_low 90  
cache_swap_high 95  
 
 
# LOGFILE PATHNAMES AND CACHE DIRECTORIES  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
access_log /var/log/squid/access.log squid  
cache_log /var/log/squid/cache.log  
# mime_table /usr/share/squid/mime.conf  
 
 
# OPTIONS FOR EXTERNAL SUPPORT PROGRAMS  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
hosts_file /etc/hosts  
 
 
# OPTIONS FOR TUNING THE CACHE  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
request_header_max_size 20 KB  
request_body_max_size 20 KB  
refresh_pattern ^ftp:  1440 20% 10080  
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440  
refresh_pattern .  0 20% 4320  
 
 
# ACCESS CONTROLS  
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# ----------------------------------------------------------------------------
-  
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0  
acl manager proto cache_object  
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255  
#access kontrol dari jaringan tertentu  
acl jaringan1 src 192.168.0.0/255.255.255.0  
#access kontrol dari host tertentu  
acl host1 src 192.168.0.26/255.255.255.255  
#access kontrol di waktu tertentu  
acl waktutidakbolehakses time     AS 00:01-08:00  
acl waktubebas  time 00:01-08:00  
#access kontrol untuk tipe file tertentu  
acl magic_words2 url_regex -i ftp .exe .mp3 .vqf .tar.gz .gz .tar.bz2 .bz2 
.rpm .zip .rar .avi .mpeg .mpe .mpg .qt .ram .rm .raw .wav .iso  
 
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8  
acl SSL_ports port 443  # https  
acl SSL_ports port 563  # snews  
acl SSL_ports port 873  # rsync  
acl Safe_ports port 80  # http  
acl Safe_ports port 21  # ftp  
acl Safe_ports port 443  # https  
acl Safe_ports port 70  # gopher  
acl Safe_ports port 210  # wais  
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports  
acl Safe_ports port 280  # http-mgmt  
acl Safe_ports port 488  # gss-http  
acl Safe_ports port 591  # filemaker  
acl Safe_ports port 777  # multiling http  
acl Safe_ports port 631  # cups  
acl Safe_ports port 873  # rsync  
acl Safe_ports port 901  # SWAT  
acl purge method PURGE  
acl CONNECT method CONNECT  
 
http_access allow manager localhost  
http_access deny manager  
http_access allow purge localhost  
http_access deny purge  
http_access deny !Safe_ports  
http_access deny CONNECT !SSL_ports  
http_access deny waktutidakbolehakses  
http_access allow host1  
http_access allow jaringan1  
http_access allow localhost  
http_access deny all  
icp_access allow all  
reply_header_max_size 20 KB  
reply_body_max_size 10240000 allow magic_words2 !waktubebas  
 
 
# ADMINISTRATIVE PARAMETERS  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
cache_mgr squid@ilkomerz42  
visible_hostname kelompokSquid.ilkomerz42  
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# MISCELLANEOUS  
# ----------------------------------------------------------------------------
-  
coredump_dir /var/spool/squid  
error_directory /usr/share/squid/errors/Ilkomerz  

 
Berikut penjelasan singkat mengenai konfigurasi di atas. 
 

http_port 8080  

 
artinya, squid proxy server dapat diakses melalui port 8080. Sebenarnya selain port 8080 

squid dapat diakses melalui port lain tergantung konfigurasi yang admin berikan. Untuk nilai 
default yang diberikan squid sendiri adalah 3128. 

 
request_body_max_size 20 KB  

 
artinya, ukuran maximum HTTP request body adalah 20KB. Pembatasan ini bisa dikatakan 

membatasi ukuran maksimum untuk melakukan request PUT/POST. Client yang berusaha 
mengirim request dengan ukuran body lebih besar akan mendapatkan pesan error “invalid 
request”. Dan ini merupakan salah satu opsi untuk tuning proxy. 

 
#access kontrol dari jaringan tertentu  
acl jaringan1 src 192.168.0.0/255.255.255.0  
#access kontrol dari host tertentu  
acl host1 src 192.168.0.26/255.255.255.255  

 
artinya, kita memberikan sebuah kontrol akses untuk jaringan 192.168.0.0 dan kita berikan 

nama “jaringan1” yang nantinya kita bisa memberikan akses “allow” atau “deny”. Selain itu kita 
memberikan akses kontrol tambahan untuk salah satu host di jaringan tersebut, diberi nama 
“host1”. 

 
#access kontrol di waktu tertentu  
acl waktutidakbolehakses time     AS 00:01-08:00  
acl waktubebas  time 00:01-08:00  

 
artinya, sama seperti diatas, di bagian ini juga diberikan akses kontrol untuk waktu. Pada 

akses kontrol “waktutidakbolehakses”, AS berarti hari sabtu-minggu dari pukul 00:01-08:00. 
Akses kontrol “waktubebas” juga kurang lebih sama dengan sebelumnya. Nantinya kedua akses 
kontrol ini akan digunakan untuk mengatur waktu akses client. 

 
#access kontrol untuk tipe file tertentu  
acl magic_words2 url_regex -i ftp .exe .mp3 .vqf .tar.gz .gz .tar.bz2 .bz2 
.rpm .zip .rar .avi .mpeg .mpe .mpg .qt .ram .rm .raw .wav .iso  

 
artinya, terdapat akses kontrol yang bernama “magic_words2” yang akan melihat file tipe 

yang diakses oleh client. Jenis file tersebut bisa dilihat dari halaman web yang dibuka oleh client.  
 
Setelah membuat akses kontrol, tidak mungkin admin tidak memberikan hak akses untuk 

setiap akses kontrol. Untuk itu admin harus memutuskan siapa-siapa saja yang boleh yang 
mengakses, siapa yang tidak, berapa ukuran file yang boleh diakses dan sebagainya. Ini dapat 
dilakukan admin dengan memberi parameter “deny” atau “allow” pada http_access (tanpa tanda 
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“”) 
Dibawah ini akan dijelaskan, bagaimana admin mengatur hak akses tersebut. 
 

http_access deny waktutidakbolehakses  

 
artinya, untuk hari sabtu dan minggu client tidak bisa mengakses squid sama sekali.  
 

http_access deny host1  
http_access allow jaringan1  

 
artinya, untuk setiap host yang berada pada “jaringan1” diperbolehkan mengakses, tetapi 

untuk host dengan IP sama dengan “host1” tidak diperbolehkan. 
 

http_access deny all  

 
artinya, untuk semua selain yang telah di beri akses diatas maka akan ditolak akses nya oleh 

squid. 
 

reply_header_max_size 20 KB  

 
artinya, ukuran maximum reply HTTP header adalah 20KB. Pembatasan untuk HTTP 

Header ini adalah untuk menghindari terjadinya buffer-overflow atau denial-of-service attacks. 
Dan ini merupakan salah satu opsi untuk tuning proxy. 

 
reply_body_max_size 10240000 allow magic_words2 !waktubebas  

 
artinya, ukuran maximum untuk mendownload atau mengakses sebuah file adalah 

10240000 bytes atau 10MB. Pembatasan yang dilakukan untuk waktu tertentu saja, sedangkan 
untuk waktu yang masuk pada kontrol akses “waktubebas”  client bebas mengakses. Ini pun  
merupakan salah satu opsi untuk melakukan tuning proxy. 

 
error_directory /usr/share/squid/errors/Ilkomerz  

 
Untuk bagian ini, berarti admin harus memberikan folder baru dan file error yang baru yang 

berguna memberikan kalimat error jika client melakukan pelanggaran akses. Sebenarnya squid 
telah memberikan direktori error default dengan menggunakan bahasa inggris, tetapi jika admin 
ingin merubahnya cukup mengganti yan diperlukan saja. Langkahnya: 
$ sudo mkdir /usr/share/squid/errors/Ilkomerz 
$ sudo cp -r /usr/share/squid/errors/English /usr/share/squid/errors/Ilkomerz 
$ sudo nano /usr/share/squid/errors/Ilkomerz/ERR_ACCESS_DENIED 

ganti menjadi: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-
8859-1">  
<TITLE>ERROR: The requested URL could not be retrieved</TITLE>  
<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-color:#ffffff;font-
family:verdana,sans-serif}PRE{font-family:sans-serif}--></STYLE>  
</HEAD><BODY>  
<H1>ERROR</H1>  
<H2>Permintaan Ditolak</H2>  
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<HR noshade size="1px">  
<P>  
While trying to retrieve the URL:  
<A HREF="%U">%U</A>  
<P>  
The following error was encountered:  
<UL>  
<LI>  
<STRONG>  
Akses Ditolak.  
</STRONG>  
<P>  
Admin tidak mengizinkan kamu melakukan permintaan  
pada waktu sekarang. Hubungi admin jika ingin informasi lebih. 
</UL>  
<P>Alamat admin  <A HREF="mailto:%w">%w</A>.  

 
 

4. Penggunaan  
 

4.1. Cara Mengoperasikan Squid  
 

Untuk mengopersaikan squid, yang harus dipastikan adalah konfigurasi sudah selesai 
dilakukan. Lalu lihat service yang berjalan apakah squid sudah aktif atau belum 

 
$ ps -ax | grep squid 

 
Jika belum, maka tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Untuk menjalankan squid  
 

# squid -z&/etc/init.d/squid start 

 
maksud dari perintah diatas adalah  
squid -z -> berarti kita membuat swap direktori terlebih dahulu 
/etc/init.d/squid start -> berarti kita menjalankan program squid utama 
untuk menghentikan squid, cukup mengganti parameter start menjadi stop, begitu pula 

restart. 
 
Untuk opsi lain dalam menjalankan squid, dapat dilihat di manual pagesquid sendiri. Untuk 

mengakses manual page lakukan: 
 

$ man squid  

 
4.2. Menguji/mengirimkan pesan 
 
Untuk melakukan pengujian, seperti dikatakan di bab awal, bahwa pastikan web server 

sudah terinstall dikomputer anda. Jika sudah masukkan network proxy dengan 127.0.0.1 port 
8080 dan pastikan bahwa pada textfield No Proxy for tidak ada lagi isinya. 
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gambar 1. Connection Setting 
 

Jika udah maka kita akan melakukan pengetesan akses ke proxy dengan mengetes salah 
satu fungsi yang telah kita buat, yaitu akses berdasarkan waktu. Client ingin melakukan akses 
pada hari sabtu dan pada jam yang dilarang, maka client akan mendapatkan error sebagai berikut. 

 

 
gambar 2. Squid error 
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4.3. Troubleshooting 
 

Permasalahan yang paling sering dialami oleh pengguna baru squid adalah tidak 
memperhatikan urutan dari penulisan. Terutama urutan penulisan hak akses, pada http_access. 
Urutan penulisan itu sangatlah penting, penulisan yang benar untuk hak akses adalah deny -> 
allow, jika tertukar terkadang konfigurasi menjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
oleh admin. Untuk permasalahan – permasalahan lain dapat dilihat di FAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. FAQ SQUID 
 

5.1 Tentang Squid 
 

5.1.1 Apa itu Squid? 
 
Squid adalah proxy caching server dengan performa tinggi untuk, mendukung objek-objek 

data FTP, gopher, dan HTTP. Tidak seperti perangkat lunak caching traditional, Squid menangani 
semua request dalam proses tunggal, tanpa blocking, dan dikendalikan I/O. 

 
Squid menjaga meta data dan khususnya objek-objek penting yang di-cache dalam RAM, 

melakukan cache terhadap DNS lookups, mendukung DNS lookups tanpa blocking, dan 
mengimplementasikan caching negatif pada request yang gagal. 

 
Squid mendukung SSL, kendali akses yang luas, pencatatan terhadap request penuh. 

Dengan menggunakan Internet Cache Protocol yang ringan, cache Squid dapat disusun dalam 
hirarki atau mesh untuk penyimpanan bandwidth tambahan. 

 
Squid terdiri dari program server utama Squid, program lookup Domain Name System 

dnsserver, beberapa program pilihan untuk menulis ulang request dan menampilkan autentikasi, 
dan beberapa tool manajemen dan klien. Ketika Squid dihidupkan, itu menimbulkan sejumlah 
proses dnsserver yng dapat dikonfigurasi, dimana masing-masing dapat melakukan pencarian 
Domain Name System (DNS) yang tunggal, dengan blocking. Hal ini mengurangi jumlah waktu 
yang ditunggu cache untuk pencarian DNS. 

 
5.1.2 Apa itu Internet Object Caching? 

 
Internet Object Caching adalah cara untuk menyimpan objek-objek internet yang diminta 

(contohnya data yang tersedia melalui protokol HTTP, FTP dan gropher) pada sistem yang lebih 
dekat dengan situs yang meminta daripada dengan sumber. Browser web dapat menggunakan 
cache Squid lokal sebagai proxy HTTP server, mengurangi waktu akses dan juga konsumsi 
bandwidth. 
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5.1.3 Mengapa Dinamakan Squid? 

 
Harris Lament mengatakan, “Semua yang baik diambil.” 
Kita butuh membedakan versi baru ini dari perangkat lunak cache Harvest. Squid 

merupakan nama kode untuk pengembangan awal, dan nama itu tidak berubah dan tetap 
bertahan. 

 
5.1.4 Berapa Versi Terakhir Squid? 

 
Squid sering di-update. Jadi buka Squid home page (www.Squid-cache.org) untuk 

mendapatkan versi paling terbaru. 
 

5.1.5 Siapa yang Bertanggungjawab Terhadap Squid? 
Squid adalah hasil usaha dari banyak individu dari komunitas internet. Duane Wessel dari 

National Laboratory for Applied Network Research ( didanai oleh National Science Foundation) 
memimpin pengembangan kode. Silakan lihat www.Squid-cache.org/contributors untuk melihat 
daftar kontributor Squid yang unggul. 

 

5.1.6 Dimana Bisa Mendapatkan Squid? 
 

Squid dapat diunduh lewat FTP dari situs FTP utama (ftp://ftp.Squid-cache.org/pub) atau 
melalui situs-situs mirror yang banyak terdapat di web (daftarnya dapat dilihat di www.Squid-
cache.org/mirror.html ). 

 

5.1.7 Sistem Operasi Apa Yang Didukung Squid? 
 
Perangkat lunak ini dirancang untuk beroperasi pada sistem modern Unix, dan diketahui 

dapat berjalan setidaknya pada platform berikut: 

• Linux 

• FreeBSD 

• NetBSD 

• OpenBSD 

• BSDI 

• Mac OS/X 

• OSF/Digital Unix/Tru64 

• IRIX 

• SunOS/Solaris 
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• NeXTStep 

• SCO Unix 

• AIX 

• HP-UX 

• OS/2 

 

5.1.8 Apakah Squid Dapat Dijalankan Pada Windows NT? 
 
Versi terbaru dari Squid akan dapat di-compile dan berjalan pada Windows/NT dengan 

package Cygwin / Mingw. Guido Serassio menjaga port Squid NT yang asli dan secara aktif 
berjalan untuk memiliki perubahan yang dibutuhkan yang diintegrasikan pada distribusi Squid 
standar. Sebagian didasarkan pada port NT terdahulu oleh Romeo Anghelache. LogiSense telah 
melabuhkan Squid pada Windows NT dan menjual versi yang didukung.  

 
5.1.9 Apakah Squid Mendukung SSL/HTTPS/TLS? 

 
Sejak versi 2.5, Squid dapat melakukan terminate terhadap koneksi SSL. Ini mungkin 

hanya berguna dalam konfigurasi pengganti (http accelerator). Anda harus menjalankan 
konfigurasi dengan —enable-ssl. Lihat https_port dalam Squid.conf untuk informasi lebih lanjut. 
Squid juga mendukung protokol-protokol yang dienkripsi oleh lalu-lintas “tunelling” antara klien 
dan server. Dalam kasus ini, Squid dapat me-relay bit-bit yang dienkripsi antara klien dan server. 

Secara normal, ketika browser melewati URL https, browser melakukan dua hal berikut: 

1. browser membuka koneksi SSL secara langsung menuju server asal 

2. browser meneruskan request melalui Squid dengan metode request CONNECT 

Metode CONNECT adalah cara untuk meneruskan jenis koneksi apapun melalui proxy 
HTTP. Proxy tidak mengerti atau mengartikan konten. Proxy hanya meneruskan kembali byte-
byte dan seterusnya antara klien dan server. 

 

5.2 Mendapatkan dan Meng-compile Squid 
 

5.2.1 File yang Mana yang Harus Diunduh Untuk Mendapatkan Squid? 
 
Anda harus mengunduh archive file sumber dalam bentuk Squid-x.y.z-src.tar.gz (contoh 

Squid-1.1.6-src.tar.gz) dari home page Squid atau (http://www.Squid-cache.org) atau situs FTP 
Squid (ftp://www.Squid-cache.org/pub). Context diff tersedia untuk meng-upgrade ke versi baru. 
Ini dapat dipakai dengan program patch (tersedia dari situs FTP GNU 
(ftp://ftp.gnu.org/gnu/patch). 

 
5.2.2 Bagaimana Meng-compile Squid? 
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Untuk versi-versi Squid-1.0 dan Squid 1.1, Anda cukup mengetikkan make dari direktori 
tingkat atas setelah melakukan unpacking terhadap file sumber. Sebagai contoh: 

 
        % tar xzf Squid-1.1.21-src.tar.gz 
        % cd Squid-1.1.21 
        % make 

Untuk Squid-2 Anda harus menjalankan script configure sendiri sebelum menjalankan 
make: 
        % tar xzf Squid-2.0.RELEASE-src.tar.gz 
        % cd Squid-2.0.RELEASE 
        % ./configure 
        % make 

5.2.3 Jenis Compiler Apa Yang Saya Butuhkan? 
 
Untuk meng-compile Squid, Anda akan membutuhkan compiler ANSI C. Hampir semua 

sistem Unix modern menyertakan pre-installed compiler yang berjalan cukup baik. Compiler 
lama SunOS tidak mendukung ANSI C, dan compiler Sun untuk Solaris adalah produk yang 
harus dibeli terpisah. Jika Anda tidak yakin mengenai compiler C sistem, compiler GNU C 
tersedia di situs FTP GNU. Sebagai tambahan pada gcc, Anda juga dapat menginstal package 
binutils. 

 
5.2.4 Apa Lagi yang Dibutuhkan Untuk Meng-compile Squid? 

  
Anda akan membutuhkan Perl terinstal pada sistem Anda. 
 

5.2.5 Bagaimana Saya Memakai Patch Atau Diff? 
 
Anda membutuhkan program patch. Anda mungkin harus menduplikasi keseluruhan 

struktur direktori sebelum menggunakan patch. Sebagai contoh, jika Anda melakkan upgrade dari 
Squid-1.1.10 ke 1.1.11, Anda akan menjalankan perintah di bawah ini: 

 
        cd Squid-2.5.STABLE3 
        mkdir ../Squid-2.5.STABLE4 
        find . -depth -print | cpio -pdv ../Squid-1.1.11 
        cd ../Squid-1.1.11 
        patch -p1 < /tmp/Squid-2.5.STABLE3-STABLE4.diff 

 
atau dengan cara lain 
 

        cp -rl Squid-2.5.STABLE3 Squid-2.5.STABLE4 
        cd Squid-2.5.STABLE4 
        zcat /tmp/Squid-2.5.STABLE3-STABLE4.diff.gz | patch -p1 

 
Setelah patch digunakan, Anda harus membangun ulang Squid dari awal sekali, contohnya: 

        make distclean 
        ./configure ... 
        make 
        make install 

Jika program patch Anda terlihat menolak untuk berjala, Anda harus memperoleh versi 
yang lebih baru, misalkan dari situs FTP GNU. 
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5.2.6 Pilihan-pilihan Configure 
Script configure dapat mengambil pbanyak pilihan. Yang paling berguna adalah --

prefix untuk menginstalnya dalam direktori yang berbeda. 
Direktori instalasi default adalah /usr/local/Squid/. Untuk mengubah default, 
Anda dapat melakukan : 
        % cd Squid-x.y.z 
        % ./configure --prefix=/some/other/directory/Squid 
 

Ketikkan 
 

        % ./configure --help 

Untuk melihat semua opsi yang tersedia. Anda akan butuh untuk menetukan beberapa 
pilihan tersebut untuk meng-enable atau disable fitur-fitur tertentu. Beberapa opsi yang 
digunakan sering mencakup: 
 
  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX 
                          [/usr/local/Squid] 
  --enable-dlmalloc[=LIB] Compile & use the malloc package by Doug Lea 
  --enable-gnuregex       Compile GNUregex 
  --enable-splaytree      Use SPLAY trees to store ACL lists 
  --enable-xmalloc-debug  Do some simple malloc debugging 
  --enable-xmalloc-debug-trace 
                          Detailed trace of memory allocations 
  --enable-xmalloc-statistics 
                          Show malloc statistics in status page 
  --enable-carp           Enable CARP support 
  --enable-async-io       Do ASYNC disk I/O using threads 
  --enable-icmp           Enable ICMP pinging 
  --enable-delay-pools    Enable delay pools to limit bandwith usage 
  --enable-mem-gen-trace  Do trace of memory stuff 
  --enable-useragent-log  Enable logging of User-Agent header 
  --enable-kill-parent-hack 
                          Kill parent on shutdown 
  --enable-snmp           Enable SNMP monitoring 
  --enable-cachemgr-hostname[=hostname] 
                          Make cachemgr.cgi default to this host 
  --enable-arp-acl        Enable use of ARP ACL lists (ether address) 
  --enable-htpc           Enable HTCP protocol 
  --enable-forw-via-db    Enable Forw/Via database 
  --enable-cache-digests  Use Cache Digests 
                          see http://www.Squid-cache.org/Doc/FAQ/FAQ-16.html 
  --enable-err-language=lang 
                          Select language for Error pages (see errors dir) 
 
 

 
 

5.3 Menginstal dan Menjalankan Squid 
 

5.3.1 Sistem Sebesar Apa Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Squid? 
 
Tidak ada aturan sulit dan cepat. Sumber daya yang paling penting untuk Squid adalah 

memori fisik. Processor tidak harus sangat cepat (ultra-fast). Sistem disk Anda akan menjadi 
bottleneck utama, jadi disk yang cepat penting untuk cache volume tinggi. Jangan menggunakan 
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disk IDE jika Anda tidak dapat membantunya. 
Pada akhir 1998, jika Anda membeli mesin baru untuk cache, saya rekomendasikan 

konfigurasi berikut ini: 

• 300 MHz Pentium II CPU 

• 512 MB RAM 

• Five 9 GB UW-SCSI disks 

Sistem disk Anda dan disk logfile mungkin dapat menjadi IDE tanpa kehilangan performa 
cache. 

 
5.3.2 Bagaimana Caranya Menginstal Squid? 

 
Setelah meng-compile Squid, Anda dapat menginstalnya dengan perintah sederhana: 
 

        % make install 
 

Jika Anda telah meng-enable fitur-fitur ICMP maka Anda juga harus mengetikkan: 
 

        % su 
        # make install-pinger 

Setelah menginstal, Anda mungkin ingin mengedit dan meng-customize file Squid.conf. 
secara default, file tersebut terletak pada /usr/local/Squid/etc/Squid.conf. 

Selain itu, panduan QUICKSTART telah dicakupkan dengan distribusi sumber. Silakan 
lihat direktori dimana Anda  melakukan unpack terhadap source archive. 

 

5.3.3 Apa yang Dilakukan File Squid.conf? 
 

File Squid.conf  mendefinisikan konfigurasi untuk Squid. Konfigurasi mencakup (tapi tidak 
terbatas pada) jumlah port HTTP, jumlah port request ICP, request yang masuk dan keluar, 
informasi tentang akses firewall, dan informasi timeout yang bervariasi.  

 

5.3.4 Apakah Anda Memiliki Contoh Squid.conf? 
 

Ya, setelah Anda make install,file Squid.conf contoh akan berada dalam direkrori “etc” di 
bawah direktori instalasi Squid. File Squid.conf contoh mengandung komentar-komentar yang 
menjelaskan masing-masing opsi. 

 

5.3.5 Bagaimana Saya Memulai Squid? 
 
Pertama, Anda harus membuat konfigurasi Squid Anda. Konfigurasi Squid dapat ditemukan 

dalam /usr/local/Squid/etc/Squid.conf dan secara default mencakup dokumentasi pada semua 
petunjuk.  

Dalam distribusi Squid terdapat panduan QUICKSTART kecil yang menandakan petunjuk 
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yang mana yang harus Anda lihat lebih dekat dan mengapa. Minimal anda mengganti konfigurasi 
http_access untuk mengizinkan akses dari klien Anda. 

Untuk memeriksa file konfigurasi, Anda dapat menggunakan opsi parse -k 
        % /usr/local/Squid/sbin/Squid -k parse 

 
Jika ini menghasilkan error maka ini adalah syntax error atau kesalahan konfigurasi fatal 

lainnya dan harus dikoreksi sebelum dilanjutkan. Jika tidak terjadi apa-apa dan secara langsung 
membawa kembali pada command prompt maka Squid.conf anda telah benar secara sintaks dan 
dapat dimengerti oleh Squid. 

Setelah selesai mengedit file konfigurasi, Anda dapat memulai Squid untuk pertama kali. 
Prosedur ini sedikit tergantung pada versi mana yang Anda gunakan. 

Pertama, Anda harus membuat direktori swap. Lakukan ini dengan menjalankan Squid 
dengan opsi –z: 
        % /usr/local/Squid/sbin/Squid -z 

CATATAN: Jika Anda menjalankan Squid sebagai root maka anda mungkin butuh untuk 
membuat /usr/local/Squid/var/logs dan dierktori cache_dir anda dan menyerhkan kepemilikan 
direktori ini kepada cache_effective_user yang dikonfigurasi pada Squid.conf Anda. 

Ketika pembuatan direktori cache selesai, anda dapat memulai Squid dan mencobanya. 
Mungkin hal terbaik untuk dilakukan adalah menjalankannya dari terminal anda dan melihat 
keluaran hasil debugging. Gunakan perintah ini: 
        % /usr/local/Squid/sbin/Squid -NCd1 

 
Jika segalanya berjalan dengan baik, anda akan melihat baris di bawah: 
 

        Ready to serve requests. 
 

Jika ingin menjalankan Squid pada background, sebagai proses daemon, hentikan semua 
pilihan: 
        % /usr/local/Squid/sbin/Squid 

CATATAN: tergantung pada http_port yang mana yang anda pilih, anda mungkin harus 
memulai Squid sebagai root (http_port <1024).  

CATATAN: Pada Squid-2.4 dan Squid sebelumnya, diinstal pada binsecara default, bukan 
sbin 

 
5.3.6 Bagaimana Melihat Cara Squid Bekerja? 

 
• Cek file cache.log dalam direktori log. Itu mencatat hal-hal penting (dan membosankan) 

sebagai bagian dari operasi normalnya. 
• Instal dan gunakan Cache Manager 
 

5.4 Isu-Isu Seputar Konfigurasi 
 

5.4.1 Bagaimana Menggabungkan Hirarki Cache? 
 
Untuk menempatkan cache anda dalam hirarki, gunakan perintah cache_peer dalam 
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Squid.conf untuk menentukan node-node parent dan sibling. 
 

Sebagai contoh, file Squid.conf berikut pada 
childcache.example.com mengkonfigurasi cache-nya untuk mencari 
kembali datadari satu cache parent dan dua cache sibling: 
        #  Squid.conf - On the host: childcache.example.com 
        # 
        #  Format is: hostname  type  http_port  udp_port 
        # 
        cache_peer parentcache.example.com   parent  3128 3130 
        cache_peer childcache2.example.com   sibling 3128 3130 
        cache_peer childcache3.example.com   sibling 3128 3130 
Perintah cache_peer_domain mengizinkan anda untuk menentukan sibling cache 
atau parent tertentu untuk domain tertentu: 
 
        #  Squid.conf - On the host: sv.cache.nlanr.net 
        # 
        #  Format is: hostname  type  http_port  udp_port 
        # 
 
        cache_peer electraglide.geog.unsw.edu.au parent 3128 3130 
        cache_peer cache1.nzgate.net.nz          parent 3128 3130 
        cache_peer pb.cache.nlanr.net   parent 3128 3130 
        cache_peer it.cache.nlanr.net   parent 3128 3130 
        cache_peer sd.cache.nlanr.net   parent 3128 3130 
        cache_peer uc.cache.nlanr.net   sibling 3128 3130 
        cache_peer bo.cache.nlanr.net   sibling 3128 3130 
        cache_peer_domain electraglide.geog.unsw.edu.au .au 
        cache_peer_domain cache1.nzgate.net.nz   .au .aq .fj .nz 
        cache_peer_domain pb.cache.nlanr.net     .uk .de .fr .no .se .it 
        cache_peer_domain it.cache.nlanr.net     .uk .de .fr .no .se .it 
        cache_peer_domain sd.cache.nlanr.net     .mx .za .mu .zm 

Konfigurasi di atas mengindikasikan bahwa cache akan menggunakan 
pb.cache.nlanr.net dan it.cache.nlanr.net untuk domain uk, de, fr, no, se dan it, 
sd.cache.nlanr.net untuk domain mx, za, mu and zm, dan cache1.nzgate.net.nz 
untuk domain au, aq, fj, dan nz. 

 

5.4.2 Bagaimana Mengkonfigurasi Squid Untuk Bekerja Di Belakang Firewall? 
 

Catatan: Informasi di sini adalah untuk versi 2.2 

Jika anda berada di belakang firewall maka anda tidak dapat membuat koneksi langsung 
menuju dunia luar, jadi anda harus menggunakan cache parent. Squid tidak menggunakan query-
query ICP untuk request jika itu di belakang firewall atau jika hanya ada satu parent. 

Anda dapat menggunakan daftar akses server_direct dalam Squid.conf untuk 
menentukan request yang mana yang harus di-forward ke cache parent di luar firewall, dan daftar 
akses always_direct untuk menentukan request yang mana yang jangan di-forward. Sebagai 
contoh, jika Squid harus terhubung secara langsung dengan semua server yang berakhir dengan 
mydomain.com, tetapi harus menggunakan parent untuk semua yang lain, anda akan menulis: 
        acl INSIDE dstdomain .mydomain.com 
        always_direct allow INSIDE 
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        never_direct allow all 

anda juga dapat menentukan server internal menurut alamat IP: 
        acl INSIDE_IP dst 1.2.3.0/24 
        always_direct allow INSIDE_IP 
        never_direct allow all 
 

 
Catat, bagaimanapun ketika anda menggunakan alamat IP, Squid harus melakukan 

pencarian DNS utnuk mengkonversi nama host URL menjadi alamat. Server DNS internla anda 
tidak akan dapat mencari domain eksternal. 

Jika anda menggunakan never_direct dan anda memiliki multiple parent caches, maka 
anda mungkin ingin menandai salah satu dari mereka sebagai pilihan default dalam kasus Squid 
tidak dapat memutuskan yang mana yang akan digunakan. Ini bisa dikerjakan dengan keyword 
default pada baris cache_peer. Sebagai contoh: 

 
        cache_peer xyz.mydomain.com parent 3128 0 default 
 

5.4.3 Bagaimana Saya Bisa Dengan Mudah Mengganti Port HTTP Default? 
 

Sebelum menjalankan script configure, set environment variable CACHE_HTTP_PORT 
dengan sederhana 

 
        setenv CACHE_HTTP_PORT 8080 
        ./configure 
        make 
        make install 

5.4.4 Dapatkah Saya Membuat Squid Berjalan Langsung Ke Beberapa Situs? 
Tentu saja, gunakan saja daftar akses always_direct 

Sebagai contoh, jika ingin Squid terhubung secara langsung dengan server hotmail.com, 
anda dapat menggunakan baris berikut dalam file config anda: 

 
acl hotmail dstdomain .hotmail.com 
always_direct allow hotmail 
 

 
5.4.5 Dapatkah Saya Mencegah Pengguna Yang Ingin Mengunduh File 

Berukuran  Besar? 
Anda dapat mengeset parameter reply_body_max_size global. Pilihan ini mengendalikan 

tubuh pesan HTTP terbesar yang akan dikirim menuju cache klien untuk satu request. Jika  
HTTP response datang dari server memiliki header Content-length, maka Squid 
membandingkan nilai panjang konten dengan nilai reply_body_max_size. Jika panjang konten 
lebih besar, maka koneksi server ditutup dan pengguna menerima pesan error dari Squid. 

Beberapa respon tidak memiliki header Content-length. Dalam kasus ini, Squid menghitung 
berapa banyak byte yang ditulis kepada klien. Ketika batas (limit) telah dicapai, koneksi klien 



31 
 

pun ditutup dengan sederhana. Catat bahwa pengguna yang “kreatif” akan masih bisa mengunduh 
file yang benar-benar besar melalui cache menggunakan request jangkauan HTTP/1.1. 
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