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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini, hampir disetiap 

perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi 

dalam perusahaan tersebut. Internet suatu jaringan komputer raksasa yang 

saling terhubung dan dapat saling berinteraksi. Kecepatan upload maupun 

download merupakan hal yang sangat penting bagi jaringan yang terhubung 

dengan internet untuk memperlancar transmisi data. Banyak hal yang dapat 

mempengaruhi kecepatan dua proses tersebut, diantaranya yaitu besarnya 

bandwidth yang digunakan jaringan tersebut dan seberapa efektifnya 

bandwidth tersebut bisa dimanfaatkan. Selain penggunaan bandwidth, kita juga 

harus memperhatikan sisi keamanan dalam penggunaan jaringan, karena belum 

tentu jaringan yang kita gunakan aman dari ancaman seperti serangan virus 

maupun terkena cybercrime, dampak yang akan kita terima akan sangat 

mengancam kedepan nya, seperti data yang penting ataupun data pribadi kita 

akan mudah di curi maupun di salah gunakan oleh pihak tertentu. 

Masalah lain yang paling sering terjadi pada sebuah jaringan internet 

adalah Serangan botnet, Serangan botnet dilakukan attacker untuk berbagai 

macam tidak pidana  bermotif finansial maupun pencurian informasi dengan 

cara penyebaran serangan Denial of Service(DoS),  penyebaran  malware,  

phising,  dan DNS Poisoning. Serangan DDoS (Distributed Denial of service) 

adalah salah satu jenis serangan Denial of Service yang menggunakan banyak 

host penyerang,baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk 

melakukan penyerangan dalam menyerang satu buah host target dalam sebuah 
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jaringan. Sehingga penggunaan IP publik ini beresiko diserang jika tidak 

adanya keamanan yang memadai.  

Untuk itu diperlukan sebuah sistem keamanan pada jaringan tersebut 

untuk membatasi akses setiap client dan mencegah serangan botnet masuk ke 

dalam jaringan. Ada beberapa metode dalam serangan DDoS yaitu Ping of 

Death, Syn Flooding, UDP Flooding, Remote Controlled Attack dan Smurf 

Attack. Untuk mengatasi serangan yang berbeda-beda maka, berbeda-beda juga 

metode yang digunakan untuk mengatasi salah satunya yaitu dengan 

menggunakan sistem operasi linux yang dikenal sangat aman dan ampuh dalam 

mengatasi serangan dari botnet, karena pada linux sendiri dapat menggunakan 

konfigurasi IP-Tables maupun firewall dengan penambahan sebuah mod atau 

rules pada service web server ( HTTPd/apache ) seperti mod_antiloris dan 

mod_qos, atau bisa menggunakan bantuan (D)Dos Deflate yang merupakan 

script bash shell pada terminal linux. 

Maka dari itu judul akhir dari penelitian ini adalah “IMPLMENTASI 

SNORT PADA SISTEM OPERASI UBUNTU SEBAGAI PENDETEKSI 

SERANGAN DDOS ( DESTRIBUTED DENIAL OF SERVICE ) UNTUK 

KEAMANAN JARINGAN PADA WEB SERVER”, Farisy Ideham Hanafi 

(2017) Penelitian ini berjudul “Rancangan Bangun Prototype Keamanan 

Jaringan Komputer dengan Metode IPS”, Eko Sakti P.,Ari Kusyanti 

(2014) Penelitian ini berjudul “ Investigasi Sistem keamanan jaringan 

komputer di Lingkungan Kampus”, Yudha Kristanto (2010) Penelitian ini 

berjudul “Implementasi Keamanan Jaringan pada Infrakstruktur Berbasis 

IDPS”, Ramadhan T.P,Mochamad T.K (2015) penelitian ini berjudul 

“Analisis dan Desain Keamanan Jaringan Komputer dengan Metode 

NDL”, Irwan Sembiring, Indrastanti Widiasari (2010) penelitian ini 

berjudul “Analisa dan Implementasi Sistem Keamanan Jaringan 

Komputer dengan Iptables sebagai Firewall Menggunakan Metode Port 

Knoking”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengoptimalkan sistem keamanan pada suatu jaringan 

komputer menggunakan sistem operasi linux? 

2. Bagaimana cara mengamankan data agar tidak mudah di serang DDoS? 

3. Bagaimana melakukan tindakan bila sudah diserangan DDoS? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini di batasi pada masalah yang 

dibahas, yaitu : 

1. Penelitian hanya untuk serangan DDoS (Distributed Denial of Servive), 

2. Sistem operasi yang digunakan hanya linux Ubuntu Server 18.04 LTS, 

3. Ruang lingkup penelitian di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian  ini adalah : 

1. Pengoptimalisasi Sistem keamanan jaringan pada suatu sistem operasi 

linux, 

2. Pencegahan terhadap serangan DDoS agar data lebih aman, 

3. Cara mengatasi apabila sudah terkena serangan DDoS. 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sistem keamanan jaringan akan lebih optimal pada sistem operasi linux 

yang digunakan, 

2. Data yang ada di server akan lebih aman terhadap serangan DDoS 
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3. Dapat mengatasi jika sudah terkena serangan dan mengantisipasi unutk 

kedepannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam 

lima bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang menjelaskan tentang sistem operasi yang 

digunakan, software dan beberapa istilah yang ada dalam proyek tugas akhir 

ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penelitian dan implemntasi hotspot server sebagai 

autentikasi pengguna yang akan dibangun dalam proyek tugas akhir ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi meliputi pembahasan mengenai langkah-langkah 

Pengoptimalisasi Keamanan Jaringan dari Serangan DDoS sebagai autentikasi 

pengguna serta pengujiannya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi meliputi kesimpulan dan saran mengenai proyek tugas akhir ini. 


