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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Di era teknologi yang berkembang sangat pesat, keamanan jaringan tentu 

menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan terutama untuk sebuah 

instansi dan organisasi. Salah satu jenis serangan pengrusakan yang dilakukan 

adalah dengan menghambat atau memutus ketersediaan infromasi ketika 

dibutuhkan, serangan yang digunakan yaitu DOS (Denial Of Service Attack) dan 

ping of dead. Proses serangan ini dikerjakan oleh hacker/penyerang dengan cara 

server dikirim layanan permintaan (biasanya palsu) atau permintaan yang secara 

terus menerus sehingga server tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan 

down, hang, atau crash [1]. Namun banyak instansi maupun organisasi yang masih 

lengah atas hal ini. Bahkan banyak yang tidak memperdulikan masalah keamanan. 

Saat sebuah sistem jaringan mendapat serangan lalu terjadi kerusakan, maka sangat 

akan merugikan instansi atau perusahaan itu sendiri, misalnya kinerja menjadi 

terhambat dan tentunya banyak waktu yang terbuang jika tidak segera diatasi. Maka 

dari itu sangat diperlukan investasi dibidang keamanan jaringan untuk mencegah 

kerusakan dari ancaman serangan yang saat ini sangat beragam, berbagai macam 

teknik serangan terus berkembang dan tentu tidak bisa diabaikan. Untuk itu perlu 

sebuah persiapan untuk mengatasi dan meminimalisir ancaman pada jaringan dan 

server.  

Banyak metode atau tools yang bisa dilakukan untuk dapat mengamankan 

sebuah sistem jaringan. Salah satunya adalah dengan menggunakan Intrusion 

Prevention System(IPS) dan Intrusion Detection System(IDS). IPS sendiri 

merupakan kombinasi antara fasilitas Blocking Capabilities dari firewall dan 

kedalaman inpeksi paket data dari Intrusion Detection System(IDS). Pada saat 

bekerja, IPS akan membuat akses kontrol dengan cara melihat konten aplikasi 

sehingga IPS mampu mencegah serangan yang datang dengan bantuan 

administrator dan akan menghalangi suatu serangan sebelum terjadi eksekusi dalam 
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memori[2]. Selanjutnya IDS atau intrusion detection system  merupakan sebuah 

tool, metode atau sumber daya yang memberikan bantuan untuk melakukan 

identifikasi, memberikan laporan terhadap aktivitas jaringan komputer. Menurut 

Steven A. Hofmeyr dalam jurnalnya yang berjdul implementasi intrusion detection 

using sequences of system calls, salah satu mekanisme keamanan IDS adalah 

dengan melakukan asumsi bahwa sistem dalam keadaan tidak aman, dengan  begitu 

IDS daapat melakukan pendeteksian dengan memantau dan menganlisis traffic 

dengan pola yang aneh pada sistem tersebut [3].  Adapun dalam pembuatan laporan 

ini penulis mengambil beberapa dari penilitian antara lain, penelitian Yoga Widya 

Paradipta, Asmunin pada tahun 2017 mengenai Implementasi Intrusion Prevention 

(IDS Menggunakan Snort dan IP Tables Berbasis Linux [2]  penelitian Achmad 

Haykal , Ir. Siswanto, M.M pada tahun 2018 mengenai Aplikasi Monitoring dan 

Controling Server Dengan Notifikasi Email Berbasis Web Pada PT. Tanabe 

Indonesia [4]. Penelitian Nawirah Al-Munawar , Agung Sediyono pada tahun 2017 

mengenai Karakteristik Konsummsi Daya Komputer Dengan Perubahan Tingkat 

Serangan Distributed Denial Of Servive [5].  Penelitian Riki Triansyah, Dian 

Novianto pada tahun 2017 mengenai Keamanan Jaringan Menggunakan Teknik 

Demilitarized Zone(DMZ) Dengan Sistem Operasi Linux[6]. Penelitian Emir 

Risyad, Mahendra Data, Eko Sakti Pramukantoro pada tahun 2018 mengenai 

Perbandingan Performa Intrusion Detection System (IDS) Snort dan Suricata 

dalam Mendeteksi Serangan TCP SYN FLOOD [3].  

Pada penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI INTRUSION 

DETECTION SYSTEM (IDS) DAN INTRUSION PREVENTION SYSTEM 

(IPS) PADA SERVER SISTEM OPERASI BERBASIS LINUX DEBIAN 9 

(STRETCH)” Akan membahas tentang bagaimana cara mengimplemetasikan snort 

sebagai Intrusion Detection System (IDS) dan juga Intrusion Prevention System 

(IPS) dengan menganalisis apakah ada percobaan serangan atau penyusupan ke 

dalam sistem jaringan dengan memberikan peringatan dan melakukan block 

otomatis pada aktivitas yang dianggap sebagai tindakan hacking, hal ini bertujuan 

untuk mencegah akses masuk pada server.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian skripsi yang akan dilakukan 

antara lain : 

1. Bagaimana mengkonfigurasikan router menggunakan Linux Debian 9 

(Streatch)? 

2. Bagaimana mengimplementasikan snort sebagai Intrusion Detection System 

(IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) di sistem operasi linux debian 

9? 

3. Bagaimana cara Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention 

System (IPS) bekerja di sistem operasi Linux debian 9? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penulis hanya mengimplementasikan mengimplemntasikan snort sebagai 

Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) 

menggunakan sistem operasi linux debian 9. 

2. Penulis menggunakan laptop sebagai server. 

3. Dalam penggunaan metode PPDIOO penulis hanya menjalankan sampai 

implementasi.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari laporan ini adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah : 

1. Untuk melindungi komputer dari ancaman serangan. 

2. Untuk meminimalisir terjadinya serangan pada komputer server. 

3. Untuk membuat komputer lebih aman dari ancaman kejahatan . 
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1.4.2 Manfaat 

Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat Melindungi server dari tindakan hacking. 

2. Dapat mengimplementasikan snort sebagai Intrusion Detection System 

(IDS) dan Intrusion Prevention System (IPS) menggunakan sistem operasi 

linux debian 9. 

3. Dapat Memudahkan Administrator dalam mengontrol jaringan server. 

Adapun alat bantu yang digunakan adalah Unified Modelling Language(UML), 

dengan elemen-elemen sebagai berikut : 

1. Activity Diagram 

2. Component Diagram 

3. Deployment Diagram 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Agar laporan penelitian ini dapat tersusun dengan rapi dan terarah, maka 

penulisa menyusun secara sistematis sehingga diharapkan tahap-tahap pembahasan 

pada  laporan ini akan jelasa kaitannya antara satu bab dengan bab yang lainnya. 

Adapun isi dari masing-masing bab sebagai berikut : 

 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat dan 

tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang mendukung 

judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dari alat bantu yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu jaringan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini menjelaskan tentang cara-cara pengembangan suatu sistem dengan 

metode dengan metode penelitian yang digunakan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat. Kesimpulan adalah 

mengemukakan kembali masalah penelitian kemudian menyimpulkan bukti-bukti 

yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat 

(dikerjakan) layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran merupakan 

manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan. 

 


