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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Keamanan jaringan merupakan sebuah proses pencegahan dan identifikasi 

dari aktifitas penggunaan yang tidak sesuai serta dari jaringan komputer tersebut. 

Keamanan jaringan juga bertujuan untuk mengantisipasi ancaman dan resiko dalam 

bentuk logika maupun fisik yang mengganggu secara langsung dan tidak langsung. 

Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat membantu administrator jaringan 

untuk memonitoring dan mencegah serangan. Untuk mendeteksi dan mencegah 

serangan digunakan Intrusion Prevention System (IPS).  

Intrusion Prevention Sistem (IPS) adalah sebuah aplikasi yang bekerja 

untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan melakukan pencegahan terhadap 

kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak seperti bagaimana 

mestinya. Secara konsep, IPS adalah sistem yang mampu atau memiliki fungsi 

mendeteksi dan memberikan penanganan serangan. Dengan kata lain, IPS 

merupakan pengembangan dari  Intrusion Detection System (IDS) dengan 

menambahkan beberapa komponen seperti firewall dan beberapa komponen lain 

untuk bekerja sama dalam mencegah dan menghentikan terjadinya penyusupan dari 

client [1].  

Untuk dapat mengimplementasikan IPS maka dibutuhkan konfigurasi pada 

sebuah router. Dalam hal ini digunakan routerboard mikrotik. Routerboard adalah 

produk router dari mikrotik yang telah tertanamkan sistem operasi RouterOS. 

Routerboard seperti sebuah PC mini yang terintegrasi karena dalam satu board 

tertanam processor, RAM, ROM, dan memori flash. Routerboard berfungsi sebagai 

router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server dan bisa 

juga berfungsi sebagai hotspot server [2].  

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) merupakan  lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, 

mengkaji, menganalisis serta memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan 

turunannya, obat-obatan serta produk kosmetika aman dikonsumsi terutama bagi 
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umat muslim baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kehalalannya sesuai dengan 

pengajaran agama Islam. Jaringan yang ada pada LPPOM MUI Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung masih sederhana karena masih menggunakan satu komputer 

umum yang digunakan untuk  mengisi pendataan UMKM dan untuk sertifikasi 

halal. Dengan tidak dilengkapinya  keamanan jaringan yang memadai dan rentan 

terhadap aktifitas penyusupan serta serangan,  maka dengan adanya sistem 

keamanan jaringan, proses penyampaian informasi pada perangkat – perangkat di 

dalamnya terjaga keamanannya dan kerahasiaannya serta tetap berjalan sesuai 

fungsinya masing – masing. 

Adapun penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Ocka Whidi Nugroho dengan judul 

“Implementasi Sistem Keamanan Jaringan Intrusion Prevention System (IPS) 

Menggunakan IP Tables dengan Notifikasi Berbasis Telegram pada SMK Siang 

Surabaya”[3] . Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Rahmatillah, Ali Firdaus, 

Ema Laila dengan judul “Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) pada 

Keamanan Jaringan dengan Notifikasi Berbasis Telegram di Jurusan Teknik 

Komputer” [1]. Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Kurniawan, Sayyidah 

Nabiila Putri, Dedy Hermanto dengan judul “ Implementasi Instusion Prevention 

System (IPS) Menggunakan Snort, Ip Tables, dan Honeypot pada Router Mikrotik” 

[4]. Penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Arta, Abdul Syukur, Roni Kharisma 

dengan judul “Simulasi Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) Pada 

Router Mikrotik” [5]. Penelitian yang dilakukan oleh Bagas Suryo Anggoro , 

Wiwin Sulistyo dengan judul “Implementasi Intrusion Prevention System Suricata 

dengan Anomaly-Based untuk Keamanan Jaringan PT. Grahamedia Informasi” [6]. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana mengimplementasikan teknik keamanan Intrusion Prevention 

System (IPS) menggunakan router mikrotik ? 

2. Bagaimana mengatasi jaringan yang mengalami serangan DDOS dan Port 

Scanning di LPPOM MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ? 
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3. Bagaimana pengaruh penggunaan Intrusion Prevention System (IPS) terhadap 

jaringan komputer yang mengalami serangan ? 

1.3   Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

penelitian maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yakni sebagai 

berikut : 

1. Penulis hanya mengimplementasikan keamanan jaringan Intrusion Prevention 

System (IPS) menggunakan router mikrotik. 

2. Implementasi menggunakan Routerboard RB750 dengan Mikrotik versi 

7.1beta6. 

3. Penulis menggunakan Winbox versi 3.31 

4. Pengujian hanya menggunakan 1 client 

5. Penyerangan yang dilakukan menggunakan serangan DDOS dan Port Scanning 

6. Serangan yang dilakukan menggunakan port 80 tcp dan port 53 tcp sebagai 

tujuan. 

7. Aplikasi yang digunakan untuk penyerangan DDOS yaitu LOIC versi 2.0.0.4 

8. Aplikasi yang digunakan untuk penyerangan Port Scanning yaitu Advanced 

Port Scanner versi 2.5. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari laporan ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan 

dilakukan penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan sebuah sistem keamanan jaringan yang dapat membantu 

dari ancaman kejahatan. 

2. Untuk meminimalisir terjadinya serangan pada jaringan komputer   

3. Untuk membuat komputer lebih aman dari berbagai  ancaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dengan 

dilakukan penelitian ini, antara lain : 

1. Dapat membantu meningkatkan kualitas keamanan jaringan di perusahaan 

tersebut. 

2. Dapat mencegah dari terjadinya penyalahgunaan data perusahaan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab 

3. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

terhadap penelitian yang relevan. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi kali ini dibagi menjadi lima 

bab, adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai beikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan 

sebagai arah tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai 

penghantar bagi para pembaca untuk mengetahui hal apa 

yang akan dibahas secara keseluruhan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan secara detail. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

untuk keperluan penelitian. Pada bab ini, uraian teori yang 

digunakan adalah uraian pendukung sesuai dengan topik 

yang diambil. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam metodologi penelitian ini terdiri dari 3 bagian utama. 

Yaitu model pengembangan jaringan, metode 

pengembangan sistem, tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang sistem informasi). 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang riset, analisis masalah 

sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem ususlan , analisis sistem, dan perancangan sistem, 

serta implementasi dan pengujian sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

mengenai skripsi ini. 

 


