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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Pada Era Globalisasi seperti saat ini kebutuhan akan sebuah informasi 

merupakan sebuah konsumsi yang hampir  bergerak kepada kebutuhan pokok 

manusia. Hal ini dikarenakan perkembangan jaman modern dimana teknologi 

komunikasi sangat berkembang pesat dan memungkinkan setiap orang dapat saling 

berbagi informasi kepada siapapun,  dimanapun, dan kapanpun.  

Dalam implementasinya, website sering sekali digunakan dalam layanan-

layanan yang penting  seperti  pada bidang Perbankan, Bisnis, Pendidikan, 

Perdagangan,  Organiasi bahkan Pemerintahan (Government).  Hal ini memberikan 

dampak yang positif  bagi kehidupan manusia.  Hal ini juga  memberikan dampak 

meningkatnya akses maupun pengiriman data-data penting melalui jaringan internet.  

Di sisi lain,  hal ini juga digunakan oleh para user jahat (Cracker) untuk mencuri 

informasi atau data-data penting dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari suatu 

system komputer maupun jaringan dengan mengunakan Malware (Maliciouse code). 

Malware adalah suatu program komputer yang dibuat untuk merusak sistem 

keamanan suatu komputer.  Malware seperti Spyware, Program Trojan (RAT),  

Botnet, Worm, dan spam mail.   

Di antara berbagai bentuk malware,  Botnet  merupakan salah satu ancaman 

yang paling serius terhadap cyber-crime pada saat ini.  Hal ini disebabkan karena 

botnet mampu menyediakan platform yang dapat didistribusikan pada kegiatan illegal 

seperti serangan-serangan di internet, termasuk spam,  phishing, click fraud, 

pencurian password (SQL Injection) dan yang paling berbahaya yaitu Distributed 

Denial of Service (DDoS) attack.  Salah satu kemampuan dari Botnet yang 

membedakan dari malware yang lain adalah  Botnet dapat di kendalikan dari jarak 

jauh oleh seorang kreatornya (BotMaster)  di bawah satu infrastruktur yang disebut 

Command and Control (C&C) Server Channel. Host yang terinfeksi dengan Botnet  

(Bot) ini akan menjadi bagian dari ribuan bahkan jutaan zombie komputer yang 
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tersebar di seluruh dunia.  Dimana setiap bot akan menunggu perintah dari botmaster 

yang akan melakukan tindakkan dan biasanya digunakan untuk tindakan kejahatan. 

 Crawltrack tidak hanya berfungsi sebagai web analisis seperti google analisis,  

Awstats,  phpMyVisites atau Piwik, tapi crawltrack adalah tools yang sangat lengkap. 

Dengan crawltrack kita bisa mendapatkan informasi yang mana tidak tersedia di web 

analisis yang lainnya.  Dengan crawltrack kita dapat melihat seluruh aktifitas crawler 

pada website yang kita kelola.  Crawltrack pada dasarnya dibuat dengan mengunakan 

bahasa PHP.  Dan perbedaan yang mendasar antara crawltrack dengan web analisis 

yang lain yaitu crawltrack tidak hanya menghitung dan merekam informasi dari 

pengunjung.  tapi juga bisa memblok berbagai  upaya hacking terhadap website yang 

kita kelola.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaiman cara kerja Crawltrack dalam melakukan proteksi terhadap 

webserver. 

b. Bagaimana merancang sistem yang bisa melindungi webserver dari serangan 

Botnet (SQL Injection) dengan mengunakan Crawltrack. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Serangan yang dibangun dalam pengujian  sistem difokuskan pada SQL 

Injection  

2. Seluruh Sistem yang di bangun berada pada satu jaringan local yang sama 

3. Setiap server mengunakan sistem operasi Linux  

4. Mengunakan Virtual Mechine Vmware Workstation 11 

5. Bot yang digunakan mengunakan bahasa perl yang hanya bisa dijalankan di 

sistem operasi Linux. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas,  tujuan pembuatan tugas akhir adalah 

sebagai berikut : 

1. Memahami cara kerja Botnet dalam melakukan command dan control bot 

(victim). 

2. Memahami cara kerja Crawltrack dalam melindungi server dari serangan 

Botnet. 

3. Menghasilkan sistem yang mampu untuk menghindari dari serangan Botnet 

(SQL injection). 

 

1.5. Metodelogi Penelitian 

1.5.1. Studi Pustaka  

Melakukan kajian mendalam tentang konsep dan teori yang dapat mendukung  

proses perancangan sistem.  Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan dokumen – 

dokument, buku, sumber dari internet atau dari sumber - sumber yang lain yang di 

perlukan untuk merancang sistem yang akan di buat dan menganalisa data yang sudah 

terkumpul kemudian mengimplementasikannya. 

 

1.5.2. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan dan implementasi crawltrack dalam 

upaya melindungi server dari serangan Botnet (SQL Injection) dengan mengunakan 

peralatan yang telah di persiapkan sebelumnya seperti Virtual  Mechine, Crawltrack, 

Unrealircd, CentOS Server, Ubuntu, Lampp/XAMPP. 

 

1.5.3. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian dan analisa pada hasil implementasi 

dari sistem yang telah dibuat apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.  

Adapun pengujian terhadap sistem yang dilakukan adalah : 

1. Pengujian Sistem sebelum implementasi Crawltrack 

2. Pengujian Sistem setelah implmentasi Crawltrack 



 

4 
 

1.5.4. Analisa Hasil 

Pada tahap ini dilakukan proses analisa dari setiap tahap implementasi 

perancangan sistem yang telah di bangun, mulai dari perancangan perangkat keras 

dan perangkat lunak sampai pada tahap implementasi Crawltrack sebagai upaya 

melindungi server dari serangan botnet (SQL injection) guna mendapatkan data-data 

yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah,  tujuan Penelitian,  metodelogi Penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI,  Berisi semua landasan teori yang menjadi 

sandaran teoritik permasalahan dan selanjutnya dipergunakan  pada bagian 

pembahasan.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM, Pada tahap ini berisi 

proses perancangan untuk implementasi Crawltrack sebagai upaya melindungi 

server dari serangan botnet (SQL Injection) kemudian dilakukan analisa yang 

sistematis. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN, Bab ini berisikan terhadap 

implementasi dan pengujian sistem yang telah di bangun, mulai dari 

perancangan perangkat keras dan perangkat lunak sampai pada tahap percangan 

sistem jaringan. Serta dilakukan proses analisa dari setiap tahap yang telah 

dilakukan tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN,  Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

dari segala yang telah di tulis dalam tugas akhir ini dan harapan-harapan dari 

penulis. 

 


