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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Intrusion Prevention System (IPS), adalah pendekatan yang sering 

digunakan untuk membangun sistem keamanan komputer, IPS 

mengkombinasikan teknik firewall dan metode Intrusion Detection System (IDS) 

dengan sangat baik. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencegah serangan 

yang akan masuk kejaringan lokal dengan memeriksa dan mencatat semua paket 

data serta mengenali paket sensor, disaat attack telah terindentifikasi, IPS akan 

menolak akses (block) dan mencatat (log) semua paket data yang teridentifikasi 

tersebut. Jadi IPS bertindak sebagai Firewall yang akan melakukan allow dan 

block yang dikombinasikan dengan IDS yang dapat mendeteksi paket secara 

detail. IPS menggunakan signatures untuk mendeteksi di aktivitas traffik di 

jaringan dan terminal, dimana pendeteksian paket yang masuk dan keluar 

(inbound-outbound) dapat di cegah sedini mungkin sehingga gangguan terhadap 

intrusi atau kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak seperti 

sebagaimana mestinya sebelum merusak atau mendapatkan akses kedalam 

jaringan lokal. Jadi early detection dan prevention menjadi penekanan pada IPS 

ini. 

 

 Sampai saat ini IPS telah menjadi “The New Brand” bagi para vendor, 

mereka berlomba – lomba untuk membuat solusi IPS, begitu pula dengan Unit 

Infokom Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu yang mendorong supaya 

dikembangkannya IPS di unit tersebut adalah banyaknya pengakses yang 

mengunjungi situs kampus baik intranet maupun internet sehingga sebagai unit 

pengelola jaringan kampus ingin memberikan keamanan yang maksimal. Tercatat 

kurang lebih 5000 pengunjung situs kampus perharinya membuat rawan terhadap 

intrusi. Oleh karena itu perancangan monitoring dan security network IPS 
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diharapkan bisa memberikan jaminan keamanan jaringan khusunya Unit Infokom 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan dalam tugas akhir ini meliputi : 

 Bagaimana mengoptimalkan sistem keamanan di Unit Infokom 

Universitas Muhammadiyah Malang?. 

 Bagaimana merancang sistem monitoring jaringan Unit Infokom 

Universitas Muhammadiyah Malang?. 

 Bagaimana mengimplementasikan security network dengan Intrusion 

Prevention System (IPS)?. 

 Bagaimana menguji Server dari IPS?. 

 

1.3. Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

 Mengoptimalkan sistem keamanan di Unit Infokom Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 Merancang sistem monitoring jaringan Unit Infokom Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 Mengimplementasikan security network dengan Intrusion Prevention 

System (IPS). 

 Bagaimana Performa dari Server IPS ketika diakses 5 dan 10 user 

sekaligus. 

1.4. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini di buat batasan masalah seperti di bawah ini : 

 Perancangan sistem dibuat menggunakan Aplikasi Snort Inline 

dengan server Ubuntu 12.04. 
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 Menggunakan BASE (Basic Analisys and Security Engine) untuk 

memonitoring jaringan. 

 Menggunakan Network Intrusion Detection System (NIDS) dalam 

mendeteksi intruder. 

 Menggunakan Signature-Based dalam menganalisa intruder 

 Tidak membahas secara detail jenis – jenis intrusi penyerangan 

yang digunakan dan rule-rule dari snort inline. 

1.5. Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

berbagai metodologi, antara lain : 

 

a. Studi literatur 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen-dokumen,  

referensi- referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-

sumber lain yang diperlukan untuk merancang dan membuat serta untuk 

perancangan sistem ini serta topologi jaringan yang akan dirancang 

dengan analisa di unit Infokom UMM. 

b. Analisa kebutuhan sistem 

Melakukan analisa kebutuhan hardware dan software yang akan 

digunakan dalam pembangunan sistem. Beserta analisa hardware dan 

software pendukung yang sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi 

sistem. 

c. Perancangan dan pembangunan sistem 

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 

karena akan mengimplementasikan hasil dari studi literature dan analisa 

kebutuhan untuk membangun sebuah sistem security network.  

d. Skenario Pengujian sistem 

Tujuan dari tahap ini adalah mengamati hasil dari perancangan dan 

pembangunan sistem dengan skenario pengujian sebagai berikut : 
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 Pengujian 1  

Menguji perancangan yang telah di dapat dari studi literature di unit 

infokom UMM dari sistem monitoring dari Intrsion Prevention System 

dengan menggunakan tools BASE.  

 Pengujian 2 

Melakukan pengujian terhadap rancangan sistem dengan melakukan 

intrusi dengan Port Scanner dan DDoS. 

 Pengujian 3 

Melakukan uji performa server IPS dengan banyak user. 

 

e. Hasil akhir dan pembuatan laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan hasil perancangan system serta 

pengambilan kesimpulan pada keberhasilan sistem rancangan system 

yang dibuat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada penyusunan tugas akhir ini, secara keseluruhan dapat di susun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, penjelasan permasalahan 

secara umum dari topik yang diambil, tujuan, batasan masalah, metodologi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II DASAR TEORI 

Dalam bab ini menguraikan teori – teori yang terkait dengan variable – variable 

yang diteliti untuk selanjutnya di gunakan sebagai pembahasan. Teori yang 

dibahas adalah VMware, web server, MySQL, Intrusion Prevention System, 

Ubuntu server 12.04, Security Network, Jenis serangan DDoS. 
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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas tentang perancangan system yang akan digunakan 

sebagai bahan acuan dalam pembuatan Intrusion Prevention System  (IPS). Dalam 

perancangan system terdapat tahapan – tahapan yang telah disusun berdasarkan 

analisa dan study literature untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini membahas tentang hasil rancangan, prosedur pengujian dan analisa 

hasil pengujian atau penelitian terhadapa system Intursion Prevention System, 

sehingga diketahui apakah rancangan sistem tersebut dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan penelitian tugas akhir ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian tugas akhir yang 

menguraikan kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh selama proses penelitian 

dan saran – saran untuk mengembangkan rancangan yang telah di buat. 


