
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi  virtualisasi  merupakan  konsep  dasar  dari  sistem  cloud

computing,  baik  private cloud maupun public cloud. Berbagai faktor pendukung

yang mengangkat virtualisasi hingga ke level ini, diantaranya yaitu pertumbuhan

beban kerja  komputasi,  kecepatan  pertumbuhan adopsi  pelanggan,  peningkatan

pemakaian  Hosted Virtual  Desktop (HVD) pada  server,  peningkatan  pengguna

Infrastructure as a Service (IaaS), pertumbuhan pasar berkat organisasi-organisasi

besar  yang  pertama  kali  menggunakan  virtualisasi,  dan  kematangan  produk-

produk virtualisasi yang ditawarkan oleh penyedia virtualisasi. 

Serangan Distributed Denial of Service (DDoS) pada dasarnya merupakan

suatu  aktifitas  dengan  tujuan  utama  menghentikan  atau  meniadakan  layanan

sistem  atau  jaringan  komputer  sehingga  pengguna  tidak  dapat  menikmati

fungsionalitas  dari  layanan  tersebut  dengan  cara  mengganggu  ketersediaan

komponen sumber daya yang terkait dengannya. Contohnya adalah dengan cara

memutuskan  koneksi  antar  dua  sistem,  membanjiri  kanal  akses  dengan  jutaan

paket, menghabiskan memory dengan cara melakukan aktivitas yang tidak perlu,

dan lain sebagainya.

Pada  penerapannya,  teknologi  virtualisasi  dapat  diimplementasikan

dengan  menggunakan  banyak  hypervisor,  salah  satunya  adalah  Kernel-based

Virtual  Machine (KVM) yang  merupakan  hypervisor  full  virtualization, yaitu

virtualisasi yang berjalan langsung pada tingkat hardware. Hal ini menyebabkan

virtualisasi di KVM dapat dibandingkan dengan arsitektur fisik.

Seiring dengan perkembangan implementasi virtualisasi saat ini, terdapat

banyak faktor yang menjadi pertanyaan tentang implementasi virtualisasi,  salah

satunya adalah kemampuan teknologi virtualisasi berkaitan dengan isu keamanan

yang ada saat ini. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah komputasi virtualisasi

mempunyai  kinerja  atau  performa  yang  sama  dengan  komputasi  fisik  dalam

menghadapi isu keamanan yang ada saat ini.   Dan untuk menjawab pertanyaan

tersebut,  pada penelitian  ini  komputasi  virtualisasi  akan diujikan  dengan salah
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satu isu keamanan yang biasa terjadi dan berdapak cukup besar adalah serangan

DDoS  yang  dapat  mematikan  fungsionalitas  dari  suatu  layanan  pada  sistem

tersebut.  Dan penelitian  ini  diharapakan dapat  menjawab pertanyaan yang ada

sebelumnya  dan juga dapat  menjadi  bahan pertimbangan bagi  pengguna untuk

migrasi menggunakan teknologi virtualisasi yang marak saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana membangun virtualisasi  komputer berbasis  hypervisor KVM

untuk layanan IaaS? 

b) Bagaimana melakukan  pengujian serangan keamanan terhadap arsitektur

fisik dan virtualisasi, dalam hal ini adalah serangan DDoS?

c) Bagaimana menganalisis benchmark arsitektur fisik dan virtualisasi ketika

terjadi serangan  DDoS?

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat  beberapa  batasan  masalah  yang  diangkat  sebagai   parameter

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Hypervisor yang digunakan adalah KVM.

b) Spesifikasi  hardware dan  software disamakan antara arsitektur fisik dan

virtualisasi.

c) Attacker dan victim berada pada satu jaringan.

d) Jenis  serangan DDoS  yang  digunakan  adalah  udpflood,  tcpflood,  dan

httpflood.

e) Benchmark  yang  dianalisis  adalah  performa memory,  performa CPU,

performa cakram (harddisk),  performa jaringan.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai

berikut : 

a) Merancang  dan  mengimplementasikan  virtualisasi  berbasis  hypervisor

KVM untuk layanan IaaS.

b) Melakukan  penetration testing berupa serangan DDoS kepada arsitektur

fisik maupun virtualisasi.
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c) Menganalisis  benchmark  berupa  performa memory,  performa CPU,

performa cakram (harddisk),  performa jaringan pada kedua sistem.

d) Melakukan perbandingan kinerja arsitektur fisik dan virtualisasi dari hasil

analisis benchmark pada poin c.

1.5 Metodologi 

Penelitian ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

a) Studi literatur

Pada  tahap  ini  dilakukan  studi  literatur  yang  berkaitan  dengan

teknologi  cloud  computing terutama  tentang  layanan  virtualisasi dan

literatur  yang berhubungan dengan  isu keamanan jaringan pada saat ini

yang terfokus pada skema serangan DDoS. Selain itu juga dilakukan studi

literatur tentang KVM  yang merupakan  hypervisor  yang akan digunakan

pada proses virtualisasi. Adapun sumber data atau literatur dapat diambil

dari buku, jurnal, paper dan internet.

b) Rancangan sistem

Terdapat dua buah sistem yang akan dibangun pada penelitian ini,

yang pertama adalah arsitektur  virtualisasi.  Pada arsitektur ini dibangun

dari  satu  arsitektur  fisik  yang  akan  divirtualisasikan  menggunakan

hypervisor KVM. Arsitektur fisik awal akan diinstall sistem operasi Linux

dengan distro CentOS versi 6.3 dan kemudian diinstall paket KVM agar

arsitektur tersebut dapat digunakan untuk membangun arsitektur-arsitektur

virtual dibutuhkan untuk penelitian ini. Arsitektur kedua adalah arsitektur

fisik yang dibuat sebagai pembanding dan akan juga diuji ketahanannya

terhadap isu keamanan DDoS.

Gambar 1.1 : Rancangan arsitektur sistem
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Tahap selanjutnya adalah membangun skema serangan yang akan

diujikan.  Pada  tahap  ini  dibutuhkan  1  komputer  real  attacker  dan  9

komputer  yang  akan  dijadikan  sebagai  zombie.  Skema  yang  akan

dijalankan adalah  pada  komputer  real  attacker  akan mengontrol  semua

komputer  zombie  dan  kemudian  akan  dikendalikan  untuk  melakukan

serangan  DOS  secara  terdistribusi.  Untuk  dapat  mengontrol  semua

komputer  zombie  pada penelitian ini  memanfaatkan IRC sebagai  media

kontrol, sehingga pada komputer real attacker akan diinstal sistem operasi

Linux distro Ubuntu dan kemudian diinstall  paket  IRCd agar  komputer

real attacker  dapat  berfungsi menjadi  server IRC. Langkah selanjutnya

adalah komputer-komputer zombie terkoneksi dengan IRC pada komputer

attacker  dengan  mengeksekusi  file .perl  yang  telah  dibuat  sehingga

komputer  real  attacker  dapat  mengontrol  semua  komputer  zombie  dan

dapat melakukan serangan secara bersamaan.

c) Implementasi sistem

Pada tahap ini dilakukan  pengimplementasian arsitektur fisik dan

juga  arsitektur  virtualiasi menggunakan  aplikasi  KVM.

Pengimplementasian  virtual  machine  berbasis  KVM  akan  dimudahkan

dengan  menggunakan  aplikasi  Virtual  Machine  Manager  dalam  proses

pembuatan komputer virtual. 

Tahap selanjutnya adalah membangun skema serangan yang terdiri

dari  1  komputer  real  attacker  atau  pengontrol  dan  9 komputer  zombie

yang  akan  dikendalikan  untuk  melakukan  serangan  DOS  secara

terdistribusi.

d) Evaluasi sistem

1. Pengujian fungsionalitas

Pada  bagian  ini  akan  diuji  beberapa  fungsionalitas  dari  sistem

diantaranya :

a) Pengujian virtualisasi, apakah komputer virtual yang dibuat sudah

bisa digunakan dan dapat diakses dari jaringan lokal.

b) Pengujian arsitektur fisik, apakah sudah berjalan dengan baik dan

terkoneksi dengan baik ke jaringan lokal
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c) Pengujian  server  IRC  sebagai  komputer  real  attacker,  apakah

sudah bisa terkoneksi dan berjalan dengan baik.

d) Pengujian  komputer  zombie,  apakah  sudah  bisa  terkoneksi  ke

komputer  real attacker  dan  bisa  dikendalikan  oleh  komputer

attacker.

2. Pengujian performa

a) Pengujian  kinerja  berdasarkan  parameter-parameter  yang sudah

ditentukan  diawal,  yaitu  performa memory,  performa CPU,

performa cakram (harddisk),  performa jaringan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan

masalah,  tujuan  penelitian,  batasan  permasalahan,  metodologi,  dan  sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab  ini  berisi  landasan  teori  sebagai  parameter  rujukan  untuk

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian

tentang pengenalan   cloud  computing,  virtulization,  dan  DDoS,  kajian  tentang

implementasi  hypervisor KVM, dan serangan DDoS, kajian tentang analisa atau

benchmarking menggunakan  Phoronix Test Suite dan Netperf.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem infrastuktur fisik

maupun virtualisasi.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini  memuat  hasil  pengujian  sistem dan pembahasan terhadap

system yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.
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