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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 mengkombinasi 

teknik firewall dan metode Intrusion Detection System (IDS) dengan sangat baik. 

Sebelum terciptanya IPS hanya ada metode IDS yang hanya medeteksi adanya 

serangan. IPS untuk dikombinasikan dengan IDS. Teknologi ini dapat digunakan 

untuk mencegah serangan yang akan masuk ke jaringan lokal. Dapat mendeteksi 

aktivitas mencurigakan dan melakukan pencegahan dini terhadap serangan yang 

dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Serangan 

yang sering dilancarkan oleh para Hacker adalah Backdoor dan Synflood, 

Backdoor bertujuan untuk mengakses sistem aplikasi atau jaringan dengan hak 

akses khusus [14], sedangkan serangan Synflood bertujuan untuk membanjiri 

sistem oleh permintaan sehingga sistem menjadi terlalu sibuk dan berakibat 

macetnya sistem (hang) [15]. Jadi IPS 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 terindentifikasi 

tersebut. 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 traffic di jaringan dan 

terminal, dimana pendeteksian paket yang inbound-outbound dapat dicegah sedini 

mungkin. Sebelum merusak atau mendapatkan akses kedalam jaringan lokal. Jadi 

early detection dan prevention menjadi penekanan pada IPS ini [16].    

IPS sangat penting untuk mencegah agar jaringan komputer tersebut 

terhindar dari gangguan . Namun yang terpenting bagaimana cara agar jaringan 

komputer tersebut terhindar dari gangguan. Gangguan tersebut dapat berupa 

gangguan dari dalam (internal) ataupun gangguan dari luar (eksternal). Gangguan 

internal merupakan gangguan yang berasal dari lingkup dalam jaringan 

infrastruktur tersebut. Dalam hal ini adalah gangguan dari pihak – pihak yang 

telah mengetahui kondisi keamanan dan kelemahan jaringan tersebut. Gangguan 
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eksternal adalah gangguan yang memang berasal dari pihak luar yang ingin 

mencoba atau dengan sengaja ingin menembus keamanan yang telah ada seperti 

web server, telnet, FTP, SSH server[16].  

Maka dari itu, dalam Tugas Akhir ini akan mengimplementasikan metode  

IPS terhadap serangan Backdoor dan Synflood. Dengan adanya metode IPS dapat 

mencegah aktivitas yang mencurigakan dan serangan yang dapat membuat 

jaringan berjalan tidak sebagaimana mestinya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis kemudian merumuskan 

beberapa detil permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :  

a. Bagaimana mengimplementasikan IDS?  

b. Bagaimana mengimplementasikan IDS yang terintegrasi dengan firewall? 

c. Bagaimana cara mendeteksi jenis – jenis serangan yang mungkin terjadi 

dalam suatu jaringan komputer dengan metode IPS? 

d. Bagaimana mengimplementasikan metode IPS untuk mendeteksi dan 

mencegah serangan Backdoor dan Synflood? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Mengimplementasikan IDS.   

b. Mengimplementasikan IDS yang terintegrasi dengan firewall sehingga 

menjadi metode IPS. 

c. Mengerti dan memahami jenis – jenis serangan yang mungkin terjadi 

dalam suatu jaringan komputer dengan metode IPS. 

d. Mengimplementasikan metode IPS untuk mendeteksi dan mencegah 

serangan Backdoor dan Synflood. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini memiliki beberapa 

batasan, diantaranya  sebagai berikut : 

a. Mendeteksi serangan Backdoor dan Synflood dengan snort IPS. 
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b. Menggunakan Basic Analisys and Security Engine (BASE) untuk 

memonitoring jaringan. 

c. Menggunakan Network Intrusion Detected System (NIDS) dalam 

mendeteksi serangan. 

d. Menggunakan Signature – Based menganalisa serangan Backdoor dan 

synflood. 

e. Tidak membahas jenis – jenis penyerangan yang lain. 

 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Mempelajari teori-teori dan mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diambil melalui buku-buku 

dan literatur yang dibutuhkan untuk merancang dan membuat sistem. 

1.5.2 Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi : 

a. Perancangan dan Arsitektur Sistem 

Pada tahap Perancangan dan Arsitektur Sistem ini yang dilakukan 

adalah menentukan model arsitektur sistem untuk server IPS 

menggunakan Snort. 

b. Perancangan Proses 

Pada tahap perancangan proses diawali dari adanya serangan dari 

jaringan public kepada server IPS, Kemudian dapat di deteksi 

secara cepat oleh IPS dan mengirimkan log security ke database 

dan menampilkan pada Basic Analisys and Security Engine 

(BASE).  

1.5.3 Implementasi Sistem 

Mengimplementasi semua desain sistem yang dibutuhkan pada sistem 

IPS menggunakan Snort.  

1.5.4 Pengujian 

Pada tahap pengujian sistem menggunakan server IPS. Keseluruhan 

sistem IPS Snort, MySQL, firewall akan dipasang pada server IPS. 
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Sedangkan untuk attacker yang berfungsi sebagai penyerang terdapat 

serangan Backdoor dan Synflood. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan 

metode studi literatur/kepustakaan, yang disusun dalam lima bab sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas   

akhir, rumusan dan batasan permasalahan, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika penyusunan tugas akhir.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan mendasari pembuatan tugas 

akhir. Teori yang akan dibahas adalah IDS, Network Security, 

IPS, jenis – jenis serangan Backdoor dan Synflood, sistem 

operasi. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem yang akan 

digunakan sebagai bahan acuan dalam pembuatan sistem sesuai 

dengan metodologi yang telah dibuat sebelumnya. 

   

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas implementasi dan pengujan dan analisa hasil 

pengujian atau penelitian terhadap sistem IPS. Sehingga dapat 

diketahui apakah sistem tersebut mampu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian tugas akhir ini.  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan 

serta saran untuk pengembangan penelitian maupun sistem 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


