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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Semakin pesatnya pertumbuhan internet dan pergeseran aplikasi yang 

konvensional (Desktop) ke aplikasi berbasis web menyebabkan aplikasi web 

seringkali menjadi taerget utama para peretas. Survei yang dilakukan oleh OWASP 

menunjukan beberapa serangan yang umum ditunjukan pada aplikasi web [7]. 

Beberapa serangan yang tercatat memiliki presentase paling tinggi antara lain XSS 

(Cross Site Scripting) dan SQL injection. Teknik injeksi XSS tersebut dilakukan 

dengan memanfaatkan kelemahan aplikasi web yang tidak melakukan validasi dan 

sanitasi pada data masukan. Peretas dapat memanfaatkan kelemahan tersebut untuk 

menyisipkan sebuah kode program berbahaya yang ditunjukan untuk server. 

Kemudian browser korban akan mengeksekusi kode program yang disisipkan 

peretas tersebut [8].  

Serangan-serangan terhadap beberapa aplikasi web yang dilakukan oleh 

para hackers membuat beberapa pihak merancang sebuah sistem palsu yang 

digunakan untuk mencatat segala aktivitas pelaku. Sistem ini selanjutnya dikenal 

dengan nama honeypot. Honeypot merupakan sebuah sistem atau komputer yang 

sengaja dijadikan umpan untuk menjadi target serangan dari penyerang. Komputer 

tersebut melayani serangan yang dilakukan attacker dalam melakukan penetrasi 

terhadap server [2]. Honeypot akan memberikan data palsu apabila ada hal aneh 

yang akan masuk ke dalam sistem atau server.  

Log honeypot yang didapat dari hasil capture aktifitas client biasanya tidak 

dimanfaatkan dengan baik oleh administrator jaringan. Melainkan hanya sebagai 

informasi aktifitas sistem seperti biasa. Jadi tentu saja honeypot tidak dapat 

mendeteksi bahwa dirinya sendiri telah berhasil disusupi oleh attacker. 

Setiap sistem setidaknya harus memiliki program yang dapat 

memperingatkan administrator ketika sebuah sistem mengalami beberapa 

serangan. Program yang cukup baik untuk melakukan hal ini yaitu IDS (Intrusion 

Detection Sistem). IDS adalah sebuah kombinasi antara software dan hardware agar 

dapat mendeteksi aktifitas mencurigakan dalam sebuah jaringan komputer [10]. 

Pada dasarnya IDS memiliki kemampuan untuk menganalisa data secara realtime 
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dalam mendeteksi dan mencatat log dalam penetrasi terhadap server. Dalam 

penelitian ini menggunakan program snort dalam peneliannya. dimana snort 

merupakan program berbasis IDS.  

Masalahnya adalah snort tidak dapat menghasilkan pola aturan secara 

otomatis jika sistem mengalami serangan. Para administrator jaringan harus 

menganalisa dan mengkategorikan beberapa packet yang di indikasikan melakukan 

permintaan paket yang ilegal. Selanjutnya administrator akan membuat aturan 

secara manual untuk mendeteksi serangan tersebut jika nantinya terjadi serangan 

dengan teknik serupa maka snort otomatis akan mendeteksinya. Selain itu snort 

tidak memiliki aturan bawaan untuk mendeteksi terhadap serangan XSS injeksi. 

Oleh karena itu akan ditekankan lebih lanjut terhadap serangan ini.  

Dalam penelitian Tugas Akhir ini akan memanfaatkan log dari sistem 

honeypot. kemudian dari log tersebut akan dipisahkan mana permintaan packet data 

yang legal dan illegal. Jika terdeteksi adanya packet illegal maka nantinya akan 

dibuatkan aturan untuk kemudian dikirim ke server IDS Snort. Pada server IDS 

nantinya secara otomatis akan memakai aturan yang sudah dikirim oleh server 

honeypot dan jika attacker melakukan penetrasi atau serangan dengan teknik yang 

sama, maka sistem IDS Snort akan otomatis mendeteksi serangan tersebut [9]. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sistem honeypot yang dapat melayani beberapa 

request packet aplikasi web dari client serta dapat mencatatnya dalam log ? 

b. Bagaimana merancang dan membuat program yang dapat membuat rules 

IDS secara otomatis serta dapat menganalisa dan membedakan permintaan 

packet yang diindikasikan melakukan injeksi terhadap server? 

c. Bagaimana menghitung presentase akurasi ketetapatan rules dalam 

mendeteksi serangan yang diujikan ? 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Sistem hanya berfokus pada deteksi serangan XSS injeksi saja. 
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b. Tipe honeypot yang dipakai yaitu Low-Interction-Mode. 

c. IDS hanya sebagai promgram yang memberikan peringatan tidak sampai 

melakukan aksi, Sebagaimana IPS (Intruison Prevention Sistem). 

d. Bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat program adalah BASH. 

e. Percobaan dilakukan dalam lingkup jaringan lokal. 

f. Tipe serangan XXS injeksi hanya berdasar pada sumber [11]. 

1.4  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Merancang sistem honeypot yang dapat melyanani beberapa request packet 

aplikasi web dari client serta dapat mencatatanya dalam log. 

b. Merancang dan membuat program yang dapat membuat rules IDS secara 

otomatis serta dapat menganalisa dan membedakan permintaan paket yang 

diindikasikan melakukan injeksi terhadap server 

c. Merancang pengujian False Positive , False Negative , True Positive, True 

Negative dan Menghitung presentasi akurasi ketetapatan rules dalam 

mendeteksi serangan yang diujikan ? 

1.5  Metodologi  

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari 

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur 

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penyusunan 

tugas akhir ini, metodelogi penelitian yang di gunakan adalah:  

1.5.1  Studi Literatur 

Tahapan ini adalah tahapan pencarian referensi atau sumber-sumber yang 

mendasari pembuatan aplikasi ini, yaitu tentang : 

a. Mempelajari konsep dan beberapa teknik serangan XSS serta cara kerja 

sistem honeypot dan sistem IDS. 

b. Mempelajari struktur rules dalam aturan sistem IDS serta pengiriman data 

dengan menggunakan protocol yang aman. 
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1.5.2  Desain Sistem 

Pada tahap ini, perlunya penganalisaan kebutuhan dan perancangan sistem 

yang ingin dibangun untuk memudahkan saat pengimplementasian rancangan 

tersebut. Desain sistem yang akan diimplementasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server honeypot akan ditempatkan berbeda dengan server IDS hal ini 

dilakukan untuk menjaga agar server IDS tetap aman jika server honeypot jatuh 

ketangan peretas. Dalam topologi diatas juga honeypot akan membuat rules secara 

otomatis dari log yang didapat dalam proses penyerangan. Rules tersebut akan 

dikirim ke dalam sever IDS dan IDS tersebut akan menggunakan aturan yang sudah 

dibuat sebelumnya. 

1.5.3  Implementasi 

Tahapan Pada tahap ini dilakukan penerapan dari sistem yang telah 

dirancang. 

a. Klasifikasi Request Path dari HTTP Request : melakukan pengambilan 

atribut url dari Request HTTP yang diminta. 

b. Pencatatan Request HTTP menjadi Log :melakukan pencatatan request 

packet dan mencatatnya dalam file log. 

c. Pengidentifikasian dan simulasi XSS :  melakukan permintaan packet yang 

mengandung unsur Cross-Site Scripting attacking. 

d. Pembuatan rules otomatis : Melakukan pembuatan rules secara otomatis 

dari klasifikasi log yang sudah disimpan sebelumnya. 

e. Pengiriman file rules : Mengirim file rules yang sudah dibuat  dengan 

menggunakan protocol yang aman. 

Gambar 1.1 Topologi Jaringan 
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1.5.4  Skenario Pengujian 

 Tahap ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sukses sistem dapat 

membuat rules secara otomatis dan mendeteksi serangan XXS injeksi. Untuk 

memudahkan penjelasan tahapan ini dibagi dalam beberapa bagian diantaranya. 

a. Simulasi serangan XSS tahap 1 dan 2 

b. Pencatatan log pada server honeypot 

c. Pengiriman rules 

d. Pengujian rules dynamic  

e. Pengujian TN (True Negative), TP (True Positive), FN (False Negative), FP 

( Flase Positive) 

f. Pengujian Presentase TPR dan FPR 

1.5.5  Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan 

Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan 

pada tugas akhir. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori–teori, definisi, konsep dasar,  serta 

komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan masalah yang ditulis dalam laporan tugas akhir. 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa kebutuhan sistem, mulai dari analisis kebutuhan 

hardware dan software, pembuatan arsitektur dari kedua server honeypot dan IDS 

serta perancangan otomatisasi pembuatan aturan terhadap IDS. Terkahir yaitu 
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mendesain keseluruhan sistem yang dibuat sesuai dengan analisa sebelumnya.  

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi dan penjelasan dari rancangan 

sistem yang telah dibangun, mulai dari perangkat keras dan implementasi sistem 

yang dibuat serta dilakukan analisa dari setiap tahap yang telah dikalukan. 

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan saran 

hasil perancangan dan implementasi program berkaitan dengan judul tugas akhir 

yang telah dibuat dan harapan dari penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


