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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa landasan teori yang digunakan untuk 

melakukan penelitian ini. Landasan teori di sini termasuk penelitian terkait, definisi, 

dan teori yang dimuat dalam buku-buku ataupun makalah ilmiah. 

2.1    Hasil Penelitian Terkait 

Pada bagian ini akan disampaikan beberapa penelitain-penelitain yang 

menjadi dasar utama dalam penelitain ini. Berikut adalah penelitian-penelitian yang 

dimaksud : 

2.1.1    Building IDS Rules by Means of a Honeypot 

Penelitian ini dilakukan oleh Vidar Ajaxo Grondland yang diterbitkan pada 

sebuah jurnal ilmah berjudul Hournal Of Information Security and Aplications 

(2006). Penelitian ini merupakan awal dari adanya konsep pembuatan rules IDS 

secara otomatis dengan memanfaatkan log dari honeypot, tetapi honeypot dan IDS 

yang digunakan masih versi lama dan sangat jauh berbeda dengan versi sekarang. 

Kemudian interaski antara server honeypot dan IDS-nya masih secara manual. 

2.1.2    Automated Snort Signature Generation 

Penelitian ini dilakukan oleh Brandon Rice dari James Madison University 

yang diterbitkan pada sebuah jurnal ilmiah berjudul Part Of the Computer Sciences 

Commons (2014). Penelitian ini mengemukan sebuah metode baru untuk 

pembuatan rules IDS secara otomatis dengan memanfaatkan signature sebuah files. 

Setiap files memiliki signature sendiri-sendiri. Dengan signature tersebut dibuatlah 

rules. Ketika seseorang mengirimkan sebuah file maka signature file tersebut akan 

diambil dan dimasukan kedalam rules. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya 

iterfensi atau percobaan intrupt dari pihak luar yang tidak diinginkan ketika proses 

pengiriman file berjalan. Saat file yang dikirim signaturenya tidak cocok dengan 

yang ada dirules maka IDS akan memeberikan peringatan bahwa sudah terjadi 

perubahan data. Dalam penelitannya menggunakan program python dan beberapa 

plugin untuk membaca signature file. 

2.1.3    Automatic SNORT IDS Rules Generation Based on Honeypot Log 

Penelitian ini dilakukan oleh Albert Sagala dari Del Instute of Technology 

pada sebuah jurnal ilmiah berjudul Internatioan Conference on Informatioan 
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Technology and Electrical Engineering (ICITEE) ditahun 2015. Dalam penelitian 

ini merupakan dasar atau landasan yang dipakai untuk mengerjakan Tugas Akhir. 

Dalam penelitiannya ini bertujuan untuk mengintergrasikan Honeypot dan IDS 

yang dapat menghasilkan rules secara otomatis. Metodenya adalah dengan 

mengumpulkan log data dari honeypot kemudian program akan memetakan mana 

packet yang di indikasikan sebuah serangan. Jika terbukti maka akan dibuatkan 

rules dan rules tersebut akan dikirimkan ke server IDS. IDS otomatis melakukan 

filterisasi jaringan sesuai dengan rules yang diterpkan. Tetapi dalam penelitian ini 

belum dijelaskan secara detail teknik serangan apa yang bisa dideteksi dan log 

seperti apa yang menjadi parameter untuk membuat sebuah rules. Tetapi konsep 

dan metodenya sudah cukup untuk mengembangkan penelitian ini.  

2.2    Teori-Teori Terkait 

Selanjutnya akan diaparkan pengertian-pengertian ataupun definisi-definisi 

teori yang digunakan maupun terkait dengan penelitian ini sebagai landasan 

pemikiran yang digunakan. 

2.2.1    Honeypot 

2.2.1.1 Pengertian Honeypot  

Dalam pengertianya secara umum honeypot didefinisikan sebagai sebuah 

sistem (palsu) dimana fungsi dan karateristiknya tidak jauh berbeda dengan sistem 

yang asli sehingga peretas tidak mengetahui bahwa sistem yang disusupinya adalah 

palsu [2]. Sehingga honeypot dapat disebut sebuah sistem informasi yang sengaja 

dipasang oleh administrator jaringan bertujuan untuk mendapatkan data-data dari 

para penyerang tentang bagaimana cara mereka masuk ke dalam sistem tersebut. 

Intruder adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang mencoba masuk ke 

dalam sistem dalam artian user ini tidak memili hak untuk menggunakan sistem 

karena diluar dari hak-hak yang mereka punya. 

2.2.1.2 Klasifikasi Honeypot 

Honeypot diklasifikasikan berdasarkan tingkat interaksi yang dimilikinya. 

Tingkat interaksi ini ialah aktivitas user di dalam sebuah sistem yang diperbolehkan 

oleh honeypot. Semakin tinggi tingkat aktivitas yang diperbolehkan maka semakin 

tinggi pula tingkat kerentanan sistem yang asli jatuh ke tangan peretas. 
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 Low Interaction Honeypot 

Tingkat yang pertama atau yang paling rendah ialah low-interaction 

honeypot. sesuai namanya honeypot dengan tipe ini didesain dengan fitur 

sesedarhana mungkin dan memiliki fungsionalitas yang dapat dikatakan sangat 

dasar. Honeypot tipe ini hanya menduplikat beberapa layanan service saja semisal 

http, telnet dan ftp. Penyerang dapat melakukan telnet kedalam sistem serta 

mendapatkan informasi identitas sistem layaknya service telnet yang asli. 

Penyerang bahkan juga bisa melakukan eksploitasi semisal brute force attack atau 

password cracking. Kelebihan dari honeypot tipe ini ialah mudah untuk 

dikonfigurasikan, serta dapat mendeteksi serangan, khususnya pada proses 

scanning dsb. Kekurangan dari tipe ini ialah layanan yang diberikan hanya sebuah 

sistem simulasi, sehingga penyerang tidak dapat berinteraksi penuh dengan layanan 

yang diberikan. Kekurangan lainnya jika dilakukan secara manual oleh seseorang 

bukan menggunakan sebuah tools maka penyerang akan mudah mengetahui bahwa 

sistem ini adalah palsu. 

 Medium Interaction Honeypot 

Tipe honeypot ini memiliki kemampuan interaksi yang lebih bila 

dibandingkan dengan low-interaction honeypot. Honeypot tipe ini juga bisa meniru 

layaknya Microsot ISS web server termasuk fitur hampir sama, kita juga bahkan 

bisa memasukan sebuah script untuk sebuah fungsionalitas yang berbeda. Misal 

ketika koneksi HTTP dibuat oleh honeypot ia akan merespon sebagai ISS web 

server dan memberikan inforomasi kepada penyerang sesuai dengan permintaan 

paket. Dengan kemampuan ini kita dapat lebih leluasa untuk mengkonfigurasi dan 

penyerang susah untuk mengetahui bahwa server tersebut adalah palsu. 

 High Intercation Honeypot 

High-intercation honeypot terdapat sistem operasi dimana penyerang dapat 

berinterkasi penuh dengan sistem tidak ada batasan yang membatasi interkasi 

tersebut karena honeypot ini sudah tidak ada bedanya dengan server yang asli [2]. 

Tetapi hal tersebut malah dapat membuat resiko server asli akan jatuh ketangan 

peretas menjadi tinggi. Karena jika peretas sudah mendapatkan akses root maka dia 

juga bisa membackdooring sever asli.  
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Honeypot tipe ini banyak sekali memiliki kelebihan hal ini sejajar juga dengan 

interkasinya yang sangat kompleks umumnya dibangun dengan topologi yang telah 

dipersiapkan. Admin juga bisa banyak mendapat informasi tentang peretas 

bagaimana mereka mencoba untuk masuk kedalam sebuah sistem. Dari sekian 

kelebihannya tipe ini pasti memiliki kekurangan yaitu implementasi dan 

konfigurasinya cukup rumit, dibutuhkan pengawasan yang lebih dan sifatnya 

berkala. Apabila honeypot jatuh ketangan peretas maka honeypot dapat menjadi 

ancaman pada jaringan tersebut [2]. 

2.2.2    Intrusion Detection Sistem (IDS) 

2.2.2.1 Pengertian Intrusion Detection Sistem 

Intrusion Detection Sistem atau biasa disebut IDS pada umumnya adalah 

sebuah aplikasi yang mengawasi traffic dalam suatu jaringan terhadap aktifitas 

yang dicurigai melakukan tindakan diluar akses dalam kata lain IDS adalah sebuah 

perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang 

mencurigakan dalam sebuah jaringan [10]. IDS melakukan scanning terhadap lalu 

lintas yang masuk dan keluar dalam sebuah jaringan kemudian melakukan analisis 

dan mencari bukti dari percobaan penyerangan yang dilakukan peretas. 

2.2.2.2 Tipe-tipe Intrusion Detection Sistem IDS 

IDS sendiri hadir dengan beberapa jenis pendekatan yang berbeda. Hal ini 

dimungkinkan untuk mendeteksi traffic yang mencurigakan didalam jaringan. 

beberapa jenis IDS yaitu : Network-based Intrusion Detection Sistem (NIDS) dan  

Host-Based Intrusion Detection Sistem (HIDS) kedua tipe tersebut memiliki prinsip 

dan cara kerja yang berebda satu sama lainnya. 

 Network-based Intrusion Detection System 

Network-based Intrusion Detection Sistem (NIDS) Tipe IDS ini bekerja 

dengan cara melakukan analisis langsung dalam traffic sebuah jaringan apakah di 

temukan sebuah percobaan penetrasi terhadap server jika ada maka IDS akan 

memberikan peringatan [13]. NIDS ini biasanya diletakan dalam segmen jaringan 

yang cenderung credential di mana server berada tepat pada "pintu masuk" jaringan 

tersebut, untuk memudahkannya bisa dilihat dalam topologi gambar berikut.  



11 

 

 

Gambar 2.1 Basic Concept Network-based Intrusion Detection Sistem [4] 

Dilihat dari gambar 2.1, NIDS lebih rumit untuk dimplementasikan dan 

kelemahannya ada beberapa port switch Ethernet tidak mendukung untuk dipasang 

NIDS, tetapi beberapa vendor switch sekarang sudah menerapkan fungsi IDS dalam 

bawaanya. 

 Host-based IDS 

   Host-based Intrusion Detection Sistem (HIDS): lebih kepada aktifitas 

individu. Karena HIDS biasanya dipasang dalam satu host saja dan karena 

memantau satu host maka HIDS ini lebih mirip seperti firewall, dia akan 

menganalisa setiap aliran data yang masuk dan keluar apakah terjadi penetrasi 

terhadap server, jika ditemukan maka HIDS akan memberikan peringatan pada 

administrator host tersebut.. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam topology berikut. 

 

Gambar 2.2 Basic Concept Host-based Intrusion Detection System [4] 
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Dilihat dari gambar 2.2, HIDS sedikit lebih mudah untuk dimplementasikan 

karena HIDS hanya akan listen dan berjalan dalam satu host saja. HIDS tidak akan 

memeriksa setiap paket data yang masuk dan keluar dalam sebuah jaringan hal ini 

membuat HIDS memiliki kelebihan dengan resource yang kecil dan cukup 

powerfull dalam filtering packet data serta kelebihan lainya HIDS tidak perlu 

memakan port switch Ethernet sebanyak NIDS. 

2.2.2.3 Deteksi teknik IDS 

Dalam filtersasi dan pendetksian sebuan ancaman serangan IDS memiliki 

beberapak teknik yang berbeda dalam penerapannya beberapa teknik tersebut yaitu:  

 Signature-based Intrusion Detection 

IDS tipe ini bekerja berdasarkan ciri khas (signature / tanda tangan) dari 

sebuah pola serangan. Signauer-based IDS akan membandingkan pola pada tiap 

event dengan pola serangan yang telah diketahui yang tersimpan dalam database. 

Signature-based bekerja dengan cara, pertama sistem akan menganalisa 

setiap pola data yang masuk dan keluar, kemudian akan dibandingkan pola tersebut 

dengan rules yang tersimpan dalam database IDS jika terbukti ada yang cocok 

maka sistem akan memberikan peringatan bahwa telah terjadi percobaan serangan. 

Signature-based ini hanya mampu mendeteksi serangan jika pola dan teknikya 

sudah diketahui sebelum penyerangan itu terjadi. Jika database sistem yang 

menyimpan beberapa teknik pola serangan tidak diupdate secara berkala, maka 

jenis serangan baru tidak akan terdeteksi oleh sistem. 

Tetapi untuk beberapa kasus Signature-based IDS dapat mendeteksi 

serangan baru yang memiliki ciri yang sama dengan pola serangan yang lama, 

misalnya “comand.exe” via request HTTP GET. Dengan demikian teknik 

Signature-based ini membutuhkan resource database yang cukup besar, karena 

akan menyimpan banyak sekali teknik atau pola serangan yang dilakukan oleh 

penyerang. 

 Anomaly-Based Intrusion Detection 

Anomaly-based IDS memeriksa traffic keluar, aktivitas, transaksi dan 

perilaku sebuah jaringan, untuk memeriksa adanya penyusup atau penyerang 

dengan mendeteksi adanya anomali. Prinsip utamanya adalah, "Perilaku penyerang 

akan berbeda dengan perilaku pengguna normal." Dengan demikian, administrator 
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sistem yang bersangkutan harus mendefinisikan perilaku dan keadaan normal 

kepada sistem IDS. Point-point yang perlu didefinisikan antara lain, protokol 

jaringan, banyaknya traffic, ukuran paket data normal, dan lain-lain. 

Anomaly-based IDS bekerja dengan cara memerikasa traffic jaringan yang 

keluar dan masuk dalam sebuah jaringan hal ini bertujuan untuk memerika apakah 

ada percobaan yang dilakukan oleh penyerang dengan cara mendeteksi berdasarkan 

anomaly yang tidak normal. Logikanya adalah perilaku penyerang tidak akan sama 

dengan perilaku user yang berbuat normal dalam sever. Oleh karena itu 

administrator harus mendefinisikan terlebih dahulu beberapa parameter atau point-

point yang dapat mengidendtifikasi bahwa pola tersebut adalah normal dan tidak. 

Parameter yang biasanya diinisialisasi adalah protocol, ukuran paket data, traffic 

jaringan, dan lain-lain.  

Oleh karena itu anomaly-based IDS dapat mendeteksi serangan yang pola 

serangannya tidak diketahui sebelumnya. Tetapi tipe deteksi ini juga memiliki 

kelemahan, yaitu seringnya terjadi false-positive. Hal ini wajar terjadi karena  saat 

administrator mendefinisi keadaan normal, masih kurang spesifik dan kurang 

detail. Bisanya juga karena perubahan perangkat keras yang dipasang kemudian 

tidak dilakukan definisi ulang terhadap perangkat tersebut maka tidak akan bisa 

sistem tersebut mendeteksi sebuah serangan nantinya. 

2.2.3    SNORT 

Snort merupakan bagian dari IDS dan merupakan sebuah perangkat lunak 

berbasis open source. Snort juga mampu menaganalisa traffic secara realtime dan 

menyimpannya dalam paket logger pada jaringan IP dan dapat juga menganalisa 

protocol dan melakukan pendeteksian variasi penyerangan [9]. Snort juga memiliki 

kemampuan realtime alert dimana metode ini dapat berupa user syslog, file, unix, 

socket ataupun melalui database. Dalam pengoperasinnya snort mempunyai tiga 

buah mode yaitu : 

 Sniffer Mode 

paket yang lewat dijaringan, maka untuk menjalankan snort pada sniffer 

mode tidak terlalu susah. Berikut ini adalah beberapa contoh perintah : 

#snort –v 

#snort –vd 
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#snort –vd 

Keterangan : 

-v untuk melihat TCP/IP header paket yang lewat , -d untuk melihat isi paket, -e 

untuk melihat header link layer paket seperti Ethernet Header 

 Packet logger mode  

Packet logger mode bertujuan untuk menulis semua paket yang ada didlama 

jaringan kemudian akan dianalisa. Bahkan dapat menyimpan paket ke dalam. 

Sehinnga perlu diinisialisasikan terlebih dahulu log direktorinya pada file 

configuration snort. Contoh perintahnya yaitu : 

#snort –dev –l ./log 

 Network Intrusion Detection System (NIDS) 

Dengan menggunakan network Intrusion Detection System (NIDS) tidak 

diperlukan lagi untuk menyimpan seluruh paket yang datang dalam sebuah 

jaringan. Pada mode ini data yang disimpan atau ditampilkan adalah packet yang 

berbahaya dengan cara mengkonfiguarsi file snort.conf terlebih dahulu. Berikut 

contoh perintah dalam mengkonfigurasi : 

#snort –c snort.conf 

2.2.3.1 Komponen-Komponen Snort 

Snort adalah logical yang dapat dibagi bagi menjadi beberapa komponen 

[15]. Komponen ini yang nantinya akan bekerja bersama-sama untuk mendeteksi 

serangan khusus dan menampilkan keluaran yang diinginkan dari format detection 

system. Snort merupakan bagian dari IDS yang terdiri dari beberapa komponen 

Berikut merupakan komponen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Komponen Snort 
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1. Paket decoder 

Paket decoder mengambil paket dari berbagai jenis perangkat jaringan dan 

mempersiapkan paket data untuk dapat masuk ke preprocessed atau untuk dikirim 

ke mesin deteksi (Detection Engine). 

2. Prepocessors 

Preprocessors adalah komponen atau plug-in yang dapat diguakan dengan 

snort untuk mengatur atau memodifikasi paket data sebelum. Detection engine 

melakukan beberapa operasi untuk mengetahui apakah paket sedang digunakan 

oleh penyusup. Preprocessor sangat penting bagi setiap IDS untuk mempersiapan 

paket data yang harus dianalisis terhadap rules dalam detection engine. 

3. The detection Engine 

Detection engine bagian terperting dari snort. Tanggung jawabnya adalah 

untuk mendeteksi jika ada aktivitas intruisi dalam sebuah paket. Detection engine 

menggunakan rules snort untuk tujuan ini. Rules dibaca dalam struktur data internal 

atau rules dapat dirangkaikan dimana rules tersebut dococokkan ataupun 

dibandingkan dengan semua paket. Jika sebuah paket cocok dengan rules maka 

akan menghasilkan sebuah alert. Hal ini tergantung dari seberapa banyak mesin 

mampu menjangkal rules yang ditetapkan. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kenirja dari detection engine yaitu : 

 Jumlah rules 

 Kekuatan server menjalankan snort 

 Traffic dalam jaringan 

4. Logging and Alerting System 

Tergantung pada apa yang detection engine temukan dalam sebuah analisa 

paket, paket tersebut digunakan untuk mencatat aktivitas atau menghasilkan 

peringatan. 

5. Output modules  

Output modul atau plug-in dapat melakukan operasi yang berbeda-beda 

tergantung pada bagaimana ingin meyimpan output yang dihasilkan oleh logging 

dan sistem alert dari snort. 
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2.2.4    Serangan Cross-Site-Scripting (XSS) 

Teknik serangan XSS atau biasa kita sebut Cross-Site-Scrpting pada 

dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan aplikasi web yang tidak 

melakukan validasi dan sanitasi data masukan [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyerang dapat dengan mudah memanfaatkan kelemahan tersebut untuk 

menyisipkan sebuah kode program berbahaya yang di tunjukan untuk server 

bisanya kode program tersebut berupa kode HTML. Kemudian browser korban 

akan mengeksekusi kode program yang disipkan oleh penyerang tersebut. Sehingga 

seolah-olah serangan tersebut datangnya dari server itu sendiri padahal 

penyeranglah yang membuat hal itu terjadi. Berikut contoh serangan XSS Injection. 

 

 

Code diatas ialah source code normal yang ada pada sebuah aplikasi web, tetapi 

jika peretas menyuntikan XSS Injection code maka bisa jadi seperti berikut : 

 

 

Akibat dari serangan tersebut penyerang dapat mencuri data-data sensitive 

yang dimiliki  server , penyerang juga bisa mem-baypass keamanan di sisi client 

atau memasang sebuah backdoor pada server tersebut.  

2.2.4.1 Klasifikasi Cross-Site-Scripting (XSS) 

Serangan XSS terdapat 2 tipe yang membedakannya keduanya juga 

memiliki dampak serangan yang berbeda. 

<a href=”/> <script>alert(”XSS”)</script> <“/> 

<a href=http://website/Link_to_your_website/> 

Gambar 2.4 XSS Injection Theory Concept [8] 

 

Gambar 2.5 Source Code Normal 

Gambar 2.6 Source Code XSS Injection 
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 Reflected XSS 

Reflected XSS adalah tipe serangan XSS yang paling mudah atau umum 

dilakukan oleh penyerang. Penyerang menggunakan tautan sosial media mereka 

untuk menjebak si korban agar mengklik tautan yang mereka kirim, jika korban 

jatuh pada perangkap ini maka penyerang dapat mencuri cookie pengguna pada 

situs yang mereka login dan sipenyerang kemudian akan membajak session 

pegguna tersebut [14]. Cara yang biasa developer pakai untuk menghadapi serangan 

ini yaitu dengan melakukan validasi data sebelum disimpan. Karena jangan pernah 

percaya dengan apa yang dikirim oleh pengguna bisa saja pengguna mengirimkan 

kode berbahaya pada input data tersebut. 

 Stored XSS 

Dibandingkan reflected, stored XSS ini lebih jarang ditemui tetapi dampak 

dari serangan ini lebih besar. Serangan stored XSS dapat berakibat ke seluruh 

pengguna web tersebut. Stored XSS biasanya terjadi karena pengguna di izinkan 

untuk memasukan data yang nantinya akan ditampilkan kembali dalam web 

tersebut. Semisal form comment section, buku tamu dan yang lainnya. Penyerang 

memasukan kode HTML atau sebuah script code berbahaya pada form tersebut. 

Karena tidak adanya validasi maka input data tersebut bernilai true. Mekanisme 

pertahanan pada serangan ini kurang lebih sama dengan reflected XSS yaitu 

lakukan validasi sebelum data itu disimpan. 

2.2.5    SSH 

SSH yang merupakan singkatan dari Secure Shell adalah protocol jaringan 

yang memungkinkan pertukaran data melalui saluran aman antara dua perangkat 

jaringan yang banyak digunakan pada sistem berbasi linux dan unix [5]. 

SSH dirancang sebagai pengganti telnet dan remote shell yang dianggap sudah tidak 

aman lagi, yang mengirim informasi terutama kata sandi dalam bentuk plain text 

yang membuatnya mudah untuk diretas. 

SSH menggunakan metode public-key crypthography untuk mengenkripsi 

komunikasi antara dua host, demikian pula untuk otentikasi. Dengan metode ini, 

kita akan memerlukan 2 buah kunci berbeda yang digunakan baik untuk melakukan 

enkripsi dan deskripsi. Dua buah kunci tersebut masing-masing disebut public key 
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(dipublikasikan ke public/oranglain) dan private key (dirahasiakan/hanya 

pemiliknya yang tahu). 

2.2.6    BASH 

Dalam pemgembengannya dirasa bahwa tugas yang akan dilakukan 

program banyak berinteraksi dengan UNIX shell dengan beberapa perintah tertentu. 

Oleh karena itu bahasa pemrograman yang cocok untuk melakukanya adalah Bash. 

Bash merupakan shell yang paling umum digunakan para pegguna linux. Shell 

adalah program yang menghubungkan interaksi antara perintah user melaui input 

command line dengan system operasi. Sekarang ini program seperti shell sudah 

tergantikan oleh UI (User Interface) yang lebih mudah digunakan. Bash shell adalah 

pemrograman kumpulan perintah menggunakan script yang ditulis ke dalam bash 

shell, sehingga nantinya dapat dieksekusi oleh sistem operasi [6].  

Konsep kerja dari pemrograman bash shell hampir mirip dengan bahasa 

pemrograman lainnya. Pemrograman bash shell juga menggabungkan perintah-

perintah untuk memilih suatu kondisi, memproses suatu I/O, looping, dan membuat 

fungsi-fungsi yang dapat dijalankan user. Konsep pemrograman bash shell ini akan 

mudah dipelajari apabila kita sudah mengetahui perintah-perintah sederhana yang 

ada di bash shell seperti whoami, cd, cat, dan lainnya. Dengan penguasaan perintah-

perintah sederhana ini, pemrograman bash shell akan membuat pekerjaan user 

menjadi lebih efektif. Hal penting yang harus diketahui sebelum menggunakan 

pemrograman bash shell adalah konsep mengenai variabel, format syntax dan 

struktur di dalam pemrograman bash shell itu sendiri. 

2.2.7    Pengujian Akurasi Ketepatan Rules 

Dalam konsep keamanan jaringan kita mengenal beberapa istilah untuk 

keadaan diamana system dapat atau tidak dalam mendeteksi serangan. 

2.2.7.1 False Positive 

False Positive merupakan peringatan yang dihasilkan oleh IDS karena telah 

mendeteksi adanya serangan yang valid terhadap sistem yang dimonitor, tetapi 

sebenarnya serangan itu sendiri tidak valid. Hal ini merupakan sebuah masalah 

karena banyaknya peringatan yang dibuat oleh IDS padahal serangan yang 

sebenarnya tidak terjadi. False positif bisa saja terjadi karena adanya serangan pada 

system yang tidak dimonitor dengan baik oleh IDS. 
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2.2.7.2 False Negative  

False Negative merupakan serangan yang benar-benar terjadi tetapi IDS 

tidak mampu mendeteksi serangan tersebut. IDS bisa melewatkan serangan karena 

menganggap serangan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau 

bisa juga karena terlalu banyak serangan. 

2.2.7.3 True Positive 

True Positive merupakan serangan yang bersifat valid yang kemudian 

mentriger IDS untuk membunykan alarm peringatan. 

2.2.7.4 True Negative 

True Negative merupakan keadaan dimana tidak ada serangan yang terjadi 

dan tidak ada peringatan yang dihasilkan dari IDS 

2.2.8    True/False Positive Ratio 

TPR dan FPR adalah perihitungan untuk menunjukkan seberapa besar IDS 

dapat mendeteksi dan yang tidak dapat terdeteksi [15]. Dalam penelitian ini 

digunakan refrensi dari penelitian sebelumnya dengan rasio perhitungan 

keberhasilan system dalam mendeteksi serangan dapat diukur dengan rumus  : 

  𝑇𝑃𝑅 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 x 100           (2.1)

 TPR adalah presentase nilai dari kesuksesan snort mendeteksi serangan. TP 

adalah angka keberhasilan dalam mendeteksi serangan. Sedangkan FN angka dari 

kegagalan dalam mendeteksi serangan. Untuk pengukuran presentase nilai FPR 

menggunakan rumus : 

  𝐹𝑃𝑅 =  
𝐹𝑃

𝐹𝑃+(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠−𝑥𝑠𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑠)
 x 100        (2.2)

 FPR adalah presentase nilai dari kegagalan snort dalam mendeteksi 

serangan. FP adalah  kejadian yang menyebabkan IDS memberikan alarm saat tidak 

ada serangan yang terjadi. Sedangkan TN adalah Saat tidak ada serangan yang 

terjadi dan tidak ada alarm yang di aktifkan. Berikut ilustrasi gambar yang dapat 

mempermudah untuk menjelaskan TP FN FP dan TN : 
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 Gambar 2.7 Confusion Matrix [15] 


