
21 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan menganalisis skema yang akan akan dijelaskan tentang 

analisa kebutuhan sistem berdasarkan teori-teori terkait, menganalisa rancangan 

dari keseluruhan sistem yang dibuat, dan juga perancangan sistem honeypot 

mengunakan Honeyd dan Snort sebagai IDS Server, serta persiapan hardware dan 

software yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk dilakukan karena rancangan yang 

baik akan memudahkan dalam pengerjaan tugas akhir. 

3.1       Analisis Sistem 

Keamanan jaringan saat ini merupakan kewajiban dari suatu sistem yang 

harus dimiliki dan sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data bagi 

setiap penggunanya. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan 

usaha- usaha peyusupan oleh pihak – pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki 

otoritas. 

Proses analisa sistem pada jaringan sangat diperlukan untuk 

mensimulasikan tingkat keamanan pada suatu jaringan. Karena dengan analisa yang 

baik , diharapkan mampu mengidentifkasi celah keamanan sebaik mungkin. Hal ini 

yang mendasari honeypot sebagai alternatif dari sebuah sistem palsu sekaligus 

sebagai media uji coba terhadap sebuah sistem asli yang ingin dijaga kerahasiannya. 

Suatu perangkat Intrusion Detection Sistem (IDS) digunakan sebagai 

secondary sistem atau sistem yang berfungsi membackup sistem keamanan utama 

seperti firewall. Pada saat firewall sebagai pertahanan utama tidak dapat mengenali 

suatu teknik serangan baru yang dilancarkan oleh seorang penyusup, maka IDS 

akan bertindak sebagai alarm dengan memberikan suatu respon (pasif maupun 

aktif) yang dapat dijadikan acuan oleh seorang pengelola jaringan untuk 

memperbaiki konfigurasi dari sistem keamanan tersebut. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu, Honeyd sebagai sistem 

honeypot dan Snort yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi adanya 

penyusupan terhadap jaringan dan memberikan alert serta sebagai monitoring 

jaringan.  
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3.1.1    Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Dengan melihat topologi yang sudah dijelaskan pada gambar 1.4, dalam 

tugas akhir ini dibutuhkan 3 perangkat PC yang saling terhubung dalam satu 

jaringan yang sama dengan 2 pc tersebut digunakan sebagai server untuk Honeypot 

dan IDS Server serta Backbox sebagai PC attacker yang digunakan oleh penyerang. 

Berikut adalah spesifikasi dari masing-masing perangkat keras tersebut.                                      

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

 

Jenis Perangkat  Nama dan Spesifikasi 

Honeypot Server 

Nama   : ASUS L45DL 

RAM    : 1024 MB 

CPU     : Core I 7 

VGA    : Intel HD 

HDD    : 10 GB 

IDS Server 

Nama   : ASUS L45DL 

RAM    : 1024 MB 

CPU     : Core I 7 

VGA    : Intel HD 

HDD    : 10 GB 

PC Attacker 

Nama   : ASUS L45DL 

RAM    : 2024 MB 

CPU     : Core I 7 

VGA    : Intel HD 

HDD    : 50 GB 

Kabel Jaringan Unshielded Twisted Pair (UTP) 

3.1.2    Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Seluruh perangkat lunak yang digunakan untuk membangun perancangan 

sistem adalah perangkat lunak yang bersifat opensource. Perangkat lunak tersebut 

akan dipasang pada setiap PC untuk membuat sistem untuk client/attacker, 

honeypot server, IDS Server dan berikut adalah daftar perangkat lunak yang 

digunakan: 
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1. Ubuntu  

Ubuntu server merupakan sistem operasi yang mendukung banyak sekali 

aplikasi layanan server yang handal. Karena Ubuntu mempunyai repository yang 

selalu update. Repositroy banyak sekali menyimpan beberapa program-pogram 

software yang dijadikan dalam satu bundle untuk mempermudah user dalam hal 

memasangnya. Ubuntu yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan 

versi 16.04 Xenial Xerus 32bit dengan update repository terbaru. 

2. Backbox  

Dalam bawaannya backbox sudah include beberapa tools hacking yang 

sangat berguna untuk mendukung proses penyerangan yang dilakukan oleh 

attacker. Backbox yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan versi 4.3 

32bit dengan beberapa update repository yang terbaru. 

3. Vmware  

Semua sistem operasi yang dipasang nantinya akan dijalankan dalam 

emulator vmware dengan. Untuk konfigurasi jaringan vmware dapat disetting 

dengan host only hal ini memungkinkan untuk membuat jaringan local area 

network saja. Vmware yang dipakai pada penelitian kali ini ialah VMware® 

Workstation 12 Pro 12.1.0 build-3272444. 

4. Honeyd 

Honeyd merupakan honeypot dapat dipasang dan menjalankan layanan 

seperti halnya sebuah sistem operasi yang asli. Pada saat yang kita dapat 

mengkonfigurasi beberapa layanan seperti TELNET,HTTP dan FTP dan honeyd 

dapat mencatat beberapa hal yang dilakukan user ke dalam sebuah log. Honeyd 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan honeyd versi 1.5c. 

5.  Snort  

Snort merupakan program yang bisa dibilang popular dalam hal IDS karena 

dalam bawaannya saja snort menyisipkan banyak rules dengan karateristik 

serangan tertentu, yang bisa dipakai oleh admin tanpa harus membuatnya secara 

manual. Khusus dalam penelitian kali ini digunakan  snort versi 2.9.9.0. 
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3.2       Perancangan Sistem 

3.2.1    Gambaran Umum Sistem 

Dalam penelitian ini dibangun sebuah web aplikasi honeypot yang akan 

mensimulasikan beberapa vulnerability pada aplikasi web, yang dapat di eksploitasi 

dengan serangan XSS Injeksi. Aplikasi ini bekerja layaknya sebuah aplikasi web 

seperti biasanya.  

Dalama penelitian ini digunakan server IDS yang memberitahu bahwa telah 

terjadi percobaan serangan terhadap server, yang aturannya dibuat selama proses 

penyerangan berlangsung. Diasumsikan penyerang sudah berhasil terjebak dalam 

server honeypot dan melakukan beberapa serangan terhadap server. Segala 

aktivitas akan disimpan dalam log file honeypot. Script yang dijalankan dalam 

server honeypot mengambil beberapa informasi dan dicatat dalam sebuah log. Dari 

log tersebut digunakan sebagai acuan untuk membuat beberapa aturan IDS, 

diantaranya ialah alamat ip attacker, port attacker, port protocol service yang 

diminta, dan permintaan url attacker. Dalam penelitian ini juga dibangun dan 

dikembangkan program yang menganalisa dan memetakan beberapa konten yang 

mengandung illegal request. Kemudian akan membuatkan rules IDS secara 

otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 3.1 tentang topologi sistem, dibutuhkan 3 buah PC yang 

masing menjalankan sistem yang berbeda. Untuk PC pertama atau attacker 

menjalankan OS BackBox yang sangat mendukung untuk percobaan penyerangan. 

PC kedua digunakan sebagai honeypot server. Untuk server honeypot sendiri 

Gambar 3.1 Topologi Honeypot dan IDS Server 
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sebenarnya hanya ada satu, dalam topology terlihat ada 2 buah server yang listen. 

Hal itu terjadi karena honeypot ketika sudah dijalankan akan membuat sistem yang 

baru atau palsu tentu fungsinya nanti untuk mencatat aktifitas yang dilakukan oleh 

PC 1. PC 3 sebagai IDS server dimana IDS nantinya akan memfilters semua paket 

jaringan komunikasi antara PC 1 dan PC 2 maupun PC 2 ke PC 3 karena IDS yang 

dipakai ialah NIDS (Network Intrusion Detection Sistem). 

3.2.2    Perancangan Sistem Pembuatan Otomatis Rules Snort  

Pada bagian ini disajikan sebuah sistem pembuatan rules otomatis 

berdasarkan penelitian sebelumnya. Gagasan umum untuk pengumpulan data log 

di dasarkan pada penelitian yang ditulis oleh Grondland. Dalam penelitian 

sebelumnya, ditemukan beberapa metode atau teknik dalam membuat rules secara 

otomatis. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Auto Generate Rules oleh Grondland [15] 

Dalam penelitiannya tersebut honeypot tidak digunakan sebagai server 

utama. Hal ini memungkinkan peretas untuk menyerang komputer lain yang dalam 

satu jaringan hal ini tentu merugikan karena aktifitas dari client tentu tidak akan 

tercatat. Tetapi jika peretas menemukan server honeypot dan mencoba melakukan 

penyerangan maka server akan merespon balik dan mencatatnya. Kemudian akan 

dilihat apakah permintaan paket tersebut illegal atau tidak jika terbukti illegal maka 

honeypot akan membuat rules IDS. Dalam penelitian ini dikembangkan beberapa 

metode yang berbeda untuk memecahkan masalah tersebut, meski pada dasarnya 
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tujuan sama untuk menghasilkan snort rules dengan memanfaatkan log honeypot. 

Untuk mempermudah penjelasan dibuat flowchart sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart Auto Generate Rules 

Berikut algoritma yang dirancang untuk pembuatan auto generate rules : 

1. Alur  sistem dimulai ketika honeypot menerima request HTTP. Seusai dengan 

gambar 3.3 pembuatan rules secara otomatis akan dilakukan  dalam server 

honeypot. Server honeypot akan listen pada service dan port tertentu. Cara 

pendeteksian yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan dalam request 

yang menyertakan beberapa script illegal dalam request url paket. Contohnya 

“<script></script>” jika di konversi ke dalam nilai hexa maka menjadi 

”%3Cscript%3E %3C%2Fscript%3E”. Selain teknik filters dengan tags scrip. 
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ditambahkan beberapa tipe serangan XSS yang biasanya dilakukan oleh 

attacker, beberapa metode tersebut dapat dilihat dalam lembar lampiran 1. 

2. Kemudian program akan mengecek apakah request packet tersebut 

mengandung unsur illegal atau tidak [3]. Jika tidak maka akan di kembalikan 

ke fungsi web normal, kemudian jika terbukti melakukan permintaan illegal 

maka akan diambil log dari request url dan akan disimpan pada file 

konten.log. berikut beberapa contoh aktivitas yang berhasil ditangkap dari log 

server honeypot. 

 

 

 

                  

3. Langkah ke 3 yaitu akan dipisahkan url dari tags XSS injeksi. Hasilnya akan 

disimpan pada file konten_script.log, maka akan menjadi seperti ini.  

 

 

               

4. Terakhir akan mencocokkan apakah konten yang ada dalam file 

konten_script.log dengan aturan yang ada pada file snort.rule. Jika sudah ada 

maka akan di abaikan dan program akan kembali berjalan selama 30 detik, 

jika belum ada maka akan dibuatkan aturan baru. Berikut adalah contoh 

aturan yang sudah dibuat dengan memanfaatkan dari file konten_script.log .  

 

 

 

 

dan aturan tersebut disimpan dalam file snort.rules. Kemudian nantinya 

akan dikirim ke server IDS snort secara berkala dalam selang waktu 

tertentu. 

3.2.3    Pengiriman File Snort Rules Serta Penerapannya Dalam Server IDS 

Setelah aturan IDS berhasil dibuat. Dibutuhkan sebuah protocol atau jalur 

sebagai media pengiriman file rules tersebut. Terdapat dua pilihan yaitu membuat 

alert(document.cookie%) 

Gambar 3.4 Contoh Log Honeypot 

Gambar 3.5 Log Honeypot yang Mengalami XSS Injection 

Gambar 3.6 Contoh Template rules IDS Snort 
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jalur sendiri dengan socket programing, atau bisa menggunakan protokol yang 

sudah ada sebelumnya semisal SSH, FTP, dll. Protokol SSH sangat mempuni untuk 

melakukan tugas ini. SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk 

komunikasi data yang aman, login antarmuka berbasis baris perintah, perintah di 

eksekusi melalui jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan 

komputer [5].  

Server client dalam hal ini honeypot akan memberikan public key kepada 

server SSH yang dipasang dalam server IDS. Data yang dikirimkan melalui 

protokol ini dapat pastikan aman dari percobaan interferensi pihak luar yang tidak 

diinginkan. Kemudian setelah file diterima oleh IDS maka rules tersebut akan 

langsung diterapkan dalam file konfigurasinya. Maka ketika snort dijalankan server 

IDS akan otomatis memakai rules tersebut. 

Berikut algoritma pengiriman files yang dirancang : 

1. Program akan mengambil files rules yang sudah dibuat sebelumnya dengan 

beberapa parameter. 

2. Kemudian data dalam files yang dipilih akan dicocokan dengan data rules 

yang disedang dijalankan dalam snort server. Jika data sudah ada maka 

program akan kembali berjalan seperti biasa selama 30 detik. Jika data 

belum ada dalam aturan yang dipakai maka lanjut ke tahap berikutnya. 

3. Selanjutnya file rules akan dikirim menuju server snort dengan 

menggunakan protocol SSH. Proses pengiriman ini akan terus berulang 

selama 30 detik. Hal ini dilakukan agar rules yang dipakai selalu update dan 

bersifat realtime. 

3.3  Rancangan Pengujian 

Pengujian dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa suskes sitem 

dapat membuat rules IDS secara otomatis dan mendeteksi beberapa serangan XSS 

Injeksi yang dilakukan. Untuk memudahkan penjelasan dibagi dengan beberapa 

bagian diantaranya. 

3.3.1    Pengujian Simulasi Serangan Cross-Site Scripting 

Dalam tahapan pengujian ini nantinya dilakukan beberapa uji coba serangan 

XSS injection. Dalam pengujian ini metode serangan  diambil dari beberapa sumber 

yaitu dari website owasp.org, xssed.com dan cyclist github. Dimana dari semua 
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sample serangan yang akan diujikan nantinya sudah terverifikasi teknik injeksinya 

oleh web tersebut. 

3.1.1.1 Pengujian Serangan Tahap Pertama 

Dalam pengujian pertama akan dilakukan serangan XSS sebanyak 200 

sample. Tujuan pengujian pada tahap ini ialah sebagai pemicu untuk program 

membuat rules secara otomatis terhadap serangan yang sudah dilakukan, karena 

sebelumnya rules masih tidak terisi atau kosong sebab tidak ada pengujian serangan 

yang dilakukan serta rules yang sudah dibuat akan digunakan dalam pengujian 

tahap selanjutnya. 

3.1.1.2 Pengujian Serangan Tahap Kedua 

Dalam pengujian ini serangan yang kedua, juga akan menggunakan sample 

yang sama dengan tahapan pertama yaitu sebanyak 200 sample XSS injection. 

Tujuan dari tahapan serangan kedua ini adalah untuk menguji apakah nantinya 

server IDS akan memberikan peringatan terhadap serangan yang dilakukan. Karena 

pada tahapan ini rules sudah terisi dan IDS akan mencatat beberapa serangan yang 

telah dilakukan. 

3.3.2    Pengujian Pencatatan Log pada Server Honeypot 

Dalam tahapan pengujian dijalankan beberapa script server honeypot yang 

bertujuan untuk menguji setelah tahapan serangan dilakukan, apakah server 

honeypot  dapat mencatat log dari aktifitas client serta log tersebut mengandung 

beberapa parameter yang akan digunakan dalam membuat rules nanntinya. 

3.3.3    Pengujian Pembuatan Rules Secara Otomatis 

Pengujian pada tahapan ini untuk membuktikan bahwa data dari log server 

honeypot yang dilakukan dalam pengujian serangan tahap pertama dapat secara 

otomatis membuat aturan sesuai dengan parameter rules dari IDS snort. 

3.3.4    Pengujian Pengiriman Rules dari Server Honeypot ke IDS Server 

Pengujian tahapan ini untuk melihat program yang dipasang dalam server 

honeypot dapat mengirim file rules yang sudah dibuat sebelumnya dengan 

menggunakan protocol Secure Shell (SSH). Serta nilai MD5sum dari kedua file di 

server yang berbeda akan dicek dan dicocokan. Nilai md5sum tersebut merupakan 

acuan bahwa file tidak mengalami perubahan selama proses pengiriman 

berlangsung. 
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3.3.5    Pengujian Penerapan Dynamic Rules Snort  

Pengujian tahapan ini dilakukan untuk melihat apakah rules yang sudah 

dikirim oleh server honeypot dapat dipasang dalam IDS snort dengan catatan sudah 

betul-betul memenuhi kriteria. Setelah rules baru dijalankan, maka IDS snort harus 

dapat mendeteksi serangan XSS Injeksi yang dilakukan dengan teknik serupa yang 

ada dalam rules. 

3.3.6    Pengujian Pendeteksian Serangan Tahap Pertama dan Kedua 

Pengujian tahapan ini dilakukan setelah pengujian serangan tahap 1 dan 2 

selesai. Tahap ini sangat penting dilakukan untuk melihat seberapa akurat sistem 

IDS dapat mendeteksi serangan dengan rules yang dibuat secara otomatis. Serta 

nantinya akan dilihat total snort dapat memberikan alert terhadap server dengan 

sample yang sudah dilakukan sebanyak 200 serangan. 

3.3.7    Pendeteksian Serangan Dalam Keadaan False Positive, False Negative, 

True Positive, True Negative 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat keadaan IDS dalam beberapa fase 

saat penyerangan dilakukan maupun tidak. False Positive adalah peringatan yang 

dihasilkan oleh IDS karena telah mendeteksi adanya serangan yang valid terhadap 

sistem yang dimonitor. False Negative adalah serangan yang benar-benar terjadi 

tetapi IDS tidak mampu mendeteksi serangan tersebut True Positive merupakan 

serangan yang bersifat valid yang kemudian mentriger IDS untuk membunykan 

alarm peringatan. True Negative merupakan keadaan dimana tidak ada serangan 

yang terjadi dan tidak ada peringatan yang dihasilkan dari IDS [9]. 

3.3.8    Analisis Presentase True Positive Ratio  

Pengujian presentase akurasi ketepatan pendeteksian serangan 

menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada bagian (2.1). Dengan mengetahui 

seberapa banyak presentase sistem dapat mendeteksi serangan. Hal ini menjadi 

acuan apakah sistem yang dikembangkan dapat dikatakan benar-benar sukses atau 

tidak, dengan sample serangan sebanyak 200 yang sudah dilakukan pada tahap 

pertama pengujian serangan, misal nantinya yang didapat presentase kurang dari 50 

persen yang dapat dideteksi maka belum bisa dikatakan benar-benar berhasil, tetapi 

jika lebih dari 50 persen maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa sistem yang 

dibuat dapat berjalan dengan baik. 
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3.3.9    Analisis Presentase False Positive Ratio  

Pengujian presentasi akurasi false positive ratio menggunakan rumus yang 

sudah dijelaskan pada bagian (2.2). dalam perhitungan ini semua packet yang 

dilakukan selama proses penyerangan, yang bernilai true maupun tidak akan ditotal 

dan dikurangi dengan sample XSS packet yang dilakukan missal disini sebanyak 

200 serangan. Presentase FPR sejatinya angka yang dihasilkan nantinya berkisar 

<1% karena jika semakin kecil hasil yang diperoleh maka mengindentifikasi sistem 

semakin akurat dalam mendeteksi serangan. 


