
 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis sebagai bahan 

pendukung penelitian. Penelitian terdahulu dapat menghindarkan penulis dari 

pengulangan penelitian sebelumnya terjadi. Berikut adalah penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Charles Lim,   

Mario Marcello,   

Andrew Japar,  

Joshua Tommy,  

& I Eng Kho, 2014 

Development of 
Distributed Honeypot 
Using Raspberry- Pi 

Raspberry pi sebagai salah 
satu perangkat keras mikro 
berbiaya rendah, sangat 
efektif menggantikan 
komputer desktop.  
Peneliti menggunakan 
Dionaea sebagai sensor 
honeypot pada Raspberry pi 
untuk memantau ancaman 
keamanan jaringan [5].  

Ibrahim Yahya Mohammed 
AL-Mahbashi,  

Prashant Chauhan,  

Shivi Shukla,  

& M. B. Potdar, 2016 

Review on efficient log 
analysis to evaluate 
multiple honeypots using 
ELK 

Honeypot dan IDS 
memiliki kemampuan yang 
berbeda untuk menangkap 
kejadian. Beberapa 
honeypot mampu 
mendeteksi dan sebagian 
tidak bisa mendeteksi 
kejadian. ELK Stack dapat 
menangani semua proses 
log, dan menghasilkan 
visualisasi yang bagus dan 
dapat disesuaikan. 
Honeypot yang digunakan 
antara lain honeytrap, 
dionaea, conpot, cowrie, 
dan elasticpot [7]. 



 
 

 
Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

antara lain sensor honeypot terdiri dari tiga sensor yaitu suricata, dionaea, dan 

cowrie. Ketiga sensor tersebut akan diimplementasikan pada raspberry pi. 

Kemudian hasil log yang dihasilkan oleh honeypot akan divisualisasikan 

menggunakan ELK stack. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana 

implementasi beberapa honeypot pada raspberry pi, dan bagaimana proses log yang 

disimpan pada host raspberry pi akan ditampilkan oleh ELK stack. 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan seperangkat pendapat, definisi atau konsep-

konsep yang berhubungan dengan ruang lingkup dan hal-hal yang dibahas dalam 

melakukan penelitian ini. Selain itu, landasan teori memudahkan peneliti untuk 

menjelaskan dan memprediksi hasil penelitian. 

2.2.1 Keamanan Jaringan 

Comer berpendapat bahwa setiap muncul teknologi baru, penjahat bertanya 

bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan 

kejahatan. Internet telah digunakan untuk kegiatan kriminal seperti penipuan dan 

pencurian identitas, mempengaruhi individu, dan  merupakan ancaman bagi dunia 

bisnis [8]. 

Keamanan untuk perlindungan terhadap kemudahan penggunaan sangat 

penting, oleh karena itu ditetapkan beberapa aspek perlindungan terhadap 

keamanan jaringan. Berikut ini adalah aspek keamanan tersebut. 

a. Data integrity 

Integritas (integrity) ini mengacu pada perlindungan dari perubahan data, 

menjaga keaslian data yang diterima autentik dengan data yang dikirim. 

Surendra Mahajan,  

Akshay Mhasku Adagale, 

& Chetna Sahare, 2016 

Intrusion Detection 
System Using Raspberry 
pi Honeypot in Network 
Security 

Penggunaan Raspberry pi-
Honeypot sebagai umpan 
dalam jaringan merupakan 
solusi sederhana dan efisien 
untuk meningkatkan 
keamanan jaringan. 
Honeypot yang digunakan 
adalah kippo, dionaea, dan 
snort [4]. 



 
 

b. Data availability 

Ketersediaan (avaibility) ini mengacu pada perlindungan terhadap 

gangguan layanan. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi 

yang dibutuhkan, misalnya ketika terjadi serangan maka dapat menghambat dan 

bahkan tidak bisa mengakses data tersebut. 

c. Data privacy/ confidentiality 

Kerahasiaan (confidentiality) ini mengacu pada perlindungan terhadap 

akses data yang tidak sah. Misalnya perlindungan data yang hanya boleh diakses 

oleh user tertentu.  

Comer menambahkan, keamanan yang kompleks mengizinkan akses data 

atau layanan yang telah ditentukan dan mencegah akses atau modifikasi data dan 

layanan sensitif atau rahasia. 

2.2.2 Honeypot 

Honeypot merupakan sistem yang sengaja dibuat untuk menjebak serangan 

yang dilakukuan oleh hacker. Menurut Mohssen honeypot tidak mengandung data 

berharga, mereka hanya mengandung beberapa data palsu. Oleh karena itu, 

honeypot adalah sumber keamanan yang tidak memiliki nilai produksi. Dengan 

menggunakan honeypot, dapat diketahui bagaimana penyerang melakukan 

serangan. Berdasarkan penggunaanya, honeypot terdiri dari production honeypot 

dan research honeypot. Konsep ini berasal dari pengembang snort bernama Marty 

Roesch. Berikut penjelasan dari kedua jenis honeypot tersebut [9]: 

1. Production honeypot 

Production honeypot diterapkan dalam lingkup organisasi untuk 

mengurangi resiko keamanan sumber daya produksi. Honeypot ini berfokus pada 

perlindungan terhadap sistem. 

2. Research honeypot 

Research honeypot digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

ancaman kemanan. Informasi tersebut digunakan untuk penelitian dan dipahami 

secara mendalam. 



 
 

Menurut Grimer, berdasarkan penempatanya honeypot diletakkan dalam 

tiga lokasi, yaitu penempatan eksternal, penempatan internal, dan penempatan 

DMZ. Berikut adalah penjelasan dari lokasi tersebut [10]: 

1. Penempatan Eksternal 

Honeypot dengan penempatan eksternal, tidak ada firewall di depan 

honeypot. Honeypot terhubung langsung ke internet yang memungkinkan 

digunakan untuk menyelidiki secara bebas. Ditunjukkan pada Gambar 2.1, dalam 

implementasi penempatan eksternal membutuhkan satu atau lebih alamat IP publik. 

Jika hanya memiliki satu alamat IP publik dan menggunakan hub, alamat IP publik 

diberikan untuk server honeypot dan server monitoring tanpa alamat IP. 

 
2. Penempatan Internal 

Penempatan honeypot selanjutnya ada di dalam jaringan dengan firewall di 

antara internal dan jaringan luar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

Penempatan ini akan membuat honeypot menjadi sistem peringatan dini bahwa 

serangan telah berhasil melewati firewall. 

 

Gambar 2.1 Penempatan Eksternal Honeypot 



 
 

 
3. Penempatan DMZ 

Menempatkan honeypot pada Demilitarized Zone (DMZ), seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.3, merupakan pilihan terbaik bagi sebuah perusahaan. 

Router ditempatkan setelah firewall sebagai lapisan tambahan manajemen jaringan 

internal. DMZ dapat memiliki alamat IP publik atau privat dan mempunyai port 

yang terbuka. Ketika terjadi serangan pada server yang mempunyai DMZ, maka 

penyerang hanya bisa mengakses host yang ada pada DMZ. 

 
Honeypot mempunyai tingkat interaksi untuk mengukur jumlah aktivitas 

yang dilakukan oleh penyerang. Peningkatan aktivitas penyerang yang 

Gambar 2.2 Penempatan Internal Honeypot 

Gambar 2.3 Penempatan Honeypot pada DMZ 



 
 

diperbolehkan terhadap sistem maka semakin tinggi tingkat interaksi honeypot. 

Menurut Joshi dan Sardana terdapat tiga interaksi pada honeypot, antara lain [3] : 

3. Honeypot interaksi rendah (low interaction) 

Honeypot ini digunakan untuk menirukan sistem yang asli tanpa 

menggunakan sistem operasi yang nyata. Honeypot ini lebih mudah dalam deploy 

dan maintain, namun hanya mencatat sejumlah informasi mengenai aktivitas 

penyerang. Karena layanan hanya berupa emulasi, penyerang tidak bisa berinteraksi 

dengan layanan yang diberikan. Contoh dari honeypot ini adalah Honeyd dan 

Specter. 

4. Honeypot interaksi menengah (Medium Interaction) 

Honeypot ini lebih maju daripada low interaction honeypot namun kurang 

maju jika dibandingkan dengan high interaction honeypot. Emulasi layanan pada 

honeypot ini akan melayani dan memberikan tanggapan pada saat diserang. 

Tanggapan ini digunakan untuk memancing penyerang sehingga mereka percaya 

bahwa honeypot adalah sistem yang asli. Contoh dari medium interaction honeypot 

adalah Kippo. 

5. Honeypot interaksi tinggi (High Interaction) 

Honeypot ini menggunakan sistem operasi yang nyata, penyerang percaya 

bahwa honeypot ini adalah sistem yang asli. Namun high interaction honeypot 

mengambil banyak risiko karena sistem memberikan akses yang sebenarnya. 

Informasi yang dikumpulkan tentang serangan cukup banyak, jadi benar-benar 

digunakan untuk tujuan penelitian. Honeypot ini akan sangat membantu dalam 

mendeteksi eksploitasi, worm, virus, dan kerentanan baru. Contoh dari high 

interaction honeypot adalah ManTrap dan Honeynet. 

Kesimpulan dari tingkat interaksi honeypot adalah semakin tinggi tingkat 

ineteraksi pada honeypot, maka semakin besar data yang ditangkap dan semakin 

besar juga resiko yang diterima. Untuk lebih memahami tingkat interaksi honeypot, 

maka dijelaskan pada Tabel 2.2. 



 
 

Tabel 2.2 Tabel Tingkat Interaksi Honeypot 

Aspek 
Low 

Interaction 
Medium 

Interaction 
High 

Interaction 

Tingkat kontribusi Rendah Sedang Tinggi 

Sistem operasi nyata Tidak Tidak Ya 

Instalasi Mudah Sulit Sangat sulit 

Pemeliharaan Mudah Mudah Memakan waktu 

Resiko Rendah Sedang Tinggi 

Kemungkinan ancaman Tidak Tidak Ya 

Dibutuhkan pengendalian Tidak Tidak Ya 

Data yang dikumpulkan Terbatas Sedang Luas 

Interaksi Layanan Palsu Permintaan Kontrol penuh 

Sumber: Joshi dan Sardana [3] 

2.2.3 Dionaea Honeypot 

Dionaea adalah honeypot yang mengemulasi layanan untuk menangkap 

malware dengan target protokol seperti Server Message Block (SMB). Menurut 

Moore dan Al-Nemrat dionaea dirilis sebagai penerus Nepenthes, bekerja dengan 

Andy Smith dalam mengotomatisasi proses honeypot membuat dionaea bekerja 

lebih baik. Dionaea mengumpulkan informasi serangan ke sebuah file log untuk 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memahami serangan yang dikumpulkan 

oleh honeypot [11].  

Honeypot dionaea menjebak eksploitasi malware melalui kerentanan yang 

sengaja dibuka untuk diserang, tujuan utamanya adalah mendapatkan salinan 

malware [12]. Layanan pada jaringan memiliki protokol tertentu, honeypot 

menjebak serangan dengan membuka port yang telah ditentukan. Pada Tabel 2.3 

dapat ditunjukkan beberapa layanan dan port yang disediakan dionaea. 

Tabel 2.3 Layanan yang Dibuka Dionaea 

Service Port Protocol  

Hostname Server Protocol 42 tcp/ udp 

Domain Name System (DNS) 53 tcp/ udp 

Network Time Protocol (NTP) 123 udp 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 80 tcp 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) 443 tcp 

Session Initiation Protocol (SIP) 5060/ 5060/ 5061 udp/ tcp/ tls 



 
 

File Transfer Protocol (FTP) 21 tcp 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) 69 udp 

Server Message Block (SMB) 445 tcp 

Microsoft SQL 1433 tcp 

MySQL 3306 tcp 

 

2.2.4 Suricata Honeypot 

Suricata mampu mendeteksi Intrusion Detection System (IDS), Intrusion 

Prevention System (IPS), Network Security Monitoring (NSM) dan Packet Capture 

(PCAP) secara realtime. White et al menyatakan bahwa pada tahun 2009, 

Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat bersama dengan sebuah 

konsorsium perusahaan swasta, memberikan dana hibah yang besar kepada sebuah 

organisasi yaitu Open Information Security Foundation (OISF). Dana hibah 

tersebut digunakan untuk membangun sebuah alternatif snort, yang disebut 

suricata. Pertama kali dirilis pada tahun 2010, suricata dikembangkan dengan 

meminjam arsitektur dari snort. Suricata juga mengakui bahwa snort sebagai "our 

collective roots", dan bahkan menggunakan aturan yang sama dengan snort [13]. 

Menurut Sanders dan Smith, suricata merupakan komponen dari Network 

Security Monitoring (NSM). NSM telah maju berkat pihak kemiliteran yang 

merupakan salah satu pendukung terbesar pola pikir keamanan ini, berawal dari 

pentingnya informasi operasional mereka, dan tingginya kerahasiaan data yang 

mereka punya. Suricata mempunyai range port sesuai dengan aturan IDS yang 

akan digunakan untuk memeriksa sumber atau tujuan yang berjalan pada lalu lintas 

jaringan. Sebagai contoh port yang digunakan oleh layanan Simple Mail Transfer 

Protocol (SMTP) yaitu port 25, port yang umum digunakan oleh layanan File 

Transfer Protocol (FTP) yaitu port 20 dan 21, dan beberapa port yang bisa 

digunakan untuk komunikasi Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Pada Tabel 2.4 

ditunjukkan beberapa port yang digunakan suricata. Perubahan protokol 

administratif seperti Secure Shell (SSH), sangat penting dilakukan bagi 

administrator untuk merubah port default 22. Hal ini akan mencegah pemindaian 

otomatis untuk menemukan layanan SSH [14]. 



 
 

Tabel 2.4 Port Komunikasi HTTP Suricata 

Port Komunikasi HTTP Suricata 

80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,311,383,591,593, 
631,901,1220,1414,1741,1830,2301,2381,2809,3037,3057,3128,3702,4343, 
4848,5250,6080,6988,7000,7001,7144,7145,7510,7777,7779,8000,8008, 
8014,8028, 
8080,8085,8088,8090,8118,8123,8180,8181,8222,8243,8280,8300,8500, 
8800,8888,8899,9000,9060,9080,9090,9091,9443,9999,10000,11371, 
34443,34444,41080,50002,55555 

2.2.5 Cowrie Honeypot 

Cowrie adalah medium interaction honeypot yang dikembangkan oleh 

Michel Oosterhof pada tahun 2015. Cowrie bertujuan untuk mencatat serangan 

brute force dan interaksi yang dilakukan oleh penyerang [15]. Menurut Mahar et al 

server cowrie harus tampak realistis untuk meyakinkan penyerang bahwa mereka 

berada dalam sistem nyata. Semua kejadian pada honeypot dicatat untuk dianalisis. 

Ada tiga data yang ditangkap oleh cowrie, antara lain: 

a. Koneksi 

Semua data yang terkait dengan serangan brute force pada honeypot dicatat 

dan disimpan pada sebuah log, data yang tercatat antara lain new connection, lost 

connection, dan login attempt. 

b. Interaksi shell 

Setelah berhasil masuk ke sistem, command, output, dan timestamp seluruh 

bagian shell akan dicatat oleh cowrie. 

c. File transfer 

Semua file yang diserang penyerang dengan menggunakan perintah wget, 

curl, scp atau sftp akan dicatat oleh cowrie.  



 
 

 Cowrie bertujuan untuk meniru server dengan menyerupai tampilan yang 

asli, memiliki tiruan dari file dan folder yang ada pada linux seperti /bin dan /etc 

sehingga bisa dieksplorasi menggunakan ls dan cd. Cowrie dapat mensimulasikan 

output dari perintah umum linux, ditunjukkan pada Gambar 2.4 [16]. 

Sumber: Mahar et al. [16] 

2.2.6 Raspberry pi 

Raspberry pi adalah sebuah komputer single-board yang dikembangkan 

oleh raspberry pi Foundation di Inggris. Menurut Ashwin raspberry pi adalah 

komputer yang dibangun pada papan sirkuit tunggal. Papan ini mencakup 

processor, RAM, input/ output (I/ O), dan port untuk menghubungkan perangkat 

lainya. Komputer single-board ini mempunyai biaya lebih murah, sering digunakan 

dalam bidang akademis, penelitian, dan sistem embedded  [17]. Dalam penelitian 

ini akan digunakan raspberry pi 2 model B. Raspberry pi ini berbasis ARM Cortex 

A7, tampilan dari raspberry pi 2 model B ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

Raspberry pi didesain untuk sistem operasi linux. Sekarang tidak hanya 

linux yang mengembangkan sistem operasi pada raspberry pi, tetapi windows juga 

mengembangkan sistem operasinya untuk raspberry pi dalam bentuk Internet Of 

Things (IOT).  

 

 

 

Gambar 2.4 Contoh Simulasi Cowrie dengan Perintah Linux Sederhana 



 
 

Sumber: Ashwin [17] 

2.2.7 ELK Stack 

ELK stack adalah platform manajemen dan analisis log yang komplet. 

Chhajed menyatakan bahwa analisis log mempunyai peran penting dalam 

mengelola keamanan pada sistem. Analisis log membantu dalam mendeteksi 

pelanggaran keamanan, penyalahgunaan aplikasi, serangan berbahaya, dan 

sebagainya [6]. 

ELK stack terdiri dari Elasticsearch, Logstash, dan Kibana. Masing-masing 

membuat pencarian dan analisis data menjadi lebih mudah. Berikut penjelasan dari 

tiga perangkat tersebut. 

a. Elasticsearch 

Elasticsearch adalah mesin pencari yang berkemampuan dalam pencarian 

dan analisis data secara realtime. Elasticsearch mempunyai beberapa fitur seperti 

pencarian multibahasa, geolocation, autocomplete, JSON dan RESTful API yang 

memudahkan elasticsearch dalam mengelola data. 

b. Logstash 

Logstash membantu dalam membangun jaringan pipeline yang dapat 

memusatkan pengolahan data. Menggunakan berbagai plugin input dan output 

untuk memudahkan dalam parsing dan memproses format yang berbeda dalam 

Gambar 2.5 Raspberry Pi 2 Model B 



 
 

skala besar. Logstash berfungsi untuk memproses log, peristiwa, dan data tidak 

terstruktur. Data yang telah diproses dikirim ke elasticsearch menggunakan plug in 

output pada logstash.  

c. Kibana 

Kibana memvisualisasikan data yang tersimpan pada cluster elasticsearch. 

Kibana menyediakan antarmuka berbasis browser yang memudahkankan dalam 

membuat dashboard dengan cepat. Kibana menyajikan data dalam bentuk 

histogram, geomaps, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan lain-lain. 

d. Filebeat Client 

Filebeat adalah plug in logstash yang bertugas sebagai agen pada server 

sumber untuk mengirim data ke ELK stack. Filebeat menggantikan plug in logstash 

yang lama yaitu logstash forwarder atau lumberjack [18].  

Sumber: Chhajed [6] 

Ditunjukkan pada Gambar 2.6, log dari beberapa server sumber dikirimkan 

melalui shipper logstash ke induk logstash. Pada logstash dilakukan parsing data 

yang kemudian dikirim menuju cluster elasticsearch. Data yang tersimpan pada 

elasticsearch digunakan oleh kibana untuk menampilkan visualisasi. 

2.2.8 Scanning  

Scanning merupakan metode untuk mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya dari IP/ jaringan korban. Informasi tersebut misalnya celah keamanan 

dan layanan apa saja yang ada pada komputer korban. Salah satu alat yang bisa 

digunakan untuk scanning adalah Network Mapped (Nmap). Menurut Shaw Nmap 

Gambar 2.6 ELK data pipeline 



 
 

digunakan administrator jaringan untuk menentukan sistem yang sedang online, 

sehingga mereka bisa mengerti jika terjadi konflik pada jaringan. Sebagai contoh 

dengan Nmap administrator mampu mendeteksi layanan Operating System (OS). 

Terdapat dua cara menjalankan scanning menggunakan Nmap yaitu Nmap Basic 

Scans dan Advanced Scans [19]. 

a. Nmap Basic Scans 

Nmap Basic Scans mencakup cara menjalankan pemindaian Nmap secara 

normal dengan informasi yang tidak rumit, beberapa perintah dari Nmap basic 

scans dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Perintah Nmap Basic Scans 

Perintah Fungsi 

nmap [target] Perintah scanning secara default 

nmap –sV [target] Perintah scanning untuk melihat versi perangkat lunak 

nmap –oA [port] [target] Perintah scanning untuk mencari log 

nmap –p [port] [target] Perintah scanning dengan menentukan port 

nmap –reason -sV [target] 
Perintah scanning untuk menampilkan port berada 
dalam keadaan tertentu 

 
b. Nmap Advanced Scans 

Mencakup cara menjalankan pemindaian Nmap lebih lanjut dengan 

informasi yang sedikit rumit, beberapa perintah dari Nmap advanced scans dapat 

dilihat pada Tabel 2.6.  

Tabel 2.6 Perintah Nmap Advanced Scans 

 

Perintah Fungsi 

nmap –Pn –n [target] 
Perintah scanning dengan membuat semua host adalah 
online dan melewati penemuan host 

nmap –sn [target] Perintah scanning untuk melihat TCP Null scan 

nmap –sU [target] Perintah scanning untuk melihat port UDP yang terbuka 

nmap –sF  [target] 
Perintah scanning dengan melakukan pengiriman FIN ke 
target 

nmap –O [target] Perintah scanning untuk melihat jenis sistem operasi 



 
 

Dalam penelitian ini Nmap digunakan untuk menguji honeypot dengan 

tujuan untuk menampilkan port-port yang terbuka untuk diserang.  

2.2.9 Brute Force 

Serangan brute force adalah serangan yang mencoba mengakses akun 

dengan percobaan setiap kata kunci dan dilakukan berulang kali sampai 

menemukan yang benar. Menurut Svensson sebuah serangan brute force pasti akan 

meninggalkan jejak, serangan tersebut dianggap mudah dideteksi (usaha login 

dapat dipantau) [20]. Salah satu alat yang digunakan untuk melakukan serangan 

brute force adalah Hydra. Alat ini mendukung banyak serangan terhadap berbagai 

layanan termasuk (File Transfer Protocol) FTP, (Hypertext Transfer Protocol) 

HTTP, dan (Secure Shell) SSH. Pada dijelaskan beberapa perintah hydra dalam 

melakukan serangan. 

Tabel 2.7 Perintah Brute force dengan Hydra 

Perintah Fungsi 

hydra -L usernames.txt -P 
passwordlist.txt 
ftp://server 

Perintah tersebut akan menginstruksikan Hydra 
untuk melakukan serangan terhadap server ftp. 
Perhatikan bahwa –L dan –P digunakan untuk loop 
file usernames.txt dan passwordlist.txt 

hydra -L usernames.txt -P 
passwordlist.txt -t 4 
ssh://server 

Perintah tersebut akan menginstruksikan Hydra 
untuk memaksa masuk ke layanan SSH. Perintah -
t 4 akan digunakan untuk menyesuaikan jumlah 
usaha otentikasi 

Sumber: Svensson [20] 
 
Sistem terus menerus dihantam dengan kombinasi username dan password 

sampai ditemukan kecocokan. Serangan tersebut pada akhirnya akan memberi 

akses penyerang ke sistem yang ditargetkan. Tapi dengan password yang rumit, 

mekanisme log out akun, dan solusi monitoring jaringan akan menyulitkan 

pekerjaan para penyerang. 

2.2.10 Malware 

Malware adalah kepanjangan dari Malicious Software, yaitu perangkat 

lunak berbahaya yang berperan untuk menganggu komputer dan keamanan 

jaringan. Elisan menyatakan bahwa sasaran malware rata-rata adalah individu, 



 
 

organisasi, bisnis, dan pemerintah. Motivasi ancaman ini telah berevolusi dari 

gangguan sederhana menjadi pencurian informasi dan penyadapan. Berdasarkan 

perilakunya malware dikelompokkan menjadi beberapa tipe, antara lain [21]: 

a. Infectors 

Infectors merupakan tipe dari malware yang menyebar dengan melampirkan 

salinan kode berbahaya ke sasaran host. Infectors disebut juga virus komputer, 

petunjuk utamanya adalah menginfeksi komputer dengan menjadi bagian sebuah 

file/ data. Infectors dapat tersebar melalui media seperti floppy disk. 

b. Network worms 

Worm jaringan adalah tipe dari malware yang mereplikasi atau menyebar 

melalui jaringan dengan menggunakan layanan jaringan yang banyak digunakan 

seperti internet browser, e-mail, dan chat. Worm biasanya mengandalkan social 

engineering untuk menyebar, setiap orang yang sedang online atau terhubung 

dengan jaringan internet berpotensi menjadi korban. 

c. Trojan horses 

Trojan horses juga dikenal hanya sebagai Trojan, adalah tipe dari malware 

yang melakukan perusakan dan penyamaran. Trojan mengakui dirinya sendiri 

sebagai program yang tidak berbahaya dan sah, tentunya akan menjadi ketertarikan 

bagi pengguna. Biasanya Trojan menyamarkan dirinya sebagai game, tools, bahkan 

software. Tujuan utamanya adalah meyakinkan pengguna untuk menjalankannya. 

Hasil akhirnya biasanya pengguna kehilangan beberapa file dan sistem tidak bisa 

dioperasikan. 

d. Backdoors 

Backdoors adalah tipe dari malware yang memungkinkan penyerang untuk 

mendapatkan akses ke sistem yang ditargetkan, melewati berbagai bentuk 

pengamanan dan otentikasi digital. Keberhasilan backdoor terletak pada serangan 

yang tersembunyi dan tidak terdeteksi.  

e. Remote Access Trojans (RAT) 

Remote access trojans juga dikenal sebagai manajemen trojan jarak jauh, 

adalah alat manajemen sistem berbahaya yang memiliki kemampuan backdoor.  

Hal tersebut memungkinkan penyerang mendapatkan akses root ke mesin yang 



 
 

ditargetkan melalui program berbahaya yang tersembunyi dan berjalan pada sistem. 

Tidak seperti backdoor yang biasanya hanya menggunakan shell, RAT 

menggunakan model client-server memiliki User Interface (UI) yang dapat 

digunakan penyerang untuk mengeluarkan perintah ke server yang diserang. 

f. Information stealers 

Information stealers adalah tipe dari malware yang mencuri informasi. 

Informasi yang dicuri bisa berupa kata sandi, surat finansial, data kepemilikan, atau 

apapun yang disediakan bukan untuk umum. Pencuri informasi ini diklasifikasikan 

lebih lanjut sebagai keylogger, perekam desktop dan pengeruk memori. 

g. Ransomware 

Ransomware adalah tipe dari malware yang menyimpan akses ke sistem dan 

merampas sumber daya berupa data penting. Data rampasan tersebut selamat jika 

korban membayar tebusan yang telah ditentukan.  

h. Scareware 

Scareware adalah tipe dari malware yang berbentuk penipuan digital, 

dirancang untuk menakut-nakuti pengguna agar memasang program dan bahkan 

harus membayarnya. Anti virus (AV) palsu adalah scareware yang paling populer,  

scareware akan membodohi pengguna untuk percaya bahwa sistemnya sedang 

terinfeksi malware dan satu-satunya cara untuk memecahkan masalahnya adalah 

dengan memasang program yang disarankan. 

i. Fakeware 

Jika malware tipe trojans menggunakan nama yang menarik untuk 

dijalankan, fakeware mengakui dirinya sebagai pembaruan program yang sah. 

Fakeware menyamar sebagai pembaruan perangkat lunak populer. Sebagai contoh 

fakeware menyamar sebagai update flash player, selalu menyarankan agar 

pengguna memperbarui perangkat lunak mereka agar tidak dimanfaatkan oleh 

penyerang. Jika pengguna yakin bahwa fakeware adalah pembaruan yang sah, maka 

malware tersebut mempunyai kesempatan untuk dipasang pada sistem. 

j. Greyware  

Greyware adalah tipe dari malware yang tidak berbahaya, namun bisa 

berbahaya berdasarkan bagaimana penggunaannya karena efeknya tidak langsung 



 
 

membahayakan pengguna. Tipe malware ini mencakup spyware, adware, joke 

program yang menyebabkan ketidaknyamanan dan membahayakan kinerja 

komputer. 

2.2.11 Ransomware Wannacry 

Wannacry ransomware adalah serangan terburuk yang pernah ada. 

Wannacry ransomware adalah jenis malware yang menghalangi pengguna untuk 

mengakses sebuah file atau sistem, memegang file atau seluruh perangkat 

menggunakan enkripsi sampai korban membayar uang tebusan. Setelah korban 

memberikan uang tebusan, penyerang akan memberikan imbalan berupa sebuah 

kunci dekripsi yang digunakan pengguna mengakses file atau sistem yang 

dienkripsi oleh malware tersebut [22].  

Wannacry menyebar melalui protocol SMB yang beroperasi pada port 445 

dan 139. Biasanya digunakan oleh mesin dengan sistem operasi windows untuk 

berkomunikasi dengan sistem file melalui jaringan. Setelah wannacry terpasang, 

ransomware ini akan memindai dan menyebar ke perangkat lainnya. Wannacry 

menggunakan doublepulsar dan eternalblue untuk mengeksploitasi kerentanan 

SMB yang dipublikasikan oleh kelompok Shadows Broker. Doublepulsar bukanlah 

alat eksploitasi, melainkan bahan yang akan dikirim melalui beberapa eksploitasi 

(payload). Doublepulsar mengirimkan file berbahaya dari sistem jarak jauh dan 

kemudian meletakkanya pada sistem yang ditargetkan [23]. 

Sebagai salah satu ransomware, wannacry memiliki komponen yang berisi 

komponen worm. Ini akan memindai celah dan mencoba menyerang kerentanan di 

internet. Pada Gambar 2.7 menunjukkan bagaimana wannacry ransomware 

memindai alamat IP [24]. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan, ketika pengguna 

menggunakan koneksi Local Area Network (LAN), malware akan memindai semua 

alamat yang disebutkan di dalam LAN dengan port 445 yang terbuka. Jika 

pengguna menggunakan koneksi internet, maka malware akan memindai alamat IP 

secara acak untuk melihat apakah komputer memiliki port 445 yang terbuka. Ketika 

menemukan satu perangkat dengan port terbuka, malware akan memindai semua 

komputer yang terhubung. Untuk memeriksa kerentanan terhadap wannacry alat 

yang bisa digunakan adalah metasploit. Dengan metasploit dapat digunakan untuk 



 
 

melihat apakah MS17-010 telah di patch atau tidak. Jika mesin tersebut tidak di 

patch, modul MS17-010 akan memeriksa adanya infeksi doublepulsar [25].  

 

2.2.12 Denial of Service (DoS) 

DoS adalah serangan yang dilakukan untuk mencegah pengguna mengakses 

server, komputer, perangkat, atau sumber jaringan yang diserang. Menurut 

Bhattacharyya dan Kalita serangan DoS bisa menjatuhkan server atau jaringan 

dengan cepat. Berikut adalah delapan alasan mengapa serangan DoS sangat 

berbahaya [1]. 

1. Ketergantungan tinggi pada internet. 

2. Sumber internet yang terbatas. 

3. Banyak host dikuasai oleh satu atau lebih yang berkonspirasi melawan 

beberapa server atau host yang ditargetkan.  

4. Intelijen dan sumber daya yang mungkin digunakan untuk menggagalkan 

serangan yang akan terjadi biasanya tidak siap.  

5. Prinsip jalur sederhana dan mudah digunakan pada jaringan internet. 

6. Ketidakcocokan dalam desain antara pusat dan pengguna jaringan. 

7. Manajemen jaringan sering lamban. 

8. Secara umum keamanan dalam sharing data memiliki kekurangan. 

Karena ketergantungan yang tinggi terhadap internet, beberapa orang 

memanfaatkan kelemahan internet untuk melumpuhkan komponen yang 

ditargetkan. Situs server jaringan besar seperti Google dan Facebook mempunyai 

Gambar 2.7 Penyebaran Malware WannaCry Ransomware 



 
 

sumber daya komputasi dan penyimpanan yang besar dapat mengurangi dampak 

serangan DoS secara realtime. Namun, seperti jaringan situs pemerintah, situs 

berita, repository teknis, server game sering kali berhasil diserang. Alat yang 

digunakan untuk serangan DoS dan DDoS telah dikembangkan dan disediakan 

untuk umum, beberapa alat tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Beberapa Alat untuk Serangan DoS 

Nama Alat Platform Protokol 

Jolt Windows ICMP 
Burbonic Linux/Windows TCP 

Targa Linux TCP/UDP/ICMP 
Blas20 Linux/Windows TCP 

Crazy Pinger Linux/Windows ICMP 
UDPFlood Windows UDP 

FSMax Windows  
Nemsey Windows TCP 
Panther Windows UDP 

Slowloris Windows HTTP 
Blackenergy Linux/Windows TCP/UDP/ICMP 

HOIC Windows/Linux HTTP 
Shaft Linux/Windows TCP/UDP/ICMP 

Knight Windows TCP/UDP 
Kaiten Windows TCP/UDP 
RefRef Windows  
Hgod Windows TCP/UDP/ICMP 
LOIC Linux/Windows TCP/UDP/ICMP 
Trinoo Linux/Windows UDP 
TFN Linux/Windows TCP/UDP/ICMP 

TFN2K Linux/Windows TCP/UDP/ICMP 
Stachaldraht Linux/Windows TCP 

Mstream Linux/Windows TCP 
Trinity Linux/Windows TCP/UDP 

Sumber: Bhattacharyya dan Kalita [1] 

Pada penelitian ini alat yang digunakan untuk serangan DoS adalah Low 

Orbit Ion Cannon (LOIC). LOIC adalah alat serangan DoS yang sangat efektif dan  

bekerja melalui IRC. Didukung dengan tiga protokol yaitu TCP, UDP, dan HTTP. 

Selain itu, LOIC dapat melakukan serangan DoS dalam waktu singkat. 



 
 

2.2.13 Black Box Testing 

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan apakah semua fungsi sistem 

yang dibuat sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan untuk mengetahui 

apabila ada kesalahan pada sistem. Salah satu pendekatan dalam melakukan 

pengujian black box. Menurut Williams, pengujian black box disebut juga 

pengujian fungsional. Pengujian ini mengabaikan mekanisme internal suatu sistem, 

berfokus pada output yang dihasilkan sebagai respons dari input dan eksekusi yang 

dipilih [24]. Penguji hanya memahami input yang dilakukan dan output yang 

dihasilkan oleh sistem, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

Sumber: Williams [24] 

Pengujian black box mempunyai beberapa jenis, berikut adalah jenis-jenis 

dari pengujian black box: 

a. Functional dan non-functional 

Dalam menggunakan pengujian fungsional, penguji melakukan 

pemeriksaan terhadap rancangan dan spesifikasi persyaratan untuk merencanakan 

uji kasus. Pengujian fungsional memastikan bahwa fungsi yang ditentukan dalam 

spesifikasi kebutuhan bekerja. Setelah implementasi sistem sudah selesai, 

pengujian dapat dilakukan dengan memeriksa kebutuhan non fungsional. 

Kebutuhan non fungsional terdiri dari stress testing dan performance testing. 

Berikut adalah penjelasan dari kedua kebutuhan non fungional tersebut. 

 Stress testing dilakukan untuk mengavaluasi suatu sistem atau komponen 

pada batas atau di luar batas spesifikasi atau persyaratanya. Jadi pengujian ini 

memastikan bahwa sistem tetap berjalan baik pada saat diberikan beban yang berat. 

Permormance testing dilakukan untuk mengevaluasi penyesuaian sistem dengan 

Gambar 2.8 Black Box Testing 



 
 

kinerja yang ditentukan. Pengujian ini menentukan bagaimana sistem dapat 

melakukan respons dan stabilitas pada beban kerja tertentu. 

b. Integration testing 

Pengujian integrase dilakukan untuk mengevaluasi interaksi antara 

beberapa perangkat lunak atau komponen. Sebagai contoh sebuah proses yang 

dikerjakan oleh dua perangkat lunak, dimana satu perangkat menggunakan hasil 

output dari fungsi yang lainya. 

c. Regression testing 

Pengujian regresi dilakukan untuk menguji ulang sistem dan memverifikasi 

bahwa ketika ada modifikasi terhadap sistem, tidak akan menimbulkan efek yang 

tidak diinginkan dan sistem masih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 

 

 

  



 
 

 




