
 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Model Proses Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model proses sekuensial linier 

dalam penelitian. Menurut Pressman model sekuensial linier dapat dilihat pada 

gambar berikut [26]. 

Dalam suatu penelitian dimulai dari suatu masalah. Pada penelitian ini 

masalah perlu dirumuskan untuk membatasi lingkup penelitian. Selain itu, 

perumusan masalah berfungsi untuk mempermudah sistematika dan tindakan 

penelitian. Tahap ini dapat dilihat pada bab pendahuluan. 

Setelah masalah diidentifikasi, penulis melakukan studi kepustakaan. Studi 

pustaka dari berbagai literatur termasuk dari buku, makalah-makalah, artikel 

ilmiah, maupun bahan-bahan dari internet yang sesuai dengan objek yang diteliti. 

Sebagai contoh fungsi honeypot dalam keamanan jaringan.  

Tahap berikutnya analisis kebutuhan sistem, penulis melakukan analisis 

terhadap kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Analisis kebutuhan sangat 

penting dilakukan supaya sistem yang dibangun berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebagai contoh kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam 

pengujian honeypot. 

 Setelah kebutuhan selesai dianalisis, penulis membuat desain dan 

perancangan sistem sebelum melakukan implementasi yang sesungguhnya. Desain 
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sistem dilakukan dengan membuat rancangan sistem, konfigurasi, dan aspek lain 

yang akan digunakan. Desain sistem dapat mengurangi resiko kesalahan pada saat 

implementasi. 

Pada tahap implementasi penulis Melakukan kegiatan penelitian dengan 

menerapkan semua aspek yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. 

Kegiatan ini dimulai dengan menyiapkan hardware dan software yang digunakan 

hingga tahap pengujian pada sistem. Proses pengujian ini meliputi rencana 

pengujian, skenario pengujian, dan laporan hasil pengujian. 

3.2 Analisis 

3.2.1 Analisis Masalah 

Mudahnya mengakses jaringan, memungkinkan adanya gangguan dari 

pihak yang ingin menyerang, merusak, bahkan mengambil data penting. Kurangnya 

informasi tentang penyerang seperti siapa yang menyerang, mengapa mereka 

menyerang, bagaimana mereka menyerang, dan kapan serangan dilakukan. 

Honeypot memang tidak menyelesaikan masalah pada keamanan jaringan, namun 

dapat membantu dalam mendeteksi dan mendapatkan informasi serangan. 

Penggunaan honeypot pada komputer desktop mengonsumsi daya yang lebih 

banyak. Selain itu, terdapat kesulitan dalam monitoring menggunakan honeypot 

yaitu terhadap log yang dihasilkan oleh honeypot.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengajukan penelitian dengan 

mekanisme penerapan beberapa honeypot menggunakan raspberry pi yang 

bertujuan untuk menghemat konsumsi daya dan ELK stack untuk visualisasi hasil 

log yang didapatkan oleh honeypot dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

membaca log yang dihasilkan oleh honeypot. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat 

Sebelum membuat desain sistem, diperlukan analisis terhadap perangkat 

apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan melihat skema sistem yang 

telah dibuat dapat ditentukan perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Pada tahap ini spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang akan 

digunakan diidentifikasi. 



 
 

1. Analisis perangkat keras (Hardware) 

Kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk implementasi pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, dan Tabel 3.3. Dalam tabel 

tersebut terdapat spesifikasi perangkat keras yang akan digunakan, mulai dari 

sistem operasi yang digunakan, jenis prosesor, ukuran Random Access Memory  

(RAM), dan lain sebagainya. 

Tabel 3.1 Raspberry Pi sebagai Server Multiple Honeypot 

Tabel 3.2 Virtual Machine sebagai Server ELK Stack 

Tabel 3.3 Laptop sebagai Penyerang 

 

 

 

Spesifikasi Keterangan 

Sistem Operasi Ubuntu Server 14.04.5 for ARM (Trusty Tahr) 64-bit 

Processor Broadcom BCM2837Arm7 Quad Core 

RAM 1 GB 

Kapasitas Memori 16 GB 

Role Target Serangan 

IP Address dhcp 

Spesifikasi Keterangan 

Sistem Operasi Ubuntu Server 16.04.3 LTS (Xenial Xerus) 64-bit 

Processor Intel Core i5-3427U 1.80 GHz 

RAM 2 GB 

Kapasitas Memori 41 GB 

Role Server Visualisasi 

IP Address 192.168.1.60 

Spesifikasi Keterangan 

Sistem Operasi Ubuntu Desktop 17.04 (Zesty Zapus) 64 bit 

Processor Intel Core i5-3427U 1.80 GHz 

RAM 4 GB 

Kapasitas Memori 178 GB 

Role Penyerang 

IP Address dhcp 



 
 

2. Analisis perangkat lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk melakukan proses perintah yang 

digunakan dan akan diimplementasikan sesuai dengan perancangan yang dibuat. 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dapat di lihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5, 

dan Tabel 3.6. 

Tabel 3.4 Perangkat Lunak pada Sisi Honeypot Server 

Perangkat 

Lunak 
Deskripsi Versi 

Oink Master 

Perangkat lunak yang digunakan suricata 

untuk memperoleh rule yang update, 

sehingga dapat diperoleh rule yang mampu 

mengenal jenis-jenis serangan baru. 

Versi 2.0 

Suricata 

Honeypot 

Honeypot yang mendeteksi Intrusion 

Detection System (IDS) secara realtime, 

Intrusion Prevention System (IPS), 

Network Security Monitoring (NSM) dan 

Packet Capture (PCAP) secara offline. 

Versi 4.0.0 

Dionaea 

Honeypot 

Honeypot yang menjebak eksploitasi 

malware melalui kerentanan yang sengaja 

dibuka untuk diserang dengan tujuan 

mendapatkan salinan malware. 

Versi 0.6.0 

Cowrie 

Honeypot 

Honeypot yang mencatat serangan brute 

force dan interaksi shell yang dilakukan 

oleh penyerang. 

Perubahan terakhir: 

22 Agustus 2017 

Go Lang 
Perangkat lunak yang digunakan untuk 

kompilasi paket dependensi 
Versi 1.8.3 

Filebeat ARM 

Plug in logstash yang bertugas sebagai 

agen di server sumber untuk mengirim 

data ke Elasticsearch 

Versi 7.0.0-alpha1 

 

Tabel 3.5 Perangkat Lunak pada Sisi ELK Server 

Perangkat 

Lunak 
Deskripsi Versi 

Java 
Perangkat lunak untuk menjalankan aplikasi 

berbasis Java 
Versi 1.8.0_131 

Kibana 
Kibana memvisualisasikan data yang 

tersimpan pada cluster Elasticsearch. 
Versi 4.5.4 



 
 

Elasticsearch 
Elasticsearch berkemampuan dalam 

pencarian dan analisis data secara realtime.  
Versi 2.4.6 

Logstash 

Logstash membantu dalam memusatkan 

pengolahan data. Menggunakan plugin 

input dan output untuk memudahkan dalam 

parsing dan memproses data dalam skala 

besar. 

Versi 2.3.4 

Nginx 
Proxy server yang bertugas sebagai 

perantara antara client dengan web server. 
Versi 1.10.3 

 

Tabel 3.6 Perangkat Lunak pada Sisi Penyerang 

Perangkat 

Lunak 
Deskripsi Versi 

Nmap  

Mencari informasi tentang celah keamanan 

dan layanan apa saja yang ada pada 

komputer. 

Versi 7.40 

Low Orbit Ion 

Cannon 

(LOIC) 

Melakukan serangan DoS yang berfungsi 

untuk melumpuhkan sumber daya server. 
Versi 1.0.8.0 

Metaspoit  

Metasploit merupakan software pengujian 

berupa simulasi penetrasi yang sebenarnya 

dengan modul yang telah disediakan.  

Versi 4.16.3-dev 

Hydra 

Memprediksi kunci dari enkripsi atau 

otentikasi dengan cara berusaha berkali-kali 

memasukkan berbagai macam perpaduan 

angka, huruf dan simbol. 

Versi 8.3 

 

3.3 Rancangan Sistem 

3.3.1 Skema Sistem 

Skema ini menjelaskan rancangan secara garis besar tentang bagaimana cara 

kerja dari sistem yang dibuat. Pada Gambar 3.2 dapat dilihat skema yang telah 

dirancang oleh penulis. Dalam skema tersebut menunjukkan perangkat keras, 

perangkat lunak, dan alur dari sistem secara umum. Pada gambar di bawah terdapat 

tiga honeypot yang dipasang pada raspberry pi, honeypot akan menghasilkan log 

yang berisi catatan serangan. ELK server akan mengolah log dari honeypot dan 

menampilkanya dalam bentuk visualisasi yang menarik. 



 
 

Alur kerja dari sistem yaitu ketika terjadi serangan maka honeypot akan 

menangkap serangan dan mencatat serangan tersebut. Data serangan yang 

didapatkan akan disimpan dalam log masing-masing honeypot. Data log dari 

honeypot dikirim ke ELK server menggunakan plug in filebeat. Log akan diolah 

ELK stack untuk divisualisasikan dan akan ditampilkan menggunakan dashboard 

pada web browser. 

3.3.2 Arsitektur ELK Server 

Pada arsitektur ini ELK server yang digunakan untuk mengolah log yang 

dihasilkan honeypot menjadi visualisasi yang menarik. Ditunjukkan pada Gambar 

3.3 arsitektur ELK server, pada ELK server terdapat beberapa unsur antara lain 

logstash, elasticsearch, kibana, nginx. Berikut penjelasan dari unsur-unsur tersebut. 

1. Logstash 

Logstash akan menerima log yang dikirim dari plug in filebeat 

menggunakan port 5044. Logstash mengumpulkan data tersebut kemudian dikirim 

menuju elasticsearch menggunakan port 9200. 

Gambar 3.2 Skema Sistem 



 
 

2. Elasticsearch 

Pada elasticsearch data akan diolah dan dianalisis untuk ditampilkan dalam 

visualisasi menggunakan kibana. Elasticsearch menggunakan port 9200 untuk 

menerima data. 

3. Kibana 

Kibana berinteraksi dengan data yang tersimpan dalam indeks 

elasticsearch. Menggunakan kibana akan mempermudah dalam memvisualisasikan 

data dalam berbagai grafik, tabel, dan lain-lain. Kibana berjalan pada port 5601. 

4. Nginx 

Pada penelitian ini akses kibana menggunakan localhost, jadi untuk 

memungkinkan akses dari eksternal menggunakan proxy nginx.  Selain itu, nginx 

akan menggunakan file htpasswd.users untuk mengkonfirmasi pengguna yang 

diperbolehkan mengakses kibana. 

 

3.3.3 Arsitektur Honeypot Server 

Pada honeypot server terdapat tiga honeypot yang berbeda akan 

diimplementasikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. Honeypot tersebut 

antara lain suricata yang bekerja dengan cara monitoring dan mencatat paket pada 

lalu lintas, cowrie bekerja dengan cara mencatat serangan brute force dan interaksi 

yang dilakukan oleh penyerang, dan dionaea bekerja dengan cara menjebak 

Gambar 3.3 Arsitektur ELK Server 



 
 

eksploitasi malware melalui kerentanan yang sengaja dibuka untuk diserang. 

Masing-masing honeypot menghasilkan log yang akan dikirim dari honeypot server 

menuju ELK server menggunakan Filebeat client menggunakan port 5044. 

 

3.3.4 Integrasi Honeypot Server dengan ELK Server 

Pada tahap ini akan dijelaskan bagaimana proses server ELK stack sebagai 

log pusat dapat menerima log dari honeypot dengan host yang berbeda. pada tahap 

ini honeypot server dan ELK server akan dikonfigurasi untuk menghubungkan 

antara client-server untuk mengoleksi log. Selain itu akan dijelaskan bagaimana 

logstash mengirim data menuju cluster elasticsearch, bagaimana kibana 

menggunakan query elasticsearch untuk menganalisis data dan menunjukkan 

visualisasi yang menarik. 

3.4 Rancangan Pengujian 

Pengujian pada penelitian ini menggunakan metode black box. Pengujian 

ini dilakukan untuk membuktikan sejauh mana kesesuaian sistem yang dibangun 

bekerja dengan fungsionalitas dan tujuan perancangan. Adapun beberapa rancangan 

pengujian didasarkan terhadap beberapa hal, antara lain apakah sistem yang 

dirancang mampu menangkap dan memberikan peringatan serangan, hasil yang 

ditangkap oleh honeypot, dan visualisasi log dari honeypot yang ditampilkan oleh 

ELK stack.  

Gambar 3.4 Arsitektur Honeypot Server 



 
 

3.4.1 Skenario Serangan Honeypot 

Simulasi serangan dilakukan dengan dua tahap dengan cara menyerang 

server honeypot. Serangan yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.5, 

pengujian serangan ini dilakukan dengan cara menyerang server honeypot secara 

langsung. Adapun pada serangan tahap pertama, penulis yang akan bertindak 

sebagai penyerang dalam pengujian ini.  

Dalam simulasi serangan terdapat empat cara yang dilakukan antara lain 

scanning, serangan DoS, metasploit, dan serangan brute force. Ditunjukkan pada 

Tabel 3.7 penjelasan dari serangan yang dilakukan. 

Tabel 3.7 Perintah Simulasi Serangan Honeypot 

Opsi Serangan Deskripsi 
Jenis 

Pengujian 

Scanning menggunakan 
Nmap 

IP target serangan: 192.168.1.6 

IP penyerang: 192.168.1.5 

 

Perintah :  

nmap –Su –St  -A –O 192.168.1.2 

Black Box 

Serangan Brute force 
menggunakan Hydra  

IP target serangan: 192.168.1.6 

IP penyerang: 192.168.1.5 

 

Perintah 1:  

Hydra –L nama.txt –P passwd.txt 
192.168.1.6 ssh 
Perintah 2:  
Hydra –L nama.txt –P passwd.txt 
192.168.1.6 ftp 

Black Box 

Gambar 3.5 Skenario Serangan Honeypot 



 
 

Serangan DoS 
menggunakan Low Orbit 

Ion Cannon (LOIC) 

IP target serangan: 192.168.1.6 

IP penyerang: 192.168.1.5 

 

Perintah yang dilakukan yaitu flooding 
dengan IP tujuan 192.168.1.6, port 445, 
metode TCP, dan jumlah flood 1.000 

Black Box 

Serangan MS17-10 

menggunakan metasploit 

IP target serangan: 192.168.1.20 

IP penyerang: 192.168.1.19 

 

Perintah : 
msf exploit(eternalblue_doublepulsar) > 
use auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 

Black Box 

 
Serangan tahap kedua dilakukan hari pada hari senin tanggal 9 oktober 2017 

di kelas keamanan jaringan dari jam pertama s.d. jam ketiga. Skenario yang 

dilakukan yaitu mahasiswa yang mengikuti kuliah tersebut melakukan scanning 

untuk mencari server yang membuka banyak port, kemudian melakukan serangan 

brute force pada server tersebut. 

3.4.2 Pengujian Visualisasi 

Pada pengujian visualisasi dilakukan untuk memantau kinerja dari ELK 

stack. Dari pengujian ini dapat diketahui apakah data yang berasal dari log honeypot 

telah berhasil dikirim ke logstash, disimpan dalam elasticsearch, kemudian diubah 

menjadi grafik kibana. Selain itu, penulis menguji kesesuaian data dari log berasal 

dengan data yang ditampilkan pada ELK stack. 

3.4.3 Pengujian Performa 

Pengujian performa dilakukan untuk mengetahui performa sistem ketika 

dilakukan penyerangan pada honeypot, performa sistem ketika pengiriman log dari 

server honeypot menuju server ELK dan performa ELK stack ketika mengolah 

data. Parameter yang diuji adalah penggunaan sumber daya memori dan CPU. 

Untuk mendapatkan informasi performa tersebut yang sedang diuji, penulis 

menggunakan perangkat lunak glances. Perangkat lunak tersebut bekerja dengan 

memberikan informasi tentang seberapa besar penggunaan CPU dan memori pada 

saat menerima serangan. 

  



 
 

 




