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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi internet di masa kini berkembang dengan pesat berbanding lurus 

dengan penggunanya yang juga semakin banyak. Internet bukan hanya digunakan 

untuk sekedar bertukar segala macam informasi namun mulai juga digunakan untuk 

keperluan manusia untuk transaksi seperti finansial dan infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan sangat banyak data yang berharga 

tersebar melalui jaringan di internet. Hal ini menjadi salah satu faktor seseorang 

yang ingin mencari celah keamanan di internet dan menyalah gunakannya dengan 

tindakan yang salah. Tindakan penyalahgunaan internet saat ini sudah berbeda 

dengan tindakan yang terdahulu dimana masa kini tindakan seperti menyerang 

server atau suatu perangkat yang ada di dalam jaringan, kebanyakan serangan yang 

dilakukan pada saat ini adalah untuk mencari keuntungan finansial, tindakan 

tersebut sangat mengancam jutaan orang yang beraktivitas dalam penggunaan 

internet. [1] Kegiatan serangan internet lainnya adalah pencurian informasi pribadi, 

spam mail dan juga meluncurkan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) 

[2]. 

Salah satu kejahatan software yang berbahaya adalah robot network (Botnet). 

Botnet adalah sebuah zombie dalam jaringan dari jutaan perangkat yang tersambung 

ke internet seperti Personal Computer (PC), smartphone, tablet, router dan gadget 

lainnya. Yang mana bot diinfeksi dengan malware yang khusus agar bisa 

dikendalikan oleh cybercriminal dari jarak jauh untuk memberikan serangan seperti 

mengirim email, mencuri informasi pribadi, dan meluncurkan serangan DDoS.[3] 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai 

pendeteksian botnet seperti pada thesis Pedro Marques da Luz pada tahun 

2013/2014 dengan judul  Botnet Detection Using Passive DNS kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Septian Gegas pada tahun 2013 dengan judul Identifikasi 

Botnets Melalui Pemantauan Group Activity Pada DNS Traffic yang dirancang 
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untuk mendeteksi botnet yaitu dengan melakukan pemantauan aktivitas grup  dalam 

query DNS. 

Perbedaan pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti berupa pemantauannya 

di passive DNS yang berbeda dan metode yang berbeda dari penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yaitu dengan melakukan pengujian passive DNS yang 

didapatkan dari dataset  CTU-13 dengan metode kNN dan diuji dengan  Compusion 

Metric. 

Terdapat tiga komponen agar sebuah botnet dapa berjalan yaitu Botmaster, 

Command and Control (C&C) server dan bot. Kegiatan untuk merekam atau 

mengendalikan suatu komputer yang terinfeksi yaitu dengan menggunakan C&C 

sebagai server pusat, mengendalikan C&C diperankan oleh botmaster itu sendiri, 

dan karena itulah sebuah serangan botnet dapat dilakukan dari jarak jauh.[3] Untuk 

mendeteksi apakah suatu komputer apakah terjangkit botnet maka akan dilakukan 

pendeteksian dini dengan memanfaatkan fitur passive DNS sehingga dapat 

diprediksi apakah didalam data tersebut mengandung botnet atau tidak.  

Domain Name System (DNS) merupakan sebuah layanan yang digunakan 

untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain dan juga menerjemahkan alamat 

domain ke alamat IP, agar lebih mudah diingat oleh ingatan manusia. 

Passive DNS menurut [4] adalah sebuah database yang berisi data dari DNS 

itu sendiri seperti DNS-client, DNS-server, domain name, time stamp, client IP 

query type (RR), query name, answer, TTL. Dari katagori passive DNS tersebut 

sehingga dapat dianalisis mana DNS yang mengandung botnet dan mana DNS yang 

tidak mengandung botnet. Untuk mengidentifikasi passive DNS yang teridentifikasi 

botnet atau tidak peneliti meperlukan sebuah metode yaitu k-Nearest Neigbours 

(kNN) yang bertugas untuk mengklasifikasi data passive DNS. K-Nearest 

Neigbours (kNN) adalah metode klasifikasi yang menentukan berdasarkan katagori 

kedekatan dengan cara menentukan nilai k objek dalam data training yang paling 

dekat dengan objek oada data baru atau data testing[5]. 

 



3 
 

1.2  Rumusan Malasah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat 

dirumuskan yaitu  sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara mengelompokan dataset botnets dan normal pada  passive 

DNS yang terdapat pada dataset CTU-13 dengan metode kNN ? 

b. Bagaimana mengukur keakuratan hasil klasifikasi yang termasuk dalam 

indikasi botnets atau normal pada passive DNS dengan menggunakan metode 

kNN ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengelompokan dataset mengandung botnets dan normal pada  

passive DNS yang terdapat pada dataset CTU-13 dengan metode kNN. 

b. Untuk mendapatkan pengujian yang tepat dalam memberikan keakuratan 

dataset yang termasuk dalam indikasi botnets atau normal pada passive dns. 

1.4 Cakupan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini tidak menjadi luas dan mencapai sasaran 

maka yang peneliti lakukan adalah mengananalisa dataset berupa sekumpulan 

passive dns pada dataset CTU-13 untuk mengelompokkan data tersebut ke bagian 

data botnets dan normal dengan mengguakan metode k Nearest Neighbor dan 

setelah itu diuji dengan metode k Fold Cross Validation dan Confusion Matrix. 

 

1.5 Metodologi Penelitian  

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang 

dapat mendukung pengerjaan Tugas Akhir ini. Sumber informasi ini berupa jurnal, 

karya ilmiah, dan buku pendukung yang berhubungan dengan pemrogaman dan 

analisa Botnet yang menggunakan algoritma k Nearest Neighbor. 
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1.5.2 Perancangan Program 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan materi meliputi file hasil capture 

traffic networking yang di dalamnya diduga terdapat aktifitas Botnet, kemudian 

pemilihan jenis paket dan seleksi fitur yang dilanjutkan dengan proses klasifikasi 

sehingga menghasilkan label Botnet atau tidak pada sekumpulan traffic data 

tertentu. Untuk model pemrograman akan menggunakan bahasa Python dengan 

library Machine Learning dari Sckitlearn.  

1.5.3 Pembuatan Program 

Tahap ini memfokuskan pada pembuatan program untuk ekstraksi data dan 

seleksi fitur kemudian dianjutkan dengan proses k-NN sehingga memperoleh label 

pada satu set data tertentu yang mengandung Botnet.  

1.5.4 Pengujian  

model pengujian untuk proses training menggunakan metode K-fold cross 

validation. sementara hasil pengujian menggunakan metode confusion matrix guna 

mengetahui nilai dari error, accuracy, recall dan precision. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengertian Botnet, Feature Extraction and k-NN Processing. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi program, feature extraction dan flowchart. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi pemrosesan hasil ekstrasi dengan k-Nearest Neighbor 

Machine Learning. 
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BAB IV ANALISIS DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


