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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas 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.  

Setelah kebutuhan selesai dianalisis, penulis membuat desain dan 

perancangan sistem sebelum melakukan implementasi yang sesungguhnya.  

3.1 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 diidentifikasi. 

1. Analisis Perangkat Keras (Hardware) 

Kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini mempunyai 

spesifikasi yang berbeda-beda. Detail dari perangkat keras yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 3.1, Tabel 3.2, Tabel 3.3  dibawah ini : 

Tabel 3.1 Spesifikasi Virtual Machine Komputer Server Honeypot Pertama 

Spesifikasi 
Keterangan 

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

RAM 
1024 MB 

Kapasitas Harddisk 
15 GB 

Processor 
2 (1 sockets, 2 cores) 

Network Adapter 
E100=FA:7E:06:72:9D, bridge=vmbr0 

IP 
10.251.30.22 
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Tabel 3.2 Spesifikasi Virtual Machine Komputer Server ELK stack 

Spesifikasi 
Keterangan 

Sistem Operasi 
Ubuntu Desktop 14.04.5 (Trusty Tahr) 64-bit 

RAM 
1024 MB 

Kapasitas Harddisk 
32 GB 

Processor 
E100=DE:D0:BC:49:27:A0, bridge=vmbr0 

Network Adapter 
10.251.30.21 

 

Tabel 3.3 Spesifikasi Virtual Machine Komputer Server Honeypot Kedua 

 

 

2. Analisis Perangkat Lunak (Software) 

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 3.4, Tabel 3.5 sebagai berikut : 

 

 

 

Spesifikasi 
Keterangan 

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

RAM 
512 MB 

Kapasitas Harddisk 
10 GB 

Processor 
2 (1 sockets, 2 cores) 

Network Adapter 
E100=32:A6:E5:42:94, bridge=vmbr0 

IP 
10.251.30.20 
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Tabel 3.4 Perangkat Lunak Komputer Server Honeypot 

Perangkat 

Lunak 

Keterangan Versi 

Dionaea 

Honeypot 

Dionaea Honeypot menjebak eksploitasi 

malware melalui kerentanan yang sengaja 

dibuka untuk diserang, tujuan utamanya 

adalah mendapatkan salinan malware. 

0.6.0 

Cowrie 

Honeypot 

Cowrie Honeypot bertujuan untuk mencatat 

serangan brute force dan interaksi yang 

dilakukan oleh penyerang. 

- 

Suricata 

Honeypot 

Suricata Honeypot dapat mendeteksi dan 

mencegah gangguan seperti Port Scanning. 
4.0.0 

Filebeat 
Plug in logstash yang bertugas sebagai agen 

di server sumber untuk mengirim data ke 

Elasticsearch. 

7.0.0 

 

Tabel 3.5 Perangkat Lunak Komputer Server ELK stack 

Perangkat 

Lunak 

Keterangan Versi 

Elasticsearch 

Elasticsearch adalah mesin pencari 

yang berkemampuan dalam pencarian 

dan analisis data secara realtime. 

2.2.x 

Logstash 

Logstash berfungsi untuk memproses 

log, peristiwa, dan data tidak 

terstruktur. 

2.2.x 

Kibana 

Kibana menyajikan data dalam 

bentuk histogram, geomaps, diagram 

lingkaran, grafik, tabel, dan lain-lain. 

4.5.x 

Java 

Bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk menjalankan aplikasi ELK. 

1.8.0_131 
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3.2 Rancangan Sistem  

3.2.1  Topologi Sistem 

Pada rancangan sistem terdapat topologi sistem yang menjelaskan 

rancangan secara garis besar tentang bagaimana cara kerja dari sistem yang dibuat. 

Dalam skema tersebut menunjukkan alur dari sistem secara umum. Terdapat dua 

server yang akan dibangun pada penelitian ini yaitu honeypot server dan ELK 

server. Pada sisi honeypot server dibangun tiga server honeypot antara lain dionaea, 

suricata, dan cowrie dengan diberikan IP 10.251.30.22. Pada ELK server 

digunakan untuk monitoring serangan dengan diberikan IP 10.251.30.21. Kedua 

server tersebut terhubung dengan internet, melalui ISP dari ASTINET dengan IP 

36.66.220.139. Monitoring dari hasil yang telah diolah dapat dilihat pada IP dan 

port 36.66.220.139:1080. Dapat dipahami dan diperjelas pada Gambar 3.2 berikut: 

 

Gambar 3.1 Topologi Sistem 

 

3.2.2  Arsitektur Sistem 

Pada arsitektur sistem ELK server yang digunakan untuk mengolah log 

yang dihasilkan honeypot menjadi visualisasi yang menarik. Berikut Gambar 3.2 

adalah arsitektur ELK server. 
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Gambar 3.2 Arsitektur Sistem 

Terdapat tiga honeypot yang dipasang pada komputer desktop, honeypot 

akan menghasilkan log yang berisi informasi serangan. ELK server akan mengolah 

log dari honeypot dan menampilkanya dalam bentuk visualisasi yang menarik. Jadi, 

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. Pengiriman log dari honeypot server ke ELK server 

menggunakan ssl certificate untuk keamanan komunikasi pada saat pengiriman log 

serta berfungsi untuk pembatasan log pada IP tertentu saja. Kemudian log akan 

diolah ELK stack untuk divisualisasikan dan akan ditampilkan menggunakan 

dashboard pada web browser. 
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3.3 Rancangan Pengujian 

Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan sejauh mana kesesuaian sistem yang 

dibangun bekerja dengan fungsionalitas dan tujuan perancangan. 

 

Gambar 3.3 Alur Pengujian sistem 

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, visualisasi log dari 

honeypot yang ditampilkan oleh ELK stack, dan memverifikasi identitas sensor 

yang mengirimkan log datanya menggunakan ssl certificate. Alur Pengujian sistem 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. Pada rancangan pengujian ini juga akan 

menggunakan skenario serangan honeypot yang berarti simulasi serangan 

dilakukan dengan cara menunggu serangan dari IP publik dan memantau keamanan 
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ssl certificate dengan menggunakan teknik sniffing. Simulasi menunggu serangan 

honeypot dilakukan secara langsung dalam waktu yang telah ditentukan. 

3.3.1 Skenario Pengujian 

Simulasi serangan dilakukan dengan dua tahap dengan cara menunggu 

serangan dari IP publik terhadap server honeypot. Serangan yang dilakukan dapat 

dilihat pada Gambar 3.4, pengujian serangan tahap pertama,  dilakukan dengan 

cara menunggu serangan dari IP publik terhadap server honeypot secara langsung 

dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengujian serangan tahap pertama pada 

pengujian ini yaitu  :  

 

Gambar 3.4 Skenario Pengujian Serangan Honeypot 

Pengujian serangan tahap kedua, dilakukan pengiriman log dari masing-

masing honeypot server ke ELK server dengan menggunakan ssl certificate dan 

tidak menggunakan ssl certificate, kemudian untuk uji keamanan dilakukan 

dengan cara sniffing paket – paket yang dikirimkan apakah paket tersebut dapat 

dibaca atau tidak oleh sniffer dengan menggunakan aplikasi wireshark [7]. Dapat 

dilihat seperti Gambar 3. 

 

Gambar 3.5 Skenario Pengujian Keamanan 


