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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Keamanan Jaringan 

Keamanan jaringan merupakan suatu cara yang difungsikan untuk memberikan 

perlindungan terhadap suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman yang 

berasal dari jaringan luar dengan tujuan merusak atau mencuri data. Maka dari itu 

kita perlu melakukan pencegahan dengan metode – metode yang mampu 

menanggulangi dari ancaman tersebut. Pencegahan dapat dilakukan menggunakan 

firewall, sedangkan pendeteksian dapat menggunakan IDS (Intrusion Detection 

System) dan penggabungan dari kedua metode itu adalah IPS (Intrusion Prevention 

System). 

2.2 IPS (INTRUSION PREVENTION SYSTEM) 

IPS (Intrusion Prevention System) adalah sebuah metode pengamanan yang 

dapat mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan, mengawasi lalu – lintas  

jaringan dan melakukan pencegahan dini terhadap ancaman serangan dari jaringan 

luar yang dapat merusak ataupun mencuri data pada jaringan dalam. Dalam metode 

IPS terdapat dua teknik kombinasi yang dilakukan dengan sangat baik yaitu teknik 

firewall dan teknik Intrusion Detection System. Metode yang digunakan IPS untuk 

melakukan seleksi paket data adalah Signature-based Detection System dan 

Anomaly-based Intrusion Detection System. 

 

Gambar 2. 1 Topologi IPS 

Dalam gambar 1 menjelaskan tentang topologi dari Intrusion Prevention 

System. Server Intrusion Prevention System menggunakan sistem operasi Linux tipe
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 ubuntu 14.04. PC server IPS berada pada jaringan internal atau jaringan yang 

akan diterapkan system keamanan, sedangkan PC attacker berada pada sisi jaringan 

luar atau jaringan eksternal. 

2.3 IDS (INTRUSION DETECTION SYSTEM) 

IDS adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan pendeteksian 

serangan terhadap sistem jaringan. Tujuan umum dari metode IDS adalah 

mengawasi lalu - lintas pada jaringan, mengawasi sistem jika terjadi penetrasi, dan 

mendeteksi aktifitas mencurigakan pada sistem jaringan komputer. Berdasarkan 

penempatannya, terdapat 2 jenis IDS yaitu, Host Based IDS (HIDS) dan Network 

Based IDS (NIDS) dimana HIDS diletakan pada sisi sever atau client. Sedangkan 

NIDS diletakan pada sisi perangkat pintu masuk lalu lintas jaringan seperti switch, 

router, atau firewall. 

Adapun perbedaan antara metode IDS (Intrusion Detection System) dengan 

metode IPS (Intrusion Prevention System) yaitu, metode IDS ini bersifat pasif 

dalam arti hanya melakukan deteksi serangan pada jaringan dan langsung 

mengirimkan notifikasi atau alert. Sedangkan metode IPS ini adalah kombinasi 

antara metode IDS dengan fungsi firewall. Jadi, IPS akan melakukan pendeteksian 

paket – paket yang ada pada jaringan, jika paket dianggap terindikasi sebagai 

serangan maka IPS akan memrintahkan firewall untuk segera melakukan 

pemblokiran pada alamat IP penyerang dan melakukan drop paket tersebut. 

2.4 Suricata 

Suricata merupakan suatu software open source yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap lalu lintas  jaringan. Suricata memiliki 

kemampuan Multi Threaded atau dalam arti lain dapat dijalankan secara instan [5]. 

Adapun fitur – fitur yang ada pada suricata selain Multi Threaded yakni, 

Perfomance Statistic, Automatic Protocol Detection, Gzip Decompression, 

Independent HTP Library, Standard Input Methods, Unified2 Output, Flow, 

Variables, Fast IP Matching, HTTP Log Module, Graphics Card Acceleration, IP 

Reputation dan Flowint. 

2.5 IPTables 

IPTables merupakan suatu alat yang berfungsi untuk melakukan penyaringan 

data terhadap lalu lintas jaringan dalam sistem operasi linux. IPTables merupakan 



6 

perintah untuk menentukan sebuah rules firewall dalam tugasnya menjaga sebuah 

jaringan [6]. Semua lalulintas dalam komputer dapat kita atur dengan menggunakan 

IPTables, baik lalulintas yang masuk ke komputer, keluar dari komputer, ataupun 

lalulintas yang sekedar melewati komputer kita. 

2.6 Port Scanning 

Port scanning merupakan metode yang digunakan untuk mencari atau melihat 

port yang terbuka pada suatu server dalam sistem jaringan [7]. Port yang dapat 

dilihat saat melakukan scanning adalah port TCP dan UDP. Ada beberapa contoh 

aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses pencarian port yaitu NMAP, 

Unicorn, Netcut. 

2.7 NMAP 

NMAP adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pencarian port 

atau port scanning. Dengan aplikasi NMAP kita dapat mencari dan melihat host 

yang sedang aktif, port yang terbuka, dan informasi mengenai sistem operasi yang 

digunakan pada server yang akan menjadi target. NMAP memiliki beberapa 

kelebihan dan yang paling umum adalah dapat digunakan dalam sistem jaringan 

dengan skala besar dan support dengan semua sistem operasi baik Linux, Windows 

maupun Mac [8]. 

2.8 Ping Of Death 

Ping Of Death adalah jenis serangan exploitasi melalui program ping dengan 

mengirimkan paket yang berukuran besar pada sistem yang dituju. Pada umumnya 

paket ping yang dikirimkan melalui windows maksimal sejumlah 65.536 bytes, 

sedangkan Ping Of Death mengirimkan paket yang melebihi batas maksimal 

tersebut [9]. Jenis serangan ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem yang ada 

pada target. 

2.9 SSH (Secure Shell) 

SSH adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan remote / kontrol 

jarak jauh pada sebuah PC [10]. SSH merupakan aplikasi yang dikembangkan 

oleh OpenBSD Project. Dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat melakukan 

remote pada log file, melakukan instalasi program dari jarak jauh, dan mengatur 

services sebuah server. 


