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BAB III 

METODE PENILITIAN 

3.1 Metodologi 

Ada beberapa tahapan metodologi yang digunakan untuk perencanaan 

Intrusion Prevention System seperti pada Gambar 3. 1. 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alir 

a. Studi Pustaka 

Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari 

referensi dari jurnal dan buku yang relevan, didalamnya terdapat literature 

penulisan dan hal – hal yang mendukung pembuatan sistem. 

b. Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhir dibutuhkan data – data yang relevan seperti 

topologi jaringan, jumlah router yang terkoneksi dan jumlah PC client yang 

ada di Laboratorium D3 – Elektronika dengan cara : 

1. Observasi 

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada 

suatu objek yang akan diteliti, dengan tujuan mendapatkan gambaran, 

skema, atau konsep yang ada pada objek penelitian tersebut.
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2. Wawancara 

Peneliti mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada seorang yang ahli dalam bidang keamanan jaringan dan 

mengerti kondisi jaringan di Laboratorium D3 Elektro. 

c. Perancangan Sistem 

Dalam metode perancangan sistem terdapat beberapa tahap, yaitu : 

1. Perancangan topologi Intrusion Prevention System dengan Suricata 

 

Gambar 3. 2 Topologi IPS 

Topologi IPS yang dirancang oleh peneliti dijelaskan pada gambar 

3.2. Terdapat 1 client yang berfungsi sebagai penyerang (attacker), 1 

server suricata dan 2 client. Server suricata ditempatkan pada sisi router 

yang menjembatani antara sisi attacker dan client guna menyaring paket 

– paket data yang berasal dari sisi attacker sebelum diteruskan ke client. 
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2. Flowcart IPS Suricata dan Modifikasinya 

 

Gambar 3. 3 Flowcart IPS Suricata 

i. Flowcart pada gambar 3. 3 menjelaskan tentang cara kerja sistem 

IPS suricata. Pertama paket data yang menuju server akan dicek 

terlebih dahulu oleh aplikasi suricata. Paket data yang tidak 

dianggap mencurigakan atau terindikasi sebagai serangan akan 

diteruskan menuju client yang dituju. Namun jika paket 

terindikasi sebagai serangan sistem akan melakukan update pada 

IPTABLES untuk melakukan penolakan akses masuk menuju 

server. 

ii. Disini penulis membuat rules untuk menolak akses masuk 

melalui telnet, ftp, dan ssh. 

Dalam hal mendeteksi sebuah serangan langkah awal yang dilakukan 

Suricata adalah membaca paket yang ada didalam jaringan. Dari paket 

yang terbaca, Suricata akan melakukan decode atau pemecahan paket 

kemudian melakukan pengecekan aliran koneksi dan penyusunan kembali 

paket ke bentuk semula agar dapat dikenali oleh Suricata. Setelah itu 

Suricata akan melakukan signature matching terhadap database dari rules 

yang tersedia dalam aplikasi Suricata untuk melihat apakah terdapat paket 
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yang dianggap sebagai ancaman [10]. Saat melakukan decode paket ada 3 

langkah yang dilakukan dalam sistem suricata. Pertama, sistem melakukan 

stream-tracking, yang berarti memastikan semua langkah akan diambil 

untuk membuat koneksi jaringan yang benar. Kedua, lalu lintas jaringan 

TCP datang dalam bentuk paket, selanjutnya sistem stream-assembly akan 

memperbaiki aliran jaringan yang asli. Terakhir, lapisan aplikasi akan 

diperiksa begitu pula HTTP dan DCERPC akan dianalisis. 

d. Pengujian Sistem 

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengujian penyerangan terhadap 

PC server suricata. Sebelum melakukan pengujian penyerangan, terdapat 

langkah - langkah awal yang dilakukan seperti : 

1. Melakukan instalasi software virtualisasi VMware untuk membuat 

virtual server. 

2. Melakukan instalasi sistem operasi Linux server 16.04 pada VMware. 

3. Mengunduh aplikasi suricata dan paket – paket pendukung suricata. 

Setelah itu peneliti akan melakukan instalasi aplikasi suricata. 

4. Setelah aplikasi suricata terinstal peneliti melakukan konfigurasi 

suricata dan membuat konfigurasi rules pada aplikasi suricata sesuai 

dari tipe serangan yang akan dilakukan. 

5. Setelah terkonfigurasi peneliti mencoba untuk melakukan pengujian 

dengan melakukan serangan melalui PC attacker.  

Berikut ini adalah pengujian penyerangan yang sudah dilakukan oleh peneliti : 

1. Peneliti melakukan pengujian serangan dengan cara mencari port 

yang terbuka pada server suricata menggunakan aplikasi NMAP yang 

sudah terinstal pada PC attacker. 

2. Setelah melakukan scanning port peneliti mencoba melakukan 

koneksi telnet, ssh, dan ftp ke server suricata. 

e. Alat dan Bahan 

Dalam hal ini dibutuhkan alat dan bahan yang mampu menudukung 

pelaksanaan dalam penelitian tugas akhir, seperti halnya: 

1. PC atau Notebook dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a) Processor Intel Celeron 1.6 Ghz 
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b) RAM 4 GB 

c) Harddisk 500 GB 

2. Sistem operasi pada server : 

a) Ubuntu Server 16.04 

b) SSH Server 

c) Apache Web Server 

d) MySQL Databases 

e) Suricata 

3.2 Instalasi Paket Pendukung Suricata 

Pada dasarnya suricata merupakan sistem yang berfungsi sebagai intrusion 

detection system, jadi kita perlu melakukan instalasi paket – paket pendukung agar 

sistem suricata dapat berfungsi sebagain intrusion prevention system. 

 

Gambar 3. 4 Instalasi Paket Pendukung 

 

Gambar 3. 5 Instalasi Paket Pendukung 
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Pada gambar 3.4 dan gambar 3.5 merupakan contoh dari paket – paket 

pendukung yang akan diinstal pada sistem suricata dengan menggunakan perintah 

#apt-get install. 

3.3 Instalasi Sistem Suricata 

Dalam tahapan ini dilakukan proses instalasi sistem utama suricata. sebelum 

melakukan instalasi sistem suricata peneliti melakukan pengunduhan sistem 

suricata versi terbaru seperti gambar 3.6 dengan menggunakan perintah #wget 

https://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-4.0.4.tar.gz seperti 

gambar 4.3 

 

Gambar 3. 6 Pengunduhan Suricata 

Setelah proses pengunduhan selesai penulis melakukan proses exract sistem 

suricata dengan menggunakan perintah #tar –xvzf suricata-4.0.4.tar.gz seperti 

gambar 3.7 

 

Gambar 3. 7 Extract Sistem Suricata 

Selanjutnya masuk pada folder suricata dengan perintah #cd suricata-4.0.4 dan 

mengganti direktori suricata agar dapat bekerja sebagai intrusion prevention system 

dengan perintah # ./configure –enable-nfqueue –prefix=/usr –sysconfdir=/etc –

localstatedir=/var seperti gambar 3.8 

 

Gambar 3. 8 Change Directory 

Setelah itu instal sistem suricata dengan menggunakan perintah #make dan 

#make install seperti gambar 3.9 dan 3.10. Perintah tersebut digunakan untuk 

membangun dan menginstall program pada linux. 

https://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-4.0.4.tar.gz%20seperti%20gambar%204.3
https://www.openinfosecfoundation.org/download/suricata-4.0.4.tar.gz%20seperti%20gambar%204.3
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Gambar 3. 9 Make 

 

Gambar 3. 10 Make Install 

 

Gambar 3. 11 Make install-conf 

3.4 Konfigurasi Suricata 

Selanjutnya penulis melakukan konfigurasi pada sistem suricata dimana 

konfigurasi ini berguna untuk mengatur dan menambahkan aturan – aturan yang 

akan digunakan dalam sistem suricata. Sebelum  mengkonfigurasi sistem suricata 

penulis melakukan instalasi rules sets menggunakan perintah #make install-rules 

seperti gambar 3.12 
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Gambar 3. 12 Make install-rules 

Setelah terinstall rules suricata dapat dilihat pada direktori #etc/suricata/rules 

seperti gambar 3.13 

 

Gambar 3. 13 Direktori Rules 

Setelah semua paket terinstall penulis melakukan konfigurasi sistem suricata 

dimana konfigurasi ini dilakukan dengan mengedit file suricata.yaml yang berada 

pada direktori #etc/suricata/ dengan menggunakan perintah nano. Konfigurasi pada 

tahap ini dilakukan dengan cara memasukan ip address pada variable HOME_NET. 

IP Address tersebut merupakan alamat dari jaringan yang akan kita beri 

perlindungan seperti gambar 3.14 
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Gambar 3. 14 Suricata.yaml 

3.5 Konfigurasi IPTABLES 

Konfigurasi IPTABLES digunakan untuk melakukan proses penolakan 

perizinan masuk pada port yang terbuka di sisi server suricata agar penyerang tidak 

dapat mengakses atau melakukan remote terhadap server suricata. 

 

Gambar 3. 15 Konfigurasi IPTABLES 

Gambar 3.15 menjelaskan tentang konfigurasi dari IPTABLES dimana terdapat 

port yang ditutup agar penyerang tidak dapat melakukan akses masuk terhadap 

server suricata. 

 

Gambar 3. 16 Hasil Konfigurasi IPTABLES 

Hasil dari konfigurasi IPTABLES dapat dilihat dengan menggunakan perintah 

#iptables –L seperti gambar 3.16. 

3.6 Konfigurasi Sendmail 

Send mail merupakan tools yang digunakan untuk mengirim pesan email 

melalui skrip pada linux dengan tujuan memberi pemberitahuan. Sebelum 

melakukan konfigurasi diperlukan instalasi paket – paket pendukung seperti 



16 
 

mailutils dan sendmail-bin dengan menggunakan perintah #apt-get install sendmail 

mailutils sendmail-bin seperti gambar 3.17. 

 

Gambar 3. 17 Instalasi Sendmail dan Paket Pendukung 

Selanjutnya membuat direktori gmail authentication dengan perintah #mkdir 

/etc/mail/authinfo/ seperti gambar 3.18. 

 

Gambar 3. 18 Membuat Direktori Authinfo 

Setelah itu membuat file untuk konfigurasi dalam direktori #/etc/mail/authinfo/ 

dengan menggunakan perintah #touch (nama_file). Disini nama file yang 

digunakan adalah gmail-auth. 

 

Gambar 3. 19 Konfigurasi Gmail-auth 

Gambar 3.19 merupakan isi konfigurasi dari authinfo. “U” merupakan nama 

samaran dari pengirim email yang mendefinisikan bahwa email tersebut dikirim 

melalui sebuah sistem, “I” merupakan alamat pengirim email, “P” merupakan 

password email.  

Selanjutnya adalah merubah extensi file “gmail-auth” menjadi extensi (.db) 

karena sendmail hanya membaca file (.db) dengan perintah #makemap hash gmail-

auth < gmail-auth seperti gambar 3.20. Setelah file gmail-auth menggunakan 

perintah tersebut semua script yang di dalamnya terenkripsi. 
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Gambar 3. 20 Mengenkripsi File Gmail-auth 

Kemudian melakukan konfigurasi pada sistem utama sendmail  seperti gambar 

3.21 yang gunanya untuk mengenalkan sistem dengan email external yaitu pada file 

“sendmail.mc” yang terdapat pada “/etc/mail”. Berikut adalah script yang 

digunakan. Penjelasan perintah feature sebagai perintah untuk mengarahkan ke 

gmail-auth.db. 

Gambar 3. 21 Konfigurasi Sendmail.mc 

Setelah itu membangun ulang konfigurasi sendmail dengan  perintah #make -

C /etc/mail. 


