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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan perkembangan internet semakin cepat dalam 

penggunaan internet semakin banyak informasi, data yang sangat penting sangat 

perlu di jaga dan ada dalam informasi tersebut perlu dilindungi karena banyak 

yang bisa dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan informasi atau data yang 

penting karena semakin terbukanya dalam pengetahuan hacking dan cracking, 

sehingga banyak beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab mencoba 

untuk mencuri atau mengambil informasi, dengan di dukung  banyaknya tools 

yang free, sehingga dapat membuat hacker  mencoba untuk mencoba mencuri 

data atau meghabiskan resources sehingga membuat komputer atau server tidak 

bisa bekerja dengan baik, salah satu serangannya Distributed Denial of Service 

(DDOS). Sehingga pada keamanan komputer, objek yang perlu dilindungi adalah 

komputer dan informasi [1] . 

Serangan brute force adalah serangan yang memecahkan masalah dengan 

sederhana, langsung, dan cara itupun bisa dilakukan dengan jelas. Dengan 

mencoba menyelesaian atau mencari password cracking  yang valid, serangan 

brute force akan menempatkan atau mencari semua kemungkinan password  yang 

sudah disediakan dengan masukan karakter dan panjang password tertentu hal ini 

mencoaba untuk mengkombinasi password [2]. Distributed Denial of Service 

(DDOS) Sebuah serangan yang terdistribusi sehingga seranggan ini 

mengimplikasikan beberapa komputer mencoba saling membatu menyerang suatu 

host, host yang melakukan serangan yang lain di sebut juga zombie. Dengan cara 

di lakukan remote dari sebuah host yang natinya zombie komputer tersebut 

melakukan apa yang di perintahkan host utama. Dengan kata lain serangan ini di 

lakukan dengan cara beramai ramai yang menyebabkan banjirnya request dari 

user dan server tidak mampu melayani user [3]. Inilah yang mungkin menjadi 

alasan mengapa perlu keamanan dalam komputer atau keamanan informasi bagi 

sebuah organisasi. Menurut  Charles P. Pfleeger, keamanan komputer adalah 

tindakan atau pencegahan dari serangan pengguna komputer  yang tidak memiliki 

hak akses oleh seorang hacker [4]. Untuk itu harus ada penanganan yaitu dengan 
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membuat sistem yang bisa mengatasi permasalahan tersebut untuk membantu 

kerja administrator, yang dibutuhkan adalah sistem yang bisa di akses jarak jauh 

atau sistem yang bisa mendeteksi serangan secara otomasi, memberikan analisa  

atau report hasil terhadap serangan. Fail2ban merupakan paket program untuk 

mendeteksi usaha login yang gagal dan kemudian memblokir alamat IP host asal 

[5], menurut Elinggwood Fail2ban bekerja dengan cara merubah konfigurasi 

firewall dan mencoba membuat aturan sendiri pada fail2ban, saat fail2ban 

dinyalakan makan sistem yang dipakai dalam aturan firewall yaitu fail2ban  [6].  

fungsi fail2ban itu sendiri untuk monitor jumlah kegagalan login ssh  di server 

dan membaca log pada server apabila ada serangan  ke port 21, 22, 80 maka 

selanjutnya ip akan diblokir sehingga mempermudah kinerja administrator, 

Fail2ban dapat mengamankan berbagai server dan kemudian memberikan hasil 

serangan berupa data log. 

Untuk mendapatkan pengiriman log secara realtime ke dalam database yaitu 

dengan membuat program yang dijalakan pada fail2ban dengan menggunakan 

bahasa pemograman php dan hasil dalam serangan log di tampilkan ke dalam 

bentuk web dan nantinya seorang admin lebih mempermudah proses menganalisa 

dan membacanya dalam suatu terjadinya serangan. 

Implementasi fail2ban telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya. Salah 

satu penelitian yang dilakukan tentang analisa kinerja fail2ban dan denyhosts 

dalam mengamankan server dari serangan bruteforce. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa fail2ban berhasil memblokir pada Internet Protocol 

(IP) dari attacker yang mencoba melakukan serangan brute force pada IPTables, 

Denyhosts berhasil melakukan ban pada Internet Protocol (IP) dari attacker yang 

melakukan serangan brute force menggunakan file host [7]. 

Penelitian yang lain yaitu tentang Membangun sistem keamanan komputer 

untuk menghadapi serangan brute force dengan menggunakan fail2ban, hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dibuat dapat mendeteksi 

serangan brute force, sehingga semua seranggan tidak berhasil menemukan 

password yang valid [8]. 

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan mengenai Sistem pencegahan 

serangan brute force pada ubuntu server dengan menggunakan fail2ban. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa bisa mencegah serangan brute force pada 

server yang berjalan fail2ban dengan cara memblokirnya [9]. 

Penelitian sebelumnya akan dikembangkan dengan pencegahan serangan 

serangan terhadap serangan brute force, ddos dan nantinya log serangan akan 

dikrim kedalam database untuk proses pengklasifikasian menggunakan decision 

tree dengan tujuan mencegah jika terjadi serangan dan mempermudah proses 

klasifikasi maupun analisa, menghasilkan output mudah dibaca oleh administrator 

jika terdapat serangan terhadap server dan administrator dapat mengatasinya 

terhadap serangan terhadap server tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terkait rumusan masalah  yang ada berdasarkan latar belakang telah 

dijelaskan, maka  beberapa hal diantaranya meliputi: 

a. Bagaimana cara membangun fail2ban untuk mencegah serangan brute 

force dan ddos pada jaringan ? 

b. Bagaimana cara proses pengiriman data log serangan dari fail2ban ke 

database server ? 

c. Bagaimana cara pengklasifikasian log serangan brute force dan ddos pada 

fail2ban menggunakan decision tree ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

a. Mengetahui cara kerja fail2ban untuk mencegah seragan brute force fan 

ddos pada server. 

b. Membangun program pengiriman data log serangan dari fail2ban ke 

database server. 

c. Mengetahui decision tree dapat mengklasifikasikan serangan terhadap 

server. 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasanan masalah digunakan menghindari agar penelitian ini tepat mencabai 

sasaran dan tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran pembahasan, adapun 

yang dibahasa sebagai berikut: 

a) Sistem yang dibuat hanya menangani serangan bruteforce dan  DDoS. 
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b) Sistem hanya akan dibuat di lingkungan sistem operasi berbasis Linux 

dan ubuntu server. 

c) Sistem hanya akan menangani protocol TCP dan port 21, 22, 80. 

d) Menggunakan fail2ban yang berjalan pada ubuntu server 14.04 untuk 

mencegah serangan ddos dan bruteforce dan pengklasifikasiannya. 

e) Dijalankan pada jaringan virtual menggunakan VirtualBox. 

f) Skenario pengujian pada jaringan local. 

1.5 Susunan Penulisan Buku 

Adapun struktur peulisan buku yang akan dibuat mengenai penelitian ini adalah: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai pendahuluan yang berkaitan dengan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,batasan masalah dan 

susunan penulisan buku. 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

Beberapa pembahasan mengenai dasar teori yang mengacu pada 

analisa permasalahan dan berkaitan juga materi atau topik yaang akan 

dibahas. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian tentang 

bruteforce, ddos, fail2ban, fail2sql, SSH, IPTables, HTML, PHP, 

JavaScript, decision tree. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Pembahasan mengenai deskripsi sistem yang dibuat, menggambarkan 

arsitektur sistem, serta akan dijelaskan penerapan metode yang 

dipakai. 

BAB IV  :  IMPLEMENTASI 

Pembahasan mengenai cara untuk implementasi sistem yang 

mendasari perancangan yang sudah dibuat dari penelitian 

sebelumnyaserta akan dilakukan pengujian sistem. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembahasan dalam hal ini yaitu menguraikan hasil kesimpulan dari 

implementasi pada penelitian yang sudah dicapai akan dituliskan 

beserta saran dengan tujuan untuk mempermudah pada penelitian 

kedepannya kearah  hasil yang melebihi dari penelitian ini. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi referensi atau literatur yang digunakan dalam menyusun 

laporan tugas akhir maupun materi yang digunakan untuk penelitian yang sudah 

dibuat. 


