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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Sistem Keamanan Jaringan Komputer 

Keamanan dalam aspek teknologi informasi adalah salah satu 

komponen yang paling penting dalam siklus hidup suatu sistem [8]. Oleh 

karena itu perlu adanya rancangan yang matang dalam setiap komponennya, 

dari tahap rancangan awal sampai fase sistem siap beroperasi [8]. Dengan 

manajemen perancangan yang tertata sejak tahap awal, bagaimanapun akan 

membantu tujuan dan misi organisasi.  

Namun sebaliknya jika aspek keamanan tidak diperhatikan, maka 

teknologi informasi justru akan menjadi sumber risiko yang besar di waktu 

mendatang. Aspek sistem keamanan meliputi kerahasiaan, integritas, 

ketersediaan, akuntabilitas, dan jaminan, yang nantinya akan menjadi 

prosedur, standar, dan kontrol yang digunakan dalam desain arsitektur 

keamanan teknologi informasi [8]. Dengan prinsip desain keamanan yang 

baik maka akan dihasilkan suatu sistem keamanan yang efektif, efisien dan 

terukur untuk keperluan jaringan skala menengah hingga besar sekalipun [9]. 

Dalam merancang suatu kontrol keamanan, sangat penting untuk 

diperhatikan mengenai beberapa jenis potensi serangan yang ada. Beberapa 

contoh potensi serangan yang ada misalnya pemantauan secara pasif, 

serangan terhadap jaringan aktif, eksploitasi, serangan terhadap perangkat 

fisik, dan penyisipan backdoor maupun kode berbahaya lainnya [8]. Dengan 

kebutuhan keamanan teknologi informasi yang beragam, mengenali prinsip 

dasar dari masing-masing sistem sangat penting adanya, untuk kemungkinan 

diterapkannya mekanisme sistem keamanan yang berlapis, dan scalable 

berdasarkan prioritas keamanan data [8].     

Sistem teknologi informasi harus memiliki ketahanan terhadap 

berbagai jenis serangan yang ada, harus bisa membatasi kerusakan yang 

terjadi, dan harus bisa sesegera mungkin untuk pulih dari serangan-serangan 
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yang terjadi [8]. Maka dari itu diperlukan teknologi perlindungan yang 

memadai untuk memastikan bahwa setiap jenis serangan dapat di tangani 

secara lebih efektif dan efisien. Selain dapat memastikan keadaan sistem yang 

aman, sistem yang aman juga harus memiliki kondisi dan status yang jelas 

setelah adanya serangan maupun kegagalan sistem. 

Karena kesadaran keamanan teknologi informasi sudah menjadi cara 

hidup dalam sistem teknologi informasi. Semua tingkatan pelaku jaringan, 

dari pengguna hingga administrator sistem sampai manajer program, setiap 

orang harus memiliki pemahaman dasar tentang prinsip keamanan yang 

mengatur tentang sistem yang mereka gunakan, mereka pelihara, atau mereka 

rancang dan kembangkan [8].  

Semua hal diatas termasuk kedalam manajemen keamanan jaringan 

mencakup aktivitas pengelola teknologi informasi yang terkait dengan 

konfigurasi, misalnya pengaturan parameter perangkat, pembuatan peraturan, 

pemantauan operasi sistem keamanan, pemecahan terhadap masalah serta 

kemampuan membaca, melaporkan dan menganalisis peristiwa yang tercatat, 

misalnya data log dan data peringatan [9]. Keamanan informasi itu sendiri 

terdiri dari beberapa perlindungan terhadap aspek-aspek berikut [5]:  

1. Confidentiality (kerahasiaan), merupakan aspek yang menjamin 

kerahasiaan akan data dan informasi, yang mana memastikan bahwa 

informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak atas informasi 

tersebut serta menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan 

disimpan [5]. 

2. Integrity (integritas), merupakan aspek yang menjamin bahwa tidak ada 

data yang dirubah atau dimodifikasi dengan tanpa ada ijin dari pihak 

yang berhak atas data tersebut, yang menjaga keakuratan dan keutuhan 

informasi serta metode dalam segala prosesnya untuk menjamin aspek 

integrity ini [5]. 

3. Availability (ketersediaan), merupakan aspek yang menjamin bahwa data 

akan tersedia saat dibutuhkan, dalam hal ini yaitu memastikan pengguna 
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yang memiliki hak atas data tersebut dapat menggunakan informasi dan 

perangkat terkait [5]. 

2.2. Sistem Monitoring Jaringan Komputer 

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin 

berkembang pesat. Banyak orang yang menggunakan aplikasi maupun 

sebuah sistem sebagai media bantu dalam pengambilan keputusan [10]. 

Aplikasi maupun sistem tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk 

memperoleh pemecahan dari suatu pokok permasalahan [10]. Untuk 

membantu proses pengambilan keputusan tentunya dalam penyajian suatu 

bentuk informasi dalam komputer harus baik, dalam artian data informasi 

yang tersaji harus dapat di mengerti oleh semua pengguna yang 

berkepentingan dan berwenang nantinya. Pada akhirnya diharapkan hasil 

yang didapatkan akan memberikan solusi serta dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan dengan tepat. 

Monitoring jaringan merupakan bagian yang penting dari sebuah 

kegiatan yang berhubungan dengan manajemen jaringan. Manajemen 

jaringan merupakan kemampuan untuk memantau (monitoring), mengontrol, 

dan merencanakan suatu jaringan komputer dan komponen sistem [11]. 

Dalam hal ini yang menjadi konsep dasar dalam manajemen jaringan adalah 

tentang adanya administrator atau elemen yang memanajemen dan perangkat 

yang dimanajemen [11].  

Monitoring akan memberikan informasi tentang keadaan, status, dan 

kecenderungan terhadap kondisi suatu sistem berdasarkan pemantauan dari 

waktu ke waktu. Monitoring harus dilakukan secara berkesinambungan untuk 

menjaga kualitas jaringan, sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap 

kesalahan pada jaringan yang tidak bisa dideteksi kapan terjadinya [12].   

2.3. Web Based Application 

Aplikasi web merupakan campuran antara situs web dan aplikasi 

standar dan menyediakan fitur kaya yang berbeda untuk jutaan pengguna web 

potensial secara bersamaan, yang tidak dapat ditawarkan oleh situs web saja 
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[13]. Dengan perkembangan internet yang sangat pesat adalah salah satu 

alasan kuat untuk menghasilkan dan memelihara aplikasi berbasis web yang 

berkualitas tinggi. Dengan demikian sifat yang diinginkan untuk kualitas 

aplikasi berbasis web adalah keandalan, kegunaan, interoperabilitas dan 

keamanan [13].  

Aplikasi berbasis web pada dasarnya tidak berbeda dari perangkat 

lunak lain, perangkat lunak konvensional terutama berfokus pada 

fungsionalitas perangkat lunak sedangkan aplikasi berbasis web berfokus 

pada aspek non-fungsional yaitu aspek kualitas aplikasi web itu sendiri [13]. 

Sebagian besar model kualitas web berakar pada model ISO 9126 yang pada 

dasarnya merupakan kerangka kerja yang disediakan untuk perangkat lunak 

[13].  

Kualitas aplikasi web adalah salah satu masalah utama saat merancang 

aplikasi berbasis web, karena kualitas terkait langsung dengan parameter 

yang secara langsung berhubungan dengan desain sistem apa pun. Aplikasi 

web modern adalah sistem perangkat lunak yang lengkap dan rumit [13]. 

Karena hampir setiap orang bergantung pada sistem dan aplikasi berbasis web, 

sehingga keandalan, kinerja, dan pemeliharaan adalah masalah utama. 

Namun karena hal itu justru aplikasi web yang ada sering kurang dalam 

kualitas desain. Sebagian besar upaya pada aplikasi web telah membuat 

mereka lebih bermanfaat dan dapat diandalkan, tetapi relatif sedikit pekerjaan 

yang telah dilakukan untuk memastikan kualitasnya [13].  

2.4. Honeypot 

Honeypot merupakan sistem palsu yang dipasang untuk mengelabui 

penyusup agar percaya bahwa itu adalah sistem nyata [2]. Hal ini untuk 

mengatasi upaya tidak sah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

hak untuk mengakses informasi. Honeypot akan mencatat seluruh kejadian 

yang dilakukan penyusup terhadap sistem palsu Honeypot dengan tujuan 

mempelajari teknik yang digunakan oleh penyusup untuk mendapatkan akses. 
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Dengan menggunakan Honeypot ada dua keuntungan sekaligus. 

Pertama, ia dapat memberikan bentuk pertahanan ke sistem yang sebenarnya 

dengan cara pembuatan sistem palsu yang berarti penyusup dapat dialihkan 

dari sistem yang sebenarnya ke sistem Honeypot. Kedua, informasi yang 

didapat dari serangan dapat digunakan untuk membangun mekanisme 

pertahanan yang lebih baik untuk kedepannya [2]. Menurut Ronald [2], 

Honeypot di klasifikasikan berdasarkan tingkat interaksinya, mode 

penyebaran, dan kategori penyebaran. Karakteristik ini dibahas dalam 

subbagian berikut: 

a. Tingkat Interaksi 

Berdasarkan tingkat interaksinya Honeypot di bagi menjadi 3 kelas yaitu 

Interaksi rendah, Interaksi menengah dan Interaksi tinggi [2] [14]. 

 Interaksi rendah, biasanya paling mudah dipasang, dikonfigurasikan, 

dan dipelihara karena desainnya yang sederhana dan fungsionalitas 

dasarnya [14]. Kelas ini sebenarnya adalah emulator dari beberapa 

layanan dari sistem operasi [7]. Kelas ini tidak dapat digunakan 

untuk meluncurkan serangan ke sistem eksternal [2].  

 Interaksi menengah, dalam hal interaksi, ini sedikit lebih maju 

daripada Honeypot interaksi rendah, namun masih belum memiliki 

sistem operasi yang nyata [7]. Di sini tingkat Honeypot menjadi 

rumit, selanjutnya mereka dapat merespon permintaan penyusup 

[14] [2] [7] [15]. 

 Interaksi tinggi, interaksi ini menerapkan secara penuh sistem 

operasi dengan segala fungsi sistem yang tersedia untuk penyusup 

[14] [2] [7] [15]. 

  

b. Mode Penyebaran 

Menurut Scottberg [16] fungsi Honeypot akan sangat efektif jika 

digunakan dengan salah satu dari tiga mode penyebaran yaitu untuk 

menipu, mengintimidasi, atau memberikan pengintaian, berikut 

penjelasannya:  
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 Untuk menipu, mode ini membuat seolah-olah penyusup percaya 

bahwa yang diserang adalah sistem asli dengan memberikan 

tanggapan yang realistis terhadap permintaan yang ada sehingga 

penyusup tidak menduga itu adalah jebakan [2] [14].  

 Untuk mengintimidasi, pada mode ini penyusup akan dibuat sadar 

bahwa dirinya sedang berada dalam sistem Honeypot dan segala 

tindakan yang ia lakukan telah dicatat [15] [16]. Ini seolah-olah akan 

memberikan peringatan sehingga akan membuat takut pihak 

penyusup.   

 Untuk pengintaian, dalam mode pengintaian, Honeypot digunakan 

untuk menentukan alat dan metode yang digunakan oleh penyusup. 

Informasi ini berguna untuk pencegahan peretasan dan 

pengembangan mekanisme sistem keamanan di masa yang akan 

datang [2] [14]. 

 

c. Kategori Penyebaran 

Spitzner [14] mengklasifikasikan Honeypot berdasarkan kategori 

penyebarannya yaitu dalam segi produksi dan lingkungan penelitian.  

 Segi produksi, Honeypot untuk segi produksi berguna untuk 

melindungi sistem yang digunakan oleh organisasi. Organisasi 

menggunakannya untuk mekanisme keamanan terhadap ancaman 

terhadap suatu sistem [2] [14].  

 Segi penelitian, pada segi ini Honeypot lebih difungsikan sebagai 

media pembelajaran, untuk melacak dan merekam perilaku daripada 

menangkap dan menghukum para penyusup. Dengan penelitian 

tersebut diharapkan peneliti dapat menentukan metode serangan 

baru dan menerjemahkan informasi ini ke strategi pertahanan baru 

untuk memerangi penyusup [2] [14]. 

2.5. Cowrie Honeypot 

Cowrie Honeypot merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem 

asli Honeypot yang dikembangkan oleh Michel Oosterhof. Secara umum 
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Cowrie Honeypot adalah media interaksi SSH (Secure Shell) Honeypot yang 

dirancang untuk mencatat seluruh serangan brute force dan interaksi shell 

yang dilakukan oleh pihak penyusup. Untuk membedakan mekanisme ini dari 

perangkat lunak asli, pihak pengembang mengganti nama sistem menjadi 

"Cowrie" [17]. Berikut beberapa diantara fitur dari Cowrie Honeypot, yaitu 

[17]: 

 Dukungan SFTP 

Secure File Transfer Protocol (SFTP) adalah versi aman dari File 

Transfer Protocol (FTP), yang memfasilitasi akses data dan transfer data 

melalui aliran data Secure Shell (SSH). Itu adalah bagian dari Protokol 

SSH. Istilah ini juga dikenal sebagai Protokol Transfer File SSH [18]. 

 Dukungan SSH tunneling (direct-tcpip) 

SSH tunneling adalah fungsi dasar yang disediakan oleh semua jenis 

implementasi SSH. Ini menyediakan saluran terenkripsi untuk aplikasi 

lain berdasarkan TCP / IP [19]. 

 JSON logging 

Pengkodean Unicode JSON membuatnya dapat diakses secara universal, 

manfaat terbesar dari logging di JSON adalah format data yang 

terstruktur. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis log seperti data 

besar [20]. 

 

 


