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BAB III 

METODOLOGI 
 

3.1 Tahap Perencanaan     

3.1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan salah satu tahapan penting yang harus 

dilakukan dalam penelitian. Dengan desain penelitian ini diharapkan mampu 

membuat alur penelitian ini menjadi lebih terstruktur. Dalam penelitian ini 

penulis menerapkan desain penelitian dengan metode rancang bangun dengan 

setiap tahapannya berdasarkan diagram alir (flowchart) seperti Gambar 3.1.  

 

Gambar 3. 1 Diagram alir (Flowchart) penelitian 
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Dari Gambar 3.1 terdapat flowchart alur penelitian, yang berisi urutan 

langkah-langkah dari penelitian. Dengan menggunakan simbol serta 

keterangan, diagram alir (flowchart) di atas menggambarkan urutan dari 

penelitian sebagai berikut: 

a. Program penelitian dimulai. Hal tersebut digambarkan dengan kondisi 

“START” yang diwakili oleh simbol terminator, yang berarti 

menandakan kegiatan awal atau akhir dari sebuah proses. 

b. Kemudian proses penelitian akan berlanjut pada tahap analisis sistem, 

dimana hal tersebut diwakili oleh simbol manual operatioan, yaitu proses 

yang berfungsi menjabarkan suatu pengolahan yang tidak dilakukan oleh 

komputer. 

c. Selanjutnya proses penelitian akan berlanjut pada tahap desain sistem, 

pada tahap ini diwakili oleh simbol input/output, yang fungsinya untuk 

menggambarkan instruksi input dan output tanpa bergantung dari jenis 

peralatanya. 

d. Setelah selesai pada tahap desain sistem, maka akan berlanjut pada tahap 

instalasi sistem, pada tahap ini diwakili oleh simbol processing, yang 

mana berfungsi menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

komputer. 

e. Selanjutnya jika pada setelah tahap instalasi selesai, maka akan berlanjut 

pada tahap uji coba sistem, yang mana dalam hal ini diwakili oleh simbol 

decision, yang menjabarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus 

dilakukan pada kondisi tertentu. Kondisi yang diambil bisa bernilai benar 

(True) atau salah (False). Dalam tahap ini nilai benar (True) dapat 

diartikan tahap uji coba berhasil, sedangkan nilai salah (False) dapat 

diartikan tahap uji coba gagal dan harus dilakukan evaluasi pada tahap 

awal yaitu analisis sistem.     

f. Tahap berikutnya setelah uji coba bernilai benar (True) maka akan 

berlanjut pada tahap akhir implementasi sistem,  pada tahap ini diwakili 

oleh simbol processing, yang berfungsi menunjukkan suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh komputer. 
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g. Jika semua kegiatan penelitian sudah selesai maka akan berlanjut pada 

proses akhir, hal tersebut diwakili oleh simbol terminator “END”. 

Mengacu pada diagram alir Gambar 3.1, maka dapat dijabarkan 

mengenai tahapan demi tahapan perancangan dan instalasi Cowrie Honeypot 

sebagai berikut:  

a. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dalam 

menunjang berjalannya sebuah mekanisme keamanan jaringan 

berdasarkan teknologi Cowrie Honeypot, dengan mengacu pada survei 

dan tren yang berkembang terkait sistem keamanan pada protokol SSH 

(Secure Shell). Pada tahap ini juga terdapat dua parameter yang 

menunjang penelitian ini yaitu: 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tiga 

buah perangkat komputer atau notebook, dengan ketentuan satu 

komputer berperan sebagai “korban” yang terinstal sistem Cowrie 

Honeypot dan beberapa komputer lagi yang bertindak sebagai pihak 

penyusup. Berikut adalah keterangan detail untuk perangkat yang 

bertindak sebagai “korban”, penulis menggunakan notebook ASUS 

A45VD dengan spesifikasi sebagai berikut:  

 Prosesor Intel Core i3 2370M 2.4 Ghz. 

 Hard disk dengan kapasitas 500 GB. 

 RAM tipe DDR3 PC12800 dengan kapasitas 4 GB. 

 Graphic Card nVidia GeForce 610M kapasitas 2 GB. 

  

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Sistem operasi Ubuntu 18.04.1 LTS, sebagai sistem operasi 

pihak korban. 
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 Sistem operasi Ubuntu 18.04.1 Live Server, sebagai sistem 

operasi pihak penyusup. 

 Sistem operasi Windows 10, sebagai sistem operasi pihak 

penyusup. 

 Data Cowrie Honeypot dari repository resmi Cowrie Honeypot, 

sebagai inti dari sistem. 

 Paket aplikasi tambahan untuk mendukung kinerja dari Cowrie 

Honeypot. 

   

b. Desain Sistem 

Setelah analisis didapatkan, dalam tahap ini maka akan ditentukan desain 

sistem yang akan diterapkan, meliputi metode yang digunakan sistem 

agar dapat bekerja dengan semestinya dengan cara yang efektif dan 

sesuai dengan tujuan. Desain sistem yang penulis gunakan untuk 

merancang mekanisme keamanan berdasarkan Cowrie Honeypot ini 

adalah desain sistem keamanan berlapis berdasarkan konsep Defense in 

Depth, dengan memadukan sistem monitoring berbasis web.      

c. Instalasi Sistem 

Tahap ini berisi langkah instalasi dari hasil penerapan analisis dan desain 

sistem, untuk kemudian dilakukan uji coba terhadap hasil yang sudah 

didapatkan dari beberapa tahap sebelumnya.       

d. Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem meliputi tes kinerja sistem, yaitu pengujian jika sistem 

Cowrie Honeypot diserang dan apa efek serta respon yang dihasilkannya. 

Tes selanjutnya adalah apakah fungsi monitoring berbasis web bisa 

berjalan dengan semestinya atau tidak. Pada tahap ini jika dirasa hasil uji 

coba tidak memenuhi target, maka akan di lakukan pengulangan lagi 

pada tahap analisis sistem untuk dicari letak kesalahan dan kemudian 

dilakukan evaluasi terhadap kesalahan tersebut. 
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e. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini sistem sudah siap digunakan dan bisa dikatakan sesuai 

dengan tujuan awal, karena sebelumnya sudah dilakukan uji coba 

terhadap kinerja sistem. 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

digambarkan pada Gambar 3.2 berikut ini: 

 

Gambar 3. 2 Rancangan penelitian 

Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah yaitu “Bagaimana 

merancang sistem monitoring berbasis web pada sistem keamanan Cowrie 
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Honeypot”. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan Web Based Application. Berikut adalah garis besar tahapan 

dalam pengembangan sistem: 

a. Tahap  perencanaan, pada tahap ini penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah yang terjadi pada proses monitoring terhadap sistem 

keamanan Cowrie Honeypot. 

b. Tahap analisis kebutuhan sistem, tahap ini digunakan untuk menganalisa 

kebutuhan sistem seperti paket aplikasi pendukung yang dibutuhkan oleh 

sistem untuk dapat berjalan sesuai fungsinya. 

c. Tahap perancangan sistem, tahap ini dilakukan dengan menggunakan 

informasi yang terkumpul pada tahap sebelumnya untuk membuat 

perancangan sistem dan prosedur-prosedur. Pendekatan dan metode yang 

telah dijelaskan pada Gambar 3.2 diharapkan dapat membantu dalam 

mencapai hasil dan tujuan dari penelitian ini yaitu, dengan adanya sistem 

yang dikembangkan tersebut adalah mengembangkan sistem monitoring 

untuk Cowrie Honeypot. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Alur Mekanisme Sistem Keamanan Cowrie Honeypot 

Pada Bagian ini dilakukan analisis bagaimana sistem keamanan dapat 

berkerja dengan baik sesuai fungsinya. Secara garis besar tahapan 

perancangan yang akan dibangun pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar 

3.3.  

Pada perancangan sistem keamanan menggunakan Cowrie Honeypot 

ini pada dasarnya menggunakan konsep Defense in Depth. Konsep Defense 

in Depth  merupakan mekanisme pertahanan yang terdiri dari berlapis-lapis 

sistem keamanan di seluruh infrastruktur jaringan guna melindungi data 

pribadi, sistem, dan jaringan [21]. Pada Gambar 3.4 adalah ilustrasi lebih 

detail lagi mengenai diagram dari rancangan sistem keamanan menggunakan 

Cowrie Honeypot. 
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Gambar 3. 3 Alur sistem keamanan 

Gambar 3.3 menunjukkan alur sistem keamanan menggunakan 

Cowrie Honeypot secara garis besar atau secara umum. Dapat dilihat bahwa 

sistem keamanan Cowrie Honeypot akan mulai bekerja saat menerima 

permintaan penerusan port melalui media shell SSH, dalam hal ini penulis 

mengkategorikan proses penerusan port ini menjadi dua kondisi, yaitu 

kondisi wajar dan kondisi tidak wajar. Kondisi wajar dalam hal ini adalah 

kondisi dimana pada saat penerusan port tidak ditemukan tanda-tanda bahwa 

ada percobaan untuk mencoba masuk kedalam media shell SSH secara paksa, 

melainkan hanya dengan proses masuk atau penerusan port yang standar 

sesuai dengan metode penerusan port SSH. Selain itu dalam kondisi wajar 

diasumsikan bahwa pengguna yang memiliki akses telah mengetahui bahwa 

letak port default SSH sudah dirubah dan dikonfigurasi ulang pada port lain, 

dalam hal ini hanya pengguna yang memiliki akseslah yang mengetahui. 

Untuk lebih detail mengenai letak port yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.4. Sehingga jika ada percobaan serangan 
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terhadap media shell SSH yang mengarah kepada default port awal SSH 

sebelum dikonfigurasi, maka dapat dipastikan sistem luar yang ingin 

mencoba masuk adalah seorang penyusup. Kondisi tersebutlah yang penulis 

analogikan sebagai kondisi tidak wajar, dalam praktiknya seorang penyusup 

dapat menggunakan berbagai metode penyerangan seperti salah satunya 

menggunakan metode Bruteforce SSH Attack.  

Selanjutnya setelah diketahui kondisi mana yang terjadi, maka akan 

ditentukan pula langkah mana yang akan diambil. Jika kondisi wajar maka 

sistem akan melakukan penerusan port pada media shell SSH sistem yang 

sesungguhnya. Namun jika terindikasi kondisi tidak wajar, maka sistem akan 

langsung mengarahkan pada media shell SSH Cowrie Honeypot dimana 

proses emulasi dari sistem bayangan berjalan. Berikut adalah parameter 

utama dari kondisi wajar dan kondisi tidak wajar: 

Tabel 3. 1 Parameter kondisi wajar dan tidak wajar 

Kondisi Wajar Kondisi Tidak Wajar 

Proses penerusan port mengarah 

pada port 22222. 

Proses penerusan port mengarah 

pada port 22.  

Proses masuk menggunakan nama 

user dan kata sandi sesungguhnya. 

Proses masuk menggunakan nama 

user dan kata sandi secara acak atau 

membabi buta. 

Nama pengguna hanya terdiri dari 

susunan huruf dengan jumlah 

karakter 6    

Nama pengguna yang dimasukkan 

dapat terdiri dari berbagai karakter, 

berupa huruf, angka maupun simbol     

Kata sandi hanya terdiri dari 

susunan angka dengan jumlah 

karakter 6 

Kata sandi yang dimasukkan dapat 

terdiri dari berbagai karakter, 

berupa huruf, angka maupun 

simbol.   
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Gambar 3. 4 Rancangan sistem keamanan menggunakan Cowrie Honeypot 

Mekanisme pada Gambar 3.4 sangat identik dengan instalasi default 

Cowrie Honeypot. Host SSH akan berjalan pada port 22222. Untuk 

selanjutnya Cowrie Honeypot akan berjalan pada port 2222. Dengan ini port 

22 (default port SSH) akan dialihkan ke port 2222 menggunakan iptables. 

Jadi SSH bot atau penyusup akan terhubung ke port 22 dan kemudian akan 

diarahkan ke Honeypot pada port 2222. 

3.2.2 Alur Mekanisme Sistem Monitoring Web   

Tahapan perancangan yang akan dibangun pada web browser dalam 

monitoring dapat dilihat pada Gambar 3.5.      
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Gambar 3. 5 Alur sistem monitoring web 

Seperti terlihat pada Gambar 3.5, dapat diketahui bahwa untuk 

mendapatkan informasi untuk input data yang nantinya akan diolah dan 

ditampilkan pada web, pertama tentu harus menunggu input atau respon dari 

pihak penyusup, setelah terdeteksi bahwa ada aktivitas pada sistem Cowrie 

Honeypot, selanjutnya data akan diolah menjadi berkas dengan format *.Log. 

Berkas *.Log tersebut yang nantinya akan diproses dan diolah lebih lanjut 

untuk dapat ditampilkan dalam bentuk data yang sudah matang pada web 

browser. 

3.2.3 Rancangan Tampilan Sistem Monitoring Web 

 Perancangan interface adalah bagian yang penting dalam 

membangun sebuah sistem yang melibatkan hubungan secara langsung 

dengan pengguna. Perancangan ini bertujuan untuk menggambarkan, 

merencanakan, dan membuat sketsa atau pengaturan dari beberapa komponen 

yang belum menyatu ke dalam satu kesatuan yang utuh dan memliki fungsi.  

Respon jaringan dari Luar  

Sistem bayangan Cowrie Honeypot  

Cowrie Log data output  

Log processing 

Monitoring berbasis web 
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Hal utama yang menjadi poin perhatian pada proses perancangan 

adalah bahwa rancangan yang dibuat diharapkan dapat digunakan dengan 

mudah oleh semua pengguna nantinya. Tidak  hanya seorang ahli atau expert 

dalam dunia jaringan saja yang dapat menggunakan sistem ini nantinya, 

namun orang awampun dengan mudah dapat menggunakannya.  

Dalam bagian rancangan untuk tampilan sistem monitoring ini, 

penulis mengelompokan berdasarkan fungsi dan menu-menu yang terdapat 

dalam sistem ini. Berikut adalah rancangan tampilan pada sistem monitoring 

berbasis web ini. 

1. Tampilan navigasi bar. 

 

Gambar 3. 6 Navigasi bar sistem monitoring berbasis web 

Gambar 3.6 adalah tampilan dari navigasi bar sistem monitoring 

keamanan jaringan Cowrie Honeypot. Navigasi bar dalam tampilan 

sistem ini berfungsi sebagai pusat navigasi atau penunjuk dalam bentuk 

tombol menu-menu. Terdapat beberapa menu diantaranya: 

a. Navigasi Bar.  

Terdapat navbar title “Monitoring Keamanan Jaringan Cowrie”, 

menu ini menunjukkan judul dari situs yang juga dapat digunakan 

sebagai button untuk menuju kepada halaman utama seperti pada 

Gambar 3.7. 

 

Gambar 3. 7 Navbar title 

 
b. Button menu Halaman Awal 

Terdapat button menu “Halaman Awal”, menu ini perintah untuk 

menuju ke halaman utama dari situs seperti Gambar 4.10. 
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Gambar 3. 8 Button menu halaman awal 

 
c. Button menu statistik “Penyerang berdasarkan Lokasi”   

Terdapat button menu “Penyerang berdasarkan Lokasi” yang berisi 

perintah untuk menuju ke halaman lain yaitu bagian statistik lokasi 

dimana penyusup berada. 

 

Gambar 3. 9 Button menu penyerang berdasarkan lokasi 

 

d. Button menu statistik “Nama Pengguna dan Kata Sandi”   

Terdapat button menu “Nama Pengguna dan Kata Sandi”, yang 

berisi perintah untuk menuju ke halaman lain yaitu bagian filter 

username dan kata sandi yang digunakan penyusup untuk masuk ke 

sistem Cowrie Honeypot. 

 

Gambar 3. 10 Button menu nama pengguna dan kata sandi 

e. Button select drop down list penunjuk waktu 

Terdapat button select dengan tampilan drop down list yang 

menunjukkan waktu kapan data tersebut diambil untuk input 

monitoring. Dalam menu tersebut informasi yang disajikan berupa 

tampilan waktu dengan format berupa tahun, bulan, dan hari. 
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Gambar 3. 11 Button select drop down list penunjuk waktu 

 
2. Tampilan halaman utama 

 

Gambar 3. 12 User interface halaman awal 

Gambar 3.12 menunjukkan gambar halaman awal dari sistem 

monitoring web Cowrie Honeypot, dimana terdapat tabel yang berisi data 

dari hasil monitoring, berupa “Sesi”, “Event”, “Timestamp”, “Sumber IP 

& Port”, dan “Pesan”. 

a. Sesi 

Pada baris informasi “Sesi” terdapat informasi berupa ID monitoring 

yang membedakan setiap sesi dilakukannya aktifitas monitoring. ID 

sesi ini terdiri dari 12 digit angka, yang dihasilkan secara otomatis 

dari database log processing Cowrie Honeypot.    
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Gambar 3. 13 Informasi sesi 

 

b. Event 

Pada baris informasi “Event” terdapat informasi berupa respon dari 

aktifitas yang dilakukan penyusup terhadap sistem Cowrie Honeypot. 

Informasi yang ditampilkan berupa status hubungan penyusup 

dengan sistem Cowrie Honeypot, status versi media atau terminal 

yang digunakan penyusup, status login penyusup, ukuran media 

terminal penysup, dan status perintah yang dimasukkan penyusup. 

 

Gambar 3. 14 Informasi event 

 

c. Timestamp 

Pada baris informasi “Timestamp” terdapat informasi berupa waktu 

terjadinya penyusupan oleh penyusup terhadap sistem Cowrie 

Honeypot. Informasi data waktu ini tersusun dengan format Tahun-

Bulan-Hari, untuk menunjukkan tanggal dan untuk menunjukkaan 

jam menggunakan format Jam:Menit:Detik.  
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Gambar 3. 15 Informasi timestamp 

 

d. Sumber IP & Port 

Pada baris menu “Sumber IP & Port” terdapat informasi IP Address 

dari perangkat penyusup beserta port yang digunakan.  

 

Gambar 3. 16 Informasi sumber ip address & port 

 

e. Pesan 

Pada baris menu “Pesan” terdapat informasi berupa seluruh aktifitas 

yang dilakukan penyusup meliputi detail informasi pada saat 

penysup login sampai informasi mengenai apa saja perintah yang 

dimasukkan oleh penyusup, sampai pada akhirnya penyusup 

memutuskan hubungan dengan sistem Cowrie Honeypot. 
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Gambar 3. 17 Informasi pesan 

 

3. Tampilan body halaman penyerang 

 

Gambar 3. 18 User interface menu statistik sebaran lokasi penyusup 

Gambar 3.18 menunjukkan lokasi dimana jaringan penyusup 

berada, dengan ini dapat mempermudah untuk melacak dimana 

sebenarnya penyusup berada.  

Terdapat dua bilah informasi pada halaman statistik sebaran 

lokasi penyusup yang masing-masing menunjukkan jumlah banyaknya 

IP penyusup yang telah masuk. 
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Bilah sebelah kiri menunjukkan sebaran jaringan yang 

menunjukkan dimana penyusup berada beserta jumlah IP yang telah 

terhubung. Sedangkan informasi pada bilah kanan menunjukkan 

banyaknya jumlah IP yang telah terhubung yang disajikan dalam bentuk 

grafik.  

4. Tampilan body halaman username 

 

Gambar 3. 19 User interface statistik autentikasi login username dan kata 

sandi 

Pada Gambar 3.19 dapat dilihat adalah statistik autentikasi login 

nama pengguna dan kata sandi. Pada menu ini terdapat dua bilah bilah 

tampilan yang menyajikan dua informasi. 

Pada bilah kiri terdapat informasi berupa hak akses user dan 

jumlah banyaknya tipe hak akses tersebut digunakan untuk masuk 

kedalam sistem Cowrie Honeypot. Sedangkan pada bilah kanan terdapat 

informasi berupa macam-macam kata sandi yang digunakan oleh 

penyusup untuk masuk kedalam sistem Cowrie Honeypot beserta 

banyaknya kata sandi tersebut digunakan untuk masuk. 

3.2.4 Skenario Pengujian 

Rencana atau skenario pengujian yang direncanakan berupa skenario 

penyusupan terhadap sistem komputer “korban”, korban dalam hal ini adalah 

komputer yang telah terpasang sistem keamanan Cowrie Honeypot beserta 
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sistem monitoring kemanan jaringan dalam penelitian ini. Penyusupan akan 

dilakukan secara langsung dengan melibatkan beberapa perangkat komputer 

lain lain yang difungsikan sebagai pihak penyusup. Baik korban maupun 

penyusup akan terhubung melalui jaringan lokal. Berikut adalah ilustrasi dari 

skenario pengujian ini yang dapat dilihat pada Gambar 3.20.     

 

Gambar 3. 20 Skenario pengujian 

Berikut adalah detail dari skenario pengujian yang akan dilakukan. 

1. Pihak penyusup. 

a. Pihak yang bertindak sebagai penyusup berjumlah 2 perangkat dari 

platform yang berbeda-beda. 

b. Baik pihak korban yaitu perangkat yang telah terinstall Cowrie 

Honeypot maupun penyusup dihubungkan atau berada dalam satu 

jaringan lokal. 

c. Pihak penyusup akan mencoba untuk masuk kedalam sistem korban. 

d. Pihak penyusup akan mencoba memasukkan beberapa perintah 

untuk melihat isi data yang terkandung dalam sistem korban. 

2. Pihak korban. 

a. Pada saat ada serangan dari luar masuk, akan dilihat apakah ada 

pengaruh yang signifikan dari sistem asli. Baik dari performa 

maupun dari input perintah yang dimasukkan oleh penyusup. 


