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Abstrak 
Kebutuhan akan pengembangan laju inovasi pada jaringan komputer memberikan ide bagi beberapa peneliti untuk 

mengembangkan sebuah paradigma jaringan komputer baru yang sering disebut dengan Software Defined Network (SDN) 

SDN diimplementasikan dengan menggunakan sistem kontrol terpusat yang secara langsung diatur oleh kontroler 

menggunakan aplikasi yang telah terinstal didalamnya. Namun penerapan mekanisme ini dapat berdampak buruk pada 

jaringan dalam skala luas karena kontroller sangat rentan terhadap serangan siber yang terpusat dan terdistribusi. Salah satu 

contoh serangan yang dapat membuat kontroler menjadi crash adalah MAC Flooding. Serangan ini mampu secara otomatis 

merekonstruksi paket secara random agar kontroler menggangap paket yang masuk sebagai paket baru. Oleh karena itu pada 

makalah ini pernulis mengembangkan sebuah aplikasi deteksi dan mitigasi serangan MAC Flooding berbasis pada metode 

entropy. Proses deteksi serangan dilakukan dengan menghitung tingkat probabilitas kemunculan dari sebuah paket yang 

diklasifikasian berdasarkan SDN switch ID, port dari sumber serangan pada SDN switch, IP sumber, IP tujuan dan protokol. 

Jika dalam perhitungan akhir entropy menghasilkan nilai lebih dari sama dengan 1 maka dapat disimpulkan bahwa kumpulan 

paket yang diterima sangat acak / ada serangan MAC Flooding. Pada hasil penilitian didapatkan hasil efisien dalam proses 

deteksi dengan nilai entropy rata-rata sebesar 6,6 dan total populasi paket sebanyak 100 data. 

 

Kata kunci: mac flooding, SDN, entropy  

 

1. Pendahuluan 
 

Perkembangan teknologi dalam berbagai sektor menuntut adanya fleksibilitas dari perangkat-

perangkat elektronik untuk dapat terhubung langsung ke dalam jaringan internet. Dengan bertambahnya 

jumlah node dalam jaringan internet maka tingkat kompleksitas kontrol dan manajemen jaringan 

menjadi semakin rumit. Kendala utama yang sering ditemui dalam jaringan tradisional adalah 

permasalahan skalabilitas yang tidak fleksibel, kompleksitas manajemen, rasio inovasi pengembangan 

jaringan yang statis, dan keterbatasan proses konfigurasi dari setiap vendor perangkat jaringan yang 

berbeda.    

Untuk merespon permasalahan-permasalahan umum yang ada dalam jaringan tradisional, 

beberapa peniliti mengembangkan sebuah paradigma baru dalam jaringan komputer yang memisahkan 

lapisan kontrol dan pengiriman data pada dua lapisan yang berbeda disebut dengan SDN [1]. Dengan 

adanya pemisahan manajemen jaringan dan pengiriman data diharapkan tidak ada lagi batasan-batasan 

yang muncul dalam konfigurasi perangkat jaringan terutama pada perangkat intermediate node. Lapisan 

kontrol dalam jaringan terletak pada control plane yang diatur secara langsung oleh sebuah node yang 

disebut dengan kontroler [2][3]. Kontroler berperan aktif dalam proses pembelajaran jaringan sekaligus 

mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Proses pengiriman data dilakukan oleh perangkat pengirim 

data (SDN switch) yang berada pada lapisan data plane. SDN switch akan mengirimkan dan memproses 

data sesuai dengan aturan-aturan yang didefinisikan oleh kontroler. Agar dapat saling berkomunikasi 

terdapat protokol yang mengatur mekanisme kontrol perangkat pengirim data oleh kontroler, disebut 

dengan Soutbound API. Salah satu contoh protokol Southbound yang umum digunakan dalam berbagai 

vendor perangkat jaringan adalah OpenFlow [4]. Protokol ini memberikan prosedur bagaimana sebuah 

kontroler dapat mengatur pengiriman data dalam jaringan melalui pengiriman pesan ke perangkat 

pengirim data. Sebagai contoh dalam pengiriman data, secara default paket baru yang belum dikenali 

oleh switch akan dikirimkan ke kontroler untuk dilakukan pemrosesan pengenalan alamat logik dan 

alamat fisik dari node pengirim maupun node tujuan paket. Paket tersebut akan dienkapsulasi oleh 

switch dalam pesan OFPT_PACKET_IN. Paket baru yang masuk ke dalam switch akan di-filter oleh 
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flow rule yang telah didefinisikan oleh kontroler sebelumnya [5]. Jika terdapat filter flow rule yang dapat 

menyeleksi paket yang masuk ke dalam perangkat switch, maka secara otomatis switch memproses paket 

sesuai dengan traffic treatment yang didefinisikan oleh kontroler. Penentuan mekanisme filter dan aksi 

dalam flow rule merupakan hasil proses manajemen yang dilakukan oleh aplikasi yang telah terinstal 

dalam kontroler. 

Dalam penerapan mekanisme kontrol terpusat pada jaringan SDN, kontroler menjadi pusat 

pembelajaran dan memiliki peran utama dalam jaringan. Hal ini menjadi celah bagi attacker untuk 

melakukan serangan secara masif dengan target serangan merupakan kontroler [6]. Salah satu tipe 

serangan yang dapat dilakukan oleh attacker adalah MAC Flooding. Pada tipe serangan ini seseorang 

dapat mengirimkan paket dengan konstruksi header yang berbeda antar satu paket dengan paket lainnya. 

Dengan mekanisme serangan tersebut secara otomatis switch akan mengirimkan pesan 

OFPT_PACKET_IN ke kontroler [7]. Hal ini dapat menyebabkan kontroler menggunakan seluruh 

sumber daya yang dimiliki untuk memproses paket yang masuk sehingga dapat menyebabkan kontroler 

menjadi crash dan jaringan tidak dapat diakses.  

Ada beberapa penilitan yang telah dilakukan untuk melakukan deteksi dan mitigasi secara reaktif 

dengan menggunakan metode statistik. Pada penelitian [8], peneliti mendeteksi serangan Distributed 

Denial of Service (DDoS) menggunakan information distance metrices (ID). Pada penelitian lain, 

peneliti menggunakan dataset serangan CAIDA, FIFA, MIT Lincoln, dan DDoSTB sebagai sumber 

penentuan metrik teori informasi [9]. Pada peneilitian [3], peneliti menggunakan metode entropy 

sebagai metode dalam proses deteksi serangan DDoS dengan memngecek tingkat keacakan paket dari 

250 paket pertama dengan menyeleksi probalilitas kemunculan paket berdasarkan variabel Internet 

Protocol (IP) sumber dan IP tujuan. Dari beberapa penelitian tersebut penulis berinisiatif untuk 

menambahkan kompleksitas pengukuran nilai entropy dengan menambahkan variabel uji meliputi SDN 

switch ID, port dari sumber serangan pada SDN switch, IP sumber, IP tujuan dan protokol paket. Dengan 

adanya penambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kecepatan dalam proses deteksi 

atau dapat mengurangi populasi total data dalam pengukuran entropy.  Hasil perhitungan entropy 

nantinya akan dijadikan sebagai dasar mitigasi serangan berdasarkan tipe protokol yang sering muncul 

dalam kumpulan paket yang telah diakumulasikan.  

 

2. Metode Penelitian 
 

Pada penelitian ini, proses emulasi jaringan dilakukan dengan menggunakan tools Mininet. 

Topologi yang digunakan dalam emulasi merupakanb topologi Tree yang terdiri dari 1 node kontroler 

(RYU), 1 node switch SDN penghubung, 3 node switch SDN penghubung host, dan 3 host seperti yang 

digambarkan dalam Gambar 1. Selain itu, protokol Southbound yang digunakan adalah OpenFlow. 
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Gambar 1 Perancangan topologi tree 

Dalam implementasi serangan MAC Flooding, h1 berperan sebagai attacker yang memiliki target 

kontroler RYU. Paket yang dikirimkan oleh h1 memiliki konstruksi alamat IP dan MAC asal yang acak 

dengan tujuan pengiriman ke h4. Hal ini dilakukan agar paket yang masuk ke dalam perangkat switch 

B dianggap sebagai paket baru. Jika switch B menganggap paket yang dikirmkan sebagai paket baru 

maka secara otomatis, paket tersebut akan diteruskan ke kontroler. Secara default kontroler akan 

rmengirimkan kembali paket in ke switch melalui pesan OpenFlow packet out, dengan tindakan 

memberitahu switch untuk mengirim ke semua port kecuali port masuk. Namun, karena IP dan MAC 

asal dikonfigurasi secara acak maka berakibat pada tidak adanya respon terhadap paket yang dikirim. 

Dengan meningkatkan jumlah total paket yang dikirim (1000,10000,50000,100000,200000), serangan 

dapat mengkonsumsi sumber daya kontroler sehingga kontroler tidak dapat diakses atau crash. Proses 

deteksi dan mitigasi pada aplikasi reaktif yang diinstal pada node kontroler diilustrasikan pada Gambar 

2. 

 

 
 

Gambar 2 Alur deteksi dan mitgasi menggunakan entropy 

 

Berdasarkan Gambar 2, alur dari metode entropy meliputi: 

1. Mekanisme deteksi diawali dengan proses filter paket yang masuk ke dalam switch SDN. 

2. Jika dalam perangkat switch terdapat flow rule yang dapat menyeleksi paket maka switch 

akan melakukan aksi sesuai dengan traffic treatment yang didefinisikan oleh kontroler 

contohnya forward, flood, construct, dan drop. Jika tidak ada filter yang dapat menyeleksi 

paket, maka paket dianggap sebagai paket baru dan langsung kirimkan ke kontroler. Paket 

dikirimkan setelah dienkapsulasi dalam pesan OFPT_PACKET_IN. 

3. Proses selanjutnya, pada aplikasi reaktif entropy, header dari paket akan diseleksi yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan entropy. Header dari paket 

meliputi SDN switch ID, port dari sumber serangan pada SDN switch, IP sumber, IP tujuan 

dan protokol paket.  

4. Setelah itu, dilakukan perhitungan entropy jika jumlah akumulasi paket sudah mencapai 

batas yang ditentukan. Pseudocode dari proses perhitungan entropy sebagai berikut pada 

Gambar 1: 
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Gambar 1. Proses perhitungan entropy 

 

5. Selanjutnya dilakukan perhitungan entropy. Jika nilai entropy berada diatara 0-1 maka 

kumpulan paket bukan merupakan serangan MAC Flooding apabila nilai entropy ≥ 1 maka 

ada serangan. 

6. Apabila kontroler mengidentifikasi paket MAC Flooding, maka switch diperintahkan untuk 

menginstall flow rule mitigasi MAC Flooding. Flow rule mitigasi serangan memiliki aksi 

drop untuk tipe protokol yang sering muncul dalam kompulan populasi data perhitungan 

entropy. Apabila paket tersebut normal, maka paket akan ditangani oleh aplikasi learning 

switch dengan durasi hard-timeout flow rule sebesar 60 detik. 

Dalam tahapan pengujian sistem, jumlah packet in dan packet out yang masuk ke dalam kontroler 

akan dikalkulasi dengan tujuan untuk menganalisis keberhasilan proses mitigasi dari aplikasi entropy 

yang diinstal pada kontroler. Selain itu, pengujian juga menghitung nilai entropy pada saat penyerangan 

DDoS untuk mengetahui hasil minimal entropy yang dapat dijadikan acuan dalam mendeteksi serangan 

dengan size n sebesar 100 paket. Jumlah minimal paket yang masuk dalam serangan juga dihitung agar 

dapat dianalisis berapakah jumlah minimal size dari populasi data dalam rumus entropy sehingga dapat 

diketahui besaran nilai n minimal sesuai dengan topologi emulasi. Range dari packet count (n) meliputi 

100, 150 dan 200.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Tabel 1 Hasil perhitungan packet in dan packet out 

Jumlah Total Paket DDoS Jumlah Packet in Jumlah Packet out 

1000 316 46 

10000 1373 601 

50000 2718 3204 

100000 5679 6290 

200000 8123 9523 

 

Dari hasil pada Tabel 1 dapat dilihat hasil jumlah dari packet in dan packet out tidak sesuai dengan 

jumlah paket yang dikirim pada awalnya. Artinya, paket DDoS yang masuk ke dalam jaringan sudah 

berhasil diblokir oleh flow rule yang telah terinstal dalam switch. Selain itu, pada range 50.000 hingga 

200.000 jumlah packet out ≥ packet in. Hal ini dapat terjadi karena adanya mekanisme broadcast yang 

menyebabkan paket yang keluar menjadi bertambah. Seiring dengan meningkatnya jumlah packet in 

yang diterima oleh kontroler, maka kontroler juga akan merespon paket yang masuk sebelum flow rule 

mitigasi terinstal pada switch. Proses instalasi pesan OFPT_FLOW_MOD pada sisi switch 

membutuhkan waktu yang lama dikarena baik kontroler maupun switch sibuk untuk memproses paket 

DDoS yang dikirimkan oleh attacker pada kasus pengiriman hingga 200000 paket DDoS. 

Dari hasil emulasi dengan men-setup jumlah size paket n sebesar 100 paket, didapatkan nilai 

entropy sebesar 6,6438561897 untuk setiap jumlah pengiriman paket DDoS. Selain itu, dari hasil 

Jumlah kemunculan paket yang sama (a) 

Jumlah paket (b) 

n = jumlah paket 

i = nilai n iterasi 

Output: hasil entropy 

 Input nilai a dan b untuk mencari probabilitas 

 Pi = 
𝑎

𝑏
 

 Input pi, n dan i 

 Entropy = ∑ (− 𝑃𝑖  log2 𝑃𝑖)𝑛
𝑖=1  

 Menghitung nilai entropy 
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pengujian juga didapatkan waktu tercepat dalam proses instalasi flow rule pada size n entropy sebesar 

100 yang dipaparkan pada Tabel 2 untuk pengiriman data dengan total pengiriman sebanyak 200000 

data. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan nilai variabel n agar flow rule dapat secara 

reaktif langsung terinstal pada switch jika terdapat serangan DDoS.  

 

Tabel 2 Hasil perhitungan nilai minimal size n entropy 

Jumlah paket 

(n) 

Waktu Awal 

Serangan 

Waktu Akhir 

Serangan 

Waktu Flow 

Rule Terinstal 

Durasi Flow Rule 

Terinstal  

100 13:58:00,952582 13:58:10,904356 13:58:01 0,047418 

150 14:01:30,836509 14:01:41,140333 14:01:31 0,163491 

200 14:19:00,805685 14:19:11,481788 14:19:02 1,194315 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan data packet in dan packet out serangan DDoS yang dikirim sesuai dengan range macof yaitu 

1.000 – 200.000 dapat dimitigasi oleh aplikasi entropy dengan nilai entropy sebesar 6,6438561897. 

Untuk mengetahui adanya paket DDoS yang masuk ke dalam jaringan, dibutuhkan nilai minimal 

variabel n sebesar 100. Nilai ini merupakan nilai minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan program 

dengan metode entropy karena apabila counter paket  ≤ 100, maka program tidak dapat mendeteksi 

paket DDoS dikarenakan jumlah paket yang digunakan dalam proses inisialisasi jaringan kurang lebih 

sama dengan 100 paket.  
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