
BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi  seolah tidak bisa lepas dari 

ranah aktfitas seseorang sebagai  kebutuhan  informasi, 

pekerjaan,  Life Style(gaya hidup), dan hiburan.  Dampak positif 

dan  negatif  sebuah  kemajuan  teknolgi  merupakan  tolak  ukur 

kemajuan  dan  perkembangan   teknologi  itu  sendiri. Dalam 

perkembanganya  marak sekali  kasus terjadinya  kejahatan di 

dunia maya dan menjadi topik  hangat untuk di bahas dan dikaji. 

Contoh Kebocoran data atau arsip penting baik itu negara atau 

perusahaan  merupakan  menjadi  perhatian  para  praktisi 

keamanan untuk serius melihat hal ini sebagai tindakan lalainya 

memperhatikan  dari  system  security (sistem  keamanan). 

Penyerang  biasanya  banyak  memfaatkan  celah  kesalahan  dan 

kelemahan  konfigurasi  pada  sebuah  system.  LAN (Local  Area 

Network)  ialah desain jaringan yang menghubungkan komputer 

satu dengan yang lainnya, dan sebuah server atau router yang 

mengatur dan mengontrol area jaringan. Tidak ada 100% sistem 

yang benar-benar  secure (aman), hal  ini  tentu menjadi acuan 

berpikir  seorang  penyerang.  Dengan Tools dan  metode  yang 

digunakan yakni  Netcut dan ARP-Poisoning.  Netcut merupakan 

aplikasi yang mampu mengalihkan dan mengontrol  koneksi 

internet client atau user lain  dalam satu jaringan yang sama.  
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ARP-Poisoning ialah salah satu metode meracuni jaringan 

yang  mampu  mengalihkan  router ke  komputer  penyerang, 

hingga bisa melakukan  intercept atau merekam semua paket-

paket  data  semua  user  dalam  satu  jaringan  yang  sama. 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  tujuan  penelitian  ini  ialah 

untuk   mengantisipasi penggunaan aplikasi  NetCut dan  ARP-

Poisoning.  Dengan menggunakan script firewall dan konfigurasi 

yang di pasang di router mikrotik diharapkan mampu mencegah 

aktiftas tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

Membangun dan merancang sistem keamanan LAN(Local 

area  Network)  yang  di  aplikasi  di  warnet  KampoengIT.net. 

Dengan media Uji coba pada Mesin Virtualbox sebagai simulator 

nyata mencegah penggunaan Netcut dan ARP Poisoning.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah pada karya tulis  ini meliputi :

1. Penggunaan aplikasi  Netcut dan  Ettercap,   sebagai  tools 

melakukan ARP Poisoning atau Spoofing.

2. Wireshark dan  Xplico tools untuk menganalisa paket data 

dalam jaringan.

3. Router mikrotik sistem operasi yang menajemen struktur 

jaringan secara menyeluruh.



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  dari  penelitian  “Analisis  kinerja 

Antisipasi  NetCut  dan  ARP-Poisoning  pada  Local  Area  

Network KampongIT.net” : 

1. Bagaimana  mengantisipasi  pernyerang  penggunaan 

NetCut dan  ARP-poisoning dengan  script  firewall dan 

konfigurasi yang di tanamkan pada router mikrotik yang 

digunakan.

2. Membaca  dan  menganalisa  paket  data  menggunakan 

aplikasi Network Forensics yakni xplico dan wireshark.


