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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya teknologi informasi khususnya jaringan komputer dan 

layanan-layanannya di satu sisi mempermudah pekerjaan-pekerjaan 

manusia sehari-hari, akan tetapi di sisi lain timbul masalah yang sangat 

serius, yakni faktor keamanannya. Di satu sisi manusia sudah sangat 

tergantung dengan sistem informasi, akan tetapi di sisi lain statistik insiden 

keamanan semakin meningkat. Hal ini secara umum terjadi karena 

kepedulian terhadap keamanan sistem informasi masih sangat kurang. 

Banyak metode telah dikembangkan untuk mengamankan 

infrastruktur jaringan dan komunikasi melalui Internet, diantaranya 

penggunaan firewall, enkripsi, VPN ( virtual private network ) serta intrusion 

detection system. 

Snort adalah salah satu software untuk intrusion detection system, 

selain itu juga bisa digunakan sebagai sniffer dan packet logger. Beberapa 

keunggulan  Snort dibandingkan software IDS  lain adalah kode sumber 

yang berukuran kecil, dapat digunakan pada banyak sistem operasi, cepat 

dan mampu mendeteksi serangan pada jaringan dengan kecepatan hingga 

100Mbps, mudah dikonfigurasi dan terutama  Snort ini bersifat gratis. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

bagaimana untuk melakukan instalasi dan konfigurasi Snort sebagai host 

intrusion detection system dan melakukan pengetesan dengan melakukan 

intrusi ke server yang diinstal Snort . Beberapa masalah yang akan 

diselesaikan dalam tugas akhir ini adalah :  

 Bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi Snort sebagai host 

intrusion detection system. 

 Bagaimana melakukan konfigurasi agar Snort dapat memantau 

beberapa host. 

 Bagaimana membuat rule untuk mendeteksi intrusi port scanning  

dengan metode Scan FIN dan DoS (Denial of Service) dengan 

metode SYN Flooding.  

1.3. Tujuan 

Dalam pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk melakukan instalasi 

dan konfigurasi Snort sebagai host intrusion detection system. 

1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas mempunyai batasan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Konfigurasi Snort sebagai Host Intrusion Detection System pada Linux 

Ubuntu Server 10.04. 

2. Penetrasi ke server yang dideteksi adalah port scanning  dengan 

metode Scan FIN dan DoS (Denial of Service) dengan metode SYN 

Flooding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


