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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN  

2.1 Jaringan Komputer 

2.1.1 Pengertian Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan hubungan komunikasi kumpulan 

komputer, printer dan peralatan lainnya (biasa disebut node) yang terhubung 

dalam satu kesatuan, dimana kumpulan komputer tersebut dapat berbagai 

resource. 

Tipe Jaringan Komputer Berdasarkan Luas Jangkauannya : 

1. Local Area Network (LAN) 

Merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau 

kampus yang berukuran beberapa kilometer. Sering digunakan untuk 

menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam 

kantor suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama 

berbagai sumber daya (resource) dan saling bertukar informasi. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Merupakan jaringan yang luas jangkauannya meliputi area dalam satu 

kota, biasanya terbentuk oleh gabungan beberapa LAN. 

3. Wide Area Network (WAN) 
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Merupakan jaringan yang luas jangkauannya meliputi antar kota atau 

antar negara, terbentuk oleh dua atau lebih jaringan yang digabungkan 

melalui router dan menggunakan media komunikasi publik. 

4. Internet 

Merupakan jaringan yang sangat komplek dan memiliki struktur 

dinamis, terbentuk oleh  banyak jaringan  LAN dan WAN.  Untuk  

dapat terhubung dengan jaringan internet harus melalui sebuah 

Internet Service Provider (ISP). 

2.1.2 Router 

Router adalah sistem yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-

jaringan yang berbeda. Suatu perangkat yang berfungsi dalam komunikasi 

WAN atau menghubungkan dua network yang berbeda. Menempati layer 3 

dalam system layering OSI (network) sehingga mempunyai kemampuan 

routing atau pengalamatan paket data baik secara statik maupun dinamik. 

Router bekerja dengan melihat alamat tujuan dan alamat asal dari paket data 

yang melewatinya dan memutuskan rute mana yang harus digunakan oleh 

paket data tersebut untuk sampai ke tujuan.  

Konsep router yaitu suatu media pengiriman data yang mampu 

mengatur kegiatan komunikasi data berbasis connectionless oriented yang 

mengirimkan data dengan konsep datagram untuk mencegah efek-efek 

negatif seperti data yang datang tidak berurutan maupun data yang tidak 



5 
 

sampai di tujuan. 

Sebuah router menampung trafik dari sumber-sumber trafik kemudian 

menyalurkan dengan cara memilihkan jalan yang terdekat ke tujuannya. Jadi 

pada dasarnya fungsi sebuah router adalah sebagai pengatur jalannya 

data/informasi. 

2.1.3 IP Address 

IP atau Internet Protokol adalah sederetan angka biner 32 bit yang 

terbagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas biner 8 bit 

yang dipisahkan dengan tanda titik (dot). IP beroperasi pada lapisan network 

OSI (Open System Interconnection).  IP Address bersifat unique,artinya tidak 

ada device, station, host atau router yang memiliki IP yang sama. Tapi setiap 

host, komputer atau router dapat memiliki lebih dari 1 IP Address.  

Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan 

subnetmask jaringan ke dalam dua buah bagian, yakni: 

 Network Identifier/NetID atau Network Address (alamat jaringan) yang 

digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana 

host berada. Dalam banyak kasus, sebuah alamat network 

identifier adalah sama dengan segmen jaringan fisik dengan batasan 

yang dibuat dan didefinisikan oleh router IP.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Router
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 Host Identifier/HostID atau Host address (alamat host) yang digunakan 

khusus untuk mengidentifikasikan alamat host (dapat berupa workstation, 

server atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP/IP) di dalam 

jaringan. Nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus 

bersifat unik di dalam network identifier/segmen jaringan di mana ia 

berada. 

Kelas pada Alamat IP 

 Pada awalnya, untuk menentukan bagian jaringan dan bagian host 

suatu alamat IP digunakan pengelompokan alamat IP menjadi kelas-kelas. 

Dalam hal ini alamat IP dikelompokkan menjadi 5 kelas. Pengelompokan ini 

didasarkan pada nilai kelompok bit paling kiri dari alamat IP. 

Kelas 

Alamat 

IP 

Oktet 

pertama 

(desimal) 

Oktet 

pertama 

(biner) 

Digunakan oleh 

Kelas A 1–126 0xxx xxxx 
Alamat unicast untuk jaringan skala 

besar 

Kelas B 128–191 10xx xxxx 
Alamat unicast untuk jaringan skala 

menengah hingga skala besar 

Kelas C 192–223 
110x 

xxxx 
Alamat unicast untuk jaringan skala kecil 

http://id.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://id.wikipedia.org/wiki/Desimal
http://id.wikipedia.org/wiki/Biner
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
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Kelas D 224–239 
1110 

xxxx 
Alamat multicast (bukan alamat unicast) 

Kelas E 240–255 
1111 

xxxx 

Direservasikan;umumnya digunakan 

sebagai alamat percobaan (eksperimen); 

(bukan alamat unicast) 

Tabel 2.1 Kelas Alamat IP 

Dengan demikian dapat dibuat ringkasan nilai yang mungkin untuk masing-

masing kelas alamat IP : 

Kelas IP 
Bagian 

Pertama 
Jumlah Jaringan Jumlah Host 

A 1 s/d 126 126 16777214 

B 128 s/d 191 16384 65534 

C 192 s/d 223 2097152 254 

Tabel 2.2 Nilai pada tiap Kelas Alamat IP 

Alamat Publik 

Alamat Publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan 

oleh InterNIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin 

unik (artinya, tidak ada dua host yang menggunakan alamat yang sama) jika 

intranet tersebut telah terhubung ke Internet. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=InterNIC&action=edit&redlink=1
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Ketika beberapa alamat Publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat 

diprogram ke dalam sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju 

alamat Publik tersebut dapat mencapai lokasinya. Di internet, lalu lintas ke 

sebuah alamat Publik tujuan dapat dicapai, selama masih terkoneksi dengan 

internet. 

Alamat Privat 

 Alamat IP ini tidak tehubung dengan alamat IP Publik atau tidak 

dirouting. Alamat IP Privat digunakan untuk membentuk jaringan yang 

sifatnya lokal, dalam pengertian tidak terhubung ke jaringan Publik secara 

langsung. Ketentuan tentang alamat IP privat diatur dalam dokumen RFC 

1918 (Request for Comments 1918). Inti isi dokumen tersebut adalah bahwa 

IANA ( Internet Assigned Numbers Authority) menyediakan tiga blok alamat 

IP berikut untuk alamat IP Privat. 

Kelas IP Rentang 

A 10.0.0.0 s/d 10.255.255.255 

B 172.16.0.0 s/d 172.31.255.255 

C 192.168.0.0 s/d 192.168.255.255 

Tabel 2.3 Alamat IP Privat 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Router
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2.2 Pengertian Penyusup (intruder ) Jaringan komputer 

Penyusup (intruder) merupakan orang yang melakukan tindakan yang 

menyimpang (anomali), tidak tepat (incorrect), dan tidak pantas 

(inappropriate) terhadap suatu jaringan komputer. 

2.2.1 Konsep Dasar Keamanan Jaringan Komputer 

Keamanan jaringan adalah suatu proses untuk mencegah dan 

mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. 

KeaNmanan jaringan komputer sendiri bertujuan untuk mengantisipasi resiko 

pada jaringan komputer yang berupa ancaman fisik maupun logik baik 

langsung maupun tidak langsung. Dalam jaringan komputer, secara umum 

terdapat 3 hal dalam konsep keamanan jaringan yakni :  

a. Resiko atau tingkat bahaya (risk) 

b. Ancaman (threat) 

c. kerapuhan sistem (vulnerability) 

Keamanan sendiri menyangkut 3 elemen dasar yakni :  

a. Keamanan jaringan (network security) 

b. Keamanan aplikasi (application security) 

c. Keamanan komputer (computer security) 
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2.2.2 IDS (Intrusion Detection System) 

2.2.3 Definisi dan Konsep IDS 

Menurut Ariyus (2007:27) Intrusion Detection System dapat 

didefinisikan sebagai tool, metode, sumber daya yang memberikan bantuan 

untuk melakukan identifikasi, memberikan laporan terhadap activitas jaringan 

komputer. Intrusion Detection system (IDS) sebenarnya tidk cocok diberi 

pengertian tersebut karena IDS tidak mendeteksi pnyusupan tetapi hanya 

mendeteksi aktivitas pada lalu lintas jaringan yang tidak layak terjadi. 

Intrusion Detection System secra khusus berfungsi sebgi proteksi 

secara keseluruhan dari sistem yang telah diinstall IDS, IDS tidak berdiri 

sendiri dalam melindungi suatu sistem. 

2.2.4 Jenis Intrusion Detection System (IDS) 

Jenis Intrusion Detection System ada 2 (Junior, 2009: 5) adalah 

sebagai berikut: 

2.2.4.1 NIDS(Network Intrusion Detection System) 

NIDS akan melakukan pemantauan terhadap seluruh bagian pada 

jaringan dengan mengumpulkan paket-paket data yang terdapat pada 

jaringan tersebut serta melakukan analisa dan menentukan apakah paket – 

paket tersebut merupakan paket normal atau paket serangan 
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  Gambar 2.1 Network Intrusion Detection System. 

2.2.4.2 HIDS (Host Intrsion Detection Sistem) 

HIDS hanya melakukan pemantauan pada perangkat komputer 

tertentu dalam jaringan. HIDS biasanya akan memantau kejadin 

seperti kesalahan login berkali-kali dan melakukan pengecekan pada 

file 

Gambar 2.2 Host-Based Intrusion Detection System 
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2.3  Perangkat Lunak yang Digunakan 

2.3.1 CentOS 

CentOS (Community Enterprise Operating System) adalah distro linux 

yang berkelas enterprise yang dapat dipakai dengan bebas, Open Source 

turunan dari Red Hat Enterprise Linux (RHEL) yang dikembangkan oleh 

CentOS project. 

2.3.2 Snort 

Snort merupakan sebuah aplikasi atau tool security yang berfungsi 

untuk mendeteksi intrusi-intrusi jaringan (penyusupan, penyerangan, 

pemindaian,dan beragam bentuk ancaman lainnya), sekaligus juga 

melakukan pencegahan. Snort sangat handal untuk membentuk logging 

paket-paket dan analisis trafik-trafik secara real-time dalam jaringan berbasis 

TCP/IP 

Secara umum snort dapat di operasikan dalam empat(4) buah mode, yaitu: 

1. Sniffer mode, melihat paket yang lewat di jaringan. 

2. packet logger mode, mencatat semua log dari paket-paket ke 

dalam disk. 

3. Intrusion Detection mode, snort akan berfungsi untuk mendeteksi 

serangan yang dilakukan melalui jaringan komputer. 
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Inline Mode, mengambil paket dari iptable dan mengintrusikan iptable 

untuk meneruskan paket tersebut berdasarkan jenis rules dari snort yang 

digunakan.  

Alert tipe yang dihasilkan oleh snort antara lain : 

1. True Positive adalah kejadian dimana ada serangan dan snort 

dapat mengenali serangan tersebut sehingga menghasilkan alert 

2. True Negative adalah ketika tidak ada serangan dan juga tidak 

ada alert yang dihasilkan 

3. False Positive adalah ketika tidak ada serangan yang terjadi 

tetapi snort menghasilkan alert atau sering disebut dengan false 

alarm. 

4. False Negative adalah kejadian dimana ada serangan tetapi 

snort tidak mampu mendeteksinya sihingga tidak ada alert yang 

dihasilkan. 

2.3.2.1 Komponen – Komponen Snort 

Secara logika snort dapat dibagi menjadi beberapa komponen. 

Komponen-komponen ini yang nantinya akan bekerja sama untuk 

mendeteksi serangan dan menghasilkan output yang diinginkan dari format 

detection system.  

Snort memiliki beberapa komponen utama antara lain : 

1. Packet Decoder 
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2. Preprocessors 

3. Detection Engine 

4. Logging and Alerting System 

5. Output Modules 

Gambar 2.3 Komponen-komponen snort 

2.3.3 Client-Server 

Client-server adalah suatu bentuk arsitektur, dimana client 

adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan 

menjalankan aplikasi (software komputer) dan server adalah 

perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola 

aplikasi, data, dan keamanannya 
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2.3.4 nmap & ZenMap 

Zenmap adalah aplikasi multi platform sebagai interface 

sederhana untuk apikasi nmap. Nmap (Network Mapper) sendiri 

adalah sebuah aplikasi open source untuk explorasi network dan 

audit keamanannya. Nmap bekerja dengan melakukan scan 

terhadap komputer (host) stand alone ataupun host yang 

terhubung dalam sebuah jaringan, menentukan host-host yang 

aktif dalam suatu jaringan, menentukan informasi sistem operasi, 

port-port yang terbuka dan jenis firewall yang digunakan. 

Perangkat keras yang digunakan dalam membuat aplikasi ini adalah 2 

buah laptop yang berfungsi sebagai 1 server dan 1 buah klien 

Latptop Acer Aspire untuk server dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. CPU Intel core i5 M 430 @ 2.27Ghz  

2. RAM 2 GB 

3. Hardisk 50GB 

Laptop Klien Tosiba Satellite dengan spesifikasi : 

1. Cpu Inter core i3 

2. RAM 2 GB 

3. Hardisk 50 GB 
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2.4 Diagram Perangkat 

 

Gambar 2.4 Diagram Perangkat 
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2.5 Rancangan Topologi Jaringan 

 

 

 

Gambar 2.5 Topologi Jaringan 
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2.6 Flowchart snort sebagai IDS 

gambar 2.6 Flowchart alur kerja snort 


