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BAB I 

Pendahuluan 

 1.1  Latar Belakang 

Berkembangnya bidang teknologi dan informasi yang semakin  pesat, 

terbukti dengan semakin  banyaknya manusia yang menggunakan layanan internet 

sepanjang hari. Serta perkembangan internet pesat ini, menjadikan keamanan suatu 

data atau informasi menjadi sebuah hal yang penting, yang mana semua orang saat 

ini bergantung dengan adanya sistem informasi yang sangat luas, tetapi disisi lain, 

adanya insiden keamanan meningkat pesat dengan terjadinya serangan-serangan 

pada jaringan. 

Hal seperti ini terjadi secara umum karena kepedulian terhadap keamanan 

sistem informasi yang kurang diperhatikan, sistem pelaporan keamanan terhadap 

gangguan yang ada saat ini umumnya masih dilakukan secara manual oleh 

administrator. Dengan adanya permasalahan ini mengakibatkan jika terdapat suatu 

masalah dalam keamanan, maka ketersediaan dan kecepatan tergantung dengan 

administrator. Selain itu admin harus selalu standby untuk mengawasi jaringan jika 

terjadi penyusupan. 

Berdasarkan permasalah yang terjadi, pada Lembaga Literatur Baptis 

diperlukan implementasi sistem deteksi penyusupan jaringan, yang memiliki 

kemampuan untuk mendeteksi adanya aktivitas jaringan yang mencurigakan, yang 

mana pada lembaga ini belum adanya sistem ini maka dari itu dengan adanya 

teknologi IDS (Intrusion Detection System) sebagai pembantu pengaman data pada 

suatu jaringan komputer. Dengan adanya IDS (Intrusion Detection System), maka 
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akan ada pesan khusus dari sistem ke admin jika terjadi serangan pada jaringan, 

sehingga serangan–serangan tersebut lebih dapat dicegah ataupun dihilangkan. 

 1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengimplementasikan Intrusion Detection System pada 

jaringan komputer. 

2. Bagaimana menganalisis keandalan Snort sebagai perangkat IDS. 

3. Bagaimana administrator dapat monitor jaringan secara secara langsung 

ketika terjadi serangan. 

4. Bagaimana mengirimkan pemberitahuan adanya serangan melalui 

telegram. 

 1.3  Ruang Lingkup 

Agar penelitian dapat terfokus  dan terarah, maka adanya ruang 

lingkup  yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Ruang 

lingkup penelitian ini adalah  

1. Implementasi sistem keamanan jaringan berbasis IDS (Intrusion 

Detection System) dengan menggunakan snort. 

2. Melakukan berbagai bentuk serangan : 

- DOS (Denial of Services),  

- Ping of Death 

- Port Scanning menggunakan nmap. 
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3. Deteksi serangan dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan 

terjadinya penyusupan ke administrator melalui telegram. 

 1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam membangun sistem ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membangun sistem keamanan jaringan berbasis IDS (Instruction 

Detection System) dengan menggunakan fitur snort. 

2. Meningkatkan keamanan server dengan snort IDS (Instruction 

Detection System) melalui beberapa pengujian serangan. 

3. Memonitor jaringan secara langsung dengan mengirimkan pesan ke 

admin. 

 1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah pemberitahuan 

untuk mengetahui perilaku mengganggu pada jaringan dengan mengirimkan pesan 

via Whatsapp dan SMS kepada admin. 

 1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka laporan – laporan 

yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1) BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
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Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku atau dari penelitian serupa yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan eksperimen yang dilakukan dalam penelitian meliputi 

analisis sistem, analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan masukan, 

proses, keluaran, kebutuhan software dan hardware, pemodelan penelitian, 

dan rancangan tabel sesuai kebutuhan input data. 

4) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisis sistem yang dibuat, serta membahas sistem 

dengan melakukan pengujian dengan metode pengujian sistem yang 

ditentukan. 

5) BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

6) DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi mengenai daftar sumber atau rujukan materi yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

7) LAMPIRAN 

Bagian ini berisi lampiran-lampiran yang menjelaskan secara detail 

yang tidak dapat secara lengkap dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. 


