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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 2.1   Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian dengan topik IDS yang menggunakan fitur yang 

berbeda, penelitian-penelitian yang menjadi tinjauan dan acuan untuk membangun 

IDS di antaranya : 

Tabel 2.1 Tabel Tinjauan Pustaka 

NO Penulis Obyek Penelitian Metode/Teknologi 

1 Yusuf Arifin (2015) Sistem Monitoring 

Keamanan Jaringan 

Melalui SMS Alert 

Dengan Snort dan SMS 

Gateway 

SMS Gateway, Snort. 

2 Sutarti, Adi Putranto Pancaro, 

Fembi Isnanto Saputra (2018) 

Implementasi IDS 

(Intrusion Detection 

System) Pada Sistem 

Keamanan Jaringan 

SMAN 1 Cikeusal 

Firewall dan Routing 

Control, PfSense, Snort.  

3 Randy Mentang, Alicia A. E. 

Sinsuw, ST., MT., Xaverius B. N. 

Najoan, ST., MT. (2015) 

Perancangan Dan 

Analisis Keamanan 

Jaringan Nirkabel 

Menggunakan Wireless 

Intrusion Detection 

System 

SPDLC (Security Policy 

Development Life 

Cycle), Snort.  

4 Achmad Hambali, dan Siti 

Nurmiati (2018) 

Implementasi Intrusion 

Detection System 

(IDS) Pada Keamanan 

PC Server Terhadap 

Serangan Flooding 

Data 

Firewall, snort, BASE. 

5 Dyakso Anindito Nugroho, Adian 

Fatchur Rochim dan Eko Didik 

Widianto 

Perancangan dan 

Implementasi Intrusion 

Detection System di 

Jaringan Universitas 

Dipenogoro 

 Sensor Cisco IPS, 

firewall 
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6 Aris Santoso (2019) Implementasi IDS 

menggunakan Snort 

pada Lembaga 

Literatus Baptis 

Bandung 

Snort, Swatch, Bot-

telegram. 

 

Perbedaan objek penelitian yang ada di Tinjauan Pustaka sebelumnya antara lain : 

1. Arifin, Yusuf (2015) Pada objek penelitian sebelumnya telah menggunakan 

fitur notifikasi akan tetapi hanya menggunakan alert berbasis SMS gateway 

yang mana pada penelitian ini menggunakan notifikasi alert berbasis Whatsapp 

dan berbasis SMS gateway. 

2. Sutarti, Adi Putranto Pancaro, Fembi Isnanto Saputra (2018) Pada objek 

penelitian sebelumnya pengujian gangguan serangan dilakukan hanya 

menggunakan 1 serangan saja sedangkan pada penelitian yang akan dibuat 

menggunakan beberapa jenis serangan. 

3. Randy Mentang, Alicia A. E. Sinsuw, ST., MT., Xaverius B. N. Najoan, ST., 

MT. (2015) Pada penelitian sebelumnya IDS diterapkan pada jaringan 

nirkabel/wireless sedangkan di penelitian ini di jaringan kabel. 

4. Achmad Hambali, dan Siti Nurmiati (2018) Pada penelitian sebelumnya sistem 

notifikasi adanya serangan menggunakan aplikasi BASE yang mana pada 

penelitian yang saya buat menggunakan fitur notifikasi menggunakan alert 

berbasis SMS dan WA. 

5. Dyakso Anindito Nugroho, Adian Fatchur Rochim dan Eko Didik Widianto 

(2015) Pada penelitian sebelumnya penerapan IDS dilakukan pada jaringan 

dengan menggunakan sensor Cisco IPS yang mana dapat mendeteksi 
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serangannya sedangakan penelitian saya penerapan IDSnya menggunakan 

Snort. 

6. Pada penelitian yang saya buat yaitu Implementasi IDS dengan menggunakan 

snort, yang mana dapat mendeteksi serangan dan mengirimkan notifikasi 

melalui Telegram. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Keamanan jaringan 

Keamanan jaringan adalah suatu proses untuk mencegah dan 

mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Keamanan 

jaringan komputer sendiri bertujuan untuk mengatisipasi resiko pada jaringan 

komputer yang berupa ancaman fisik maupun dalam logik baik langsung atau 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). 

Keamanannya sendiri menyangkut 3 elemen dasar yaitu : 

a. Keamanan  jaringan (network security). 

b. Keamanan aplikasi (application security). 

c. Keamanan komputer (computer security). 
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2.2.2 IDS 

Menurut Ariyus (2007:27) Intruction Detection System dapat didefinisikan 

sebagai tool, metode, sumber daya yang memberikan bantuan untuk melakukan 

indentifikasi, memberikan laporan terhadap aktifitas jaringan komputer, Intruction 

Detection System (IDS) sebenarnya tidak cocok diberikan pengertian tesebut karena 

IDS tidak mendeteksi penyusupan tetapi hanya mendeteksi aktivitas pada lalu lintas 

jaringan yang tidak layak terjadi. IDS (intruction detection system) secara khusus 

berfungsi sebagai proteksi secara keseluruhan dari sistem yang telah diinstal IDS, 

IDS tidak berdiri sendiri dalam melindungi suatu sistem.  

Beberapa alasan untuk memperoleh dan menggunakan IDS (Intrusion 

Detection System) (Ariyus, 2007: 31), diantaranya adalah:  

a. Mencegah resiko keamanan yang terus meningkat, karena banyak ditemukan 

kegiatan ilegal yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab dan hukuman yang diberikan atas kegiatan tersebut.  

b. Mendeteksi serangan dan pelanggaran keamanan sistem jaringan yang tidak 

bisa dicegah oleh sistem umum pakai seperti firewall, sehingga banyak 

menyebabkan adanya begitu banyak lubang keamanan, seperti:  

a.  Banyak dari legacy sistem, sistem operasi tidak patch maupun update.  

b.  Patch tidak diperhatikan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah 

baru dalam hal keamanan.  

c. User yang tidak memahami sistem, sehingga jaringan dan protokol yang 

mereka gunakan memiliki lubang keamanan.  
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d.  User dan administrator membuat kesalahan dalam  konfigurasi 

dan dalam menggunakan sistem.  

c. Mendeteksi serangan awal, penyerang akan menyerang suatu sistem yang 

biasanya melakukan langkah-langkah awal yang mudah diketahui yaitu 

dengan melakukan penyelidikan atau menguji sistem jaringan yang akan 

menjadi target, untuk mendapatkan titik-titik dimana mereka akan masuk. 

a. Mengamankan file yang keluar dari jaringan.  

b. Sebagai pengendali untuk rancangan keamanan dan administrator, 

terutama bagi perusahaan yang pesat.  

c. Menyediakan informasi yang akurat terhadap gangguan secara langsung, 

meningkatkan diagnosis, recovery, dan mengoreksi faktor-faktor 

penyebab serangan.  

2.2.3 Jenis IDS 

Jenis Intruction detection system ada 2, yaitu NIDS (network Intruction 

Detection System) dan HIDS (Host Intruction Detection System) (Junior,   2009:5) 

1. NIDS ( Network Intrusion Detection System ) 

NIDS ( Network Intrusion Detection System ) akan melakukan  pemantauan   

terhadap   seluruh   bagian   pada   jaringan  dengan  mengumpulkan  paket-paket  

data  yang  terdapat  pada   jaringan tersebut   serta   melakukan   analisa   dan  

membentuk   apakah   paket–paket   tersebut  merupakan paket normal atau paket 

serangan.  

2.  HIDS (Host Intruction Detection System) 
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HIDS (Host Intruction Detection System) hanya melakukan pemantauan pada 

perangkat komputer tertentu dalam jaringan. HIDS biasanya akan memantau 

kejadian seperti kesalahan login berkali-kali dan melakukan pengecekan pada file 

2.2.4 Snort 

Menurut Rafiudin (2010:1) snort adalah sebuah aplikasi atau tool security 

untuk mendeteksi intrusiintrusi jaringan (penyusupan, penyerangan pemindaian, 

dan berbagai bentuk ancaman lainnya), sekaligus juga melakukan pencegahan 

Istilah populernya, snort merupakan salah satu tool Network Intrusion Prevention 

System (NIPS) dan Network Intrusion Detection System (NIDS). Dalam 

prakteknya, snort sangat handal untuk membentuk logging paket-paket dan analisis 

trafik-trafik secara real-time dalam jaringan-jaringan berbasis TCP/IP. Snort 

merupakan bagian dari Intrusion Detection System yang terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu:  

Snort dioperasikan dalam 4 buah mode, yaitu : 

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

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

disk. 

3. Intruction Detection Mode, snort akan berfungsi untuk mendeteksi 

serangan yang dilakukan melalui jaringan komputer. 

4. Inline Mode, mengambil paket dari iptable dan menginstrusikan iptable 

untuk meneruskan paket tersebut berdasar jenis rules dari snort yang 

digunakan. 
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a. Komponen –komponen snort  

Snort 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 capture library 

Komponen ini yang memisahkan paket data yang melalui ethernet card 

yang selanjutnya akan digunakan oleh snort. 

2. Packet Doceder 

Komponen ini mengambil data di layer 2 yang dikirm oleh komponen 

sebelumnya (Packet Capture Library). Untuk proses pertama yaitu dengan 

memisahkan data link kemudian protoko IP, dan yang terakhir adalah jenis 

paket TCP dan UDP. Hasil proses ini adalah adanya informasi mengenai 

protokol yang digunakan proses selanjutnya. 

3. Preprocessor 

Selanjutnya dilakukan analisis terhadapat paker sebelum diproses oleh 

komponen berikutnya. Adapun proses analisis yang dilakukan berupa 

ditandai, dikelompokkan atau dihentikan karena paket yang diterima tidak 

lengkap. 

4. Detection Engine 

Detection Engine ini bisa dikatakan sebagai jantung snort. Paket yang 

diterima disini setalah melalui beberapa tahapan proses akan dibandikan 
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dengan rule yang ada atau telah ditetapkan sebelumnya. Rule disini berisi 

signature yang merupakan katagori serangan. 

5. Output 

Setelah proses detection engine dilakukan maka hasilnya adalah berupa 

report dan alert. Snort mendukung variasi dari output yang dihasilkan yaitu 

teks, syslog, XML, binary atau database. 

 

Gambar 2.1 Snort 

b. Fasilitas pada snort 

Ada 3 mode operasi pada Snort, yaitu 

1. Sniffer Mode  

Pada mode operasi ini snort bertindak sebagai sniffer, yaitu snort dapat 

menangkap atau melihat semua paket yang lewat dalam jaringan dimana Snort 

diletakkan. Snort menampilkan hasil dari sniffing ini secara real time. 

2. Packet Logger Mode 

Pada mode ini selain dapat melihat semua paket yang lewat, Snort juga 

dapat mencatat atau logging menyimpannya pada storage. 

3. Network Intrusion Detection Mode  
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Dan yang ketiga adalah mode Network Intrusion Detection. Ciri khas 

dari mode ini adalah dengan menjalankan snort beserta file konfigurasi yang 

telah ditentukan (secara default file snort.conf). File snort.conf ini sudah 

banyak mencakup konfigurasi-konfigurasi yang dibutuhkan dalam mode ini. 

2.2.5 Telegram 

Telegram adalah Aplikasi pesan chatting yang memungkinkan pengguna 

untuk mengirimkan pesan chatting rahasia yang dienkripsi end-to-end sebagai 

keamanan tambahan. Dengan Telegram Anda juga dapat berbagi lebih dari sekedar 

gambar dan video, tapi Telegram juga memungkinkan Anda mentransfer dokumen 

atau mengirim lokasi Anda saat ini ke teman dengan mudah. 

2.2.6 Swatch 

Swatch merupakan sebuah aplikasi untuk memonitoring sebuah logyang mna 

dapat digunakan pada sistem untuk snort untuk melihat log alert adanya perubahan 

atau tidak sehinnga swatch dapat mendeteksi dan mengirimkan perintah untuk 

mengeksekusi lognya dan mengirimkan ke telegram atau yang lainnya. 

2.2.7 Jenis Serangan 

Beberapa jenis serangan pada jaringan komputer yaitu sebagai berikut: 

a. Ping of Death 

Jenis serangan pada komputer yang melibatkan pengiriman ping yang salah 

atau berbahaya ke komputer target. Sebuah ping biasanya berukuran 56 byte (atau 

84 bytes ketika header IP dianggap). Dalam sejarahnya, banyak sistem komputer 

tidak bisa menangani paket ping lebih besar daripada ukuran maksimum paket IP, 

yaitu 65.535 byte. Mengirim ping dalam ukuran ini (65.535 byte) bisa 
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mengakibatkan kerusakan (crash) pada komputer target. Secara tradisional, sangat 

mudah untuk mengeksploitasi bug ini. Secara umum, mengirimkan paket 65.536 

byte ping adalah illegal menurut protokol jaringan, tetapi sebuah paket semacam 

ini dapat dikirim jika paket tersebut sudah terpecah-pecah. Ketika komputer target 

menyusun paket yang sudah terpecah-pecah tersebut, sebuah buffer overflow 

mungkin dapat terjadi seperti crash. 

b. Nmap (Port Scan) 

Nmap (Network Mapper) adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi 

untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon, atau lebih dikenal 

dengan nama Fyodor Vaskovich.  Aplikasi ini digunakan untuk meng-audit jaringan 

yang ada. Dengan menggunakan tool ini, dapat melihat host yang aktif, port yang 

terbuka, sistem operasi yang digunakan, dan fitur-fitur scanning lainnya.  

c. Denial of Service (DOS) 

Merupakan sebuah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di 

dalam jaringan internet. DOS ini bekerja dengan cara menghabiskan resource yang 

dimiliki oleh komputer tersebut sampai akhirnya komputer tersebut tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan benar. DOS ini akan menyerang dengan cara 

mencegah seorang pengguna untuk melakukan akses terhadap sistem atau jaringan 

yang dituju. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh DOS untuk melakukan 

serangan tersebut, yaitu: 

a. Membanjiri traffic atau lalu lintas jaringan dengan banyaknya data-data 

sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang terdaftar 
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menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Biasanya teknik ini 

disebut sebagai traffic flooding. 

b. Membanjiri jaringan dengan cara me-request sebanyak-banyaknya terhadap 

sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah client sehingga 

request yang datang dari para pengguna terdaftar tidak dapat dilayani oleh 

layanan tersebut. Biasanya teknik ini disebut sebagai request flooding. 


