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Abstrak 

Keamanan jaringan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dalam 

Jaringan tidaklah selalu berjalan dengan baik tanpa terjadinya gangguan baik dari 

dalam maupun dari luar jaringan sehingga dibutuhkan suatu sistem monitoring yang 

dapat memantau jaringan,OSSIM merupakan salah satu sistem keamanan yang bisa 

memonitoring jaringan yang sehingga dapat ditemukan permasalahan yang bisa 

menggangu keamanan jaringan, dalam dunia kerja jaringan komputer banyak 

digunakan oleh perusahaan untuk menunjang serta memperlancar pekerjaan, 

PT.Satria Antaran Prima salah satu perusahaan yang memanfaatkan jaringan 

komputer yang terhubung pada internet, jaringan pada perusahaan ini sering 

terputus pada waktu – waktu tertentu, keamanan modem masih default vendor dari 

permasalah tesebut penulis dalam penelitian ini melakukan analisis jaringan dan 

implementasi sistem yang mampu memonitoring jaringan dalam hal ini berupa 

OSSIM Alienvault sebagai intusion detection system (IDS), ossim ini diharapkan 

mampu mendapatkan log-log setiap host dalam jaringan yang melakukan aktifitas 

mencurigakan serta menangkap serangan yang terjadi pada jaringan , dari hasil 

yang didapat IDS dilakukan penerapan intusion prevention system (IPS) berupa , 

kemudian diuji kembali hasil penerapan IPS dengan Ddos attack, hasil yang 

didapatkan berupa penyebab permasalahan dan solusi dari permasalahan sehingga 

dihasilkan keamanan pada jaringan, pada penelitian ini penulis menggunakan 

metode action reserch . 

Kata kunci: OSSIM, Alienvault, Intusion Detection System, Intrusion 

Prevention System, Action Research. 
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Abstract 

Network security is a very important thing because the Network is not always 

running well without the occurrence of interference from both inside and outside 

the network so that required a monitoring system that can monitor the network, 

ossim is one of the security system that can monitor the network so that can be found 

problems that can interfere with network security, in the world of computer 

networking is widely used by companies to support and expedite the work, PT.Satria 

Antaran Prima one company that utilizes computer networks connected on the 

internet, the network at this company is often disconnected at certain times , modem 

security is still the default vendor of the problem the authors in this study do a 

network analysis and implementation of systems capable of monitoring the network 

in this case OSSIM alienvault as the Intusion Detection System (IDS), OSSIM is 

expected to m get logs of every host in the network that perform suspicious activity 

and capture the attacks that occur on the network, from the results obtained by IDS 

implemented the application of Intusion Prevention System (IPS) in the form of, 

then tested the return of the application of IPS with Ddos attack, the results 

obtained in the form of causes of problems and solutions of problems resulting 

security on the network, in this study the author uses action research method. 

 

Keywords: OSSIM, Alienvault, Intusion Detection System, Intrusion    

Prevention System, Action Research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era penyebaran informasi yang semakin melimpah saat ini, 

perangkat server sebagai pintu gerbang yang menjadi kebutuhan primer 

dalam menerapkan keamanan bagi hampir semua perusahaan maupun para 

pengguna pada umumnya. Akan tetapi server yang merupakan sebuah 

mesin yang terhubung kejaringan tidaklah selalu berjalan dengan baik 

tanpa terjadinya gangguan, baik gangguan terhadap hardware maupun 

software. Dalam sebuah proses bisnis gangguan sekecil apapun terhadap 

server dan jaringan internet akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

keseluruhan, oleh karena itu organisasi atau perusahaan memerlukakan 

sistem monitoring jaringan yang dapat memantau keadaan jaringan dan 

data. 

Sistem monitoring jaringan adalah salah satu dari sekian banyak 

sistem yang ada disetiap perusahaan-perusahaan di dunia. Sistem 

monitoring bisa dibilang bagian yang cukup vital di banyak perusahaan. 

Banyak aktifitas yang terjadi antar jaringan yang dilakukan di banyak 

perusahaan. Aktifitas yang mungkin terjadi antara jaringan yakni 

cybercrime, seperti pencurian data maupun password account dari sebuah 

server di perusahaan. Namun hal ini dianggap menjadi hal yang tidak 

diperhatikan bagi banyak perusahaan. Monitoring sistem jaringan sangat 
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dibutuhkan disetiap perusahaan, karena dengan sistem monitoring 

melingkupi juga segi keamanan dan kualitas jaringan. 

Khusus dalam hal memonitor server dan jaringan tentunya seorang 

administrator tidak dapat bekerja 24 jam didepan komputernya sehingga 

selalu mengetahui apabila terjadi gangguan pada server dan jaringan. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah fasilitas pendukung yaitu sistem monitoring 

agar administrator dapat memonitor server dan jaringan meskipun tidak 

berada didepan komputer secara langsung, sehingga dibutuhkanlah suatu 

sistem monitoring yang dapat memantau server dan jaringan mereka 

selama 24 jam dan mendapat notifikasi langsung kepada adminnya. 

Dengan menggunakan Open Source Security Information 

Management (OSSIM) sebagai sistem monitoring jaringan berfungsi 

menyediakan informasi yang terkait dengan keamanan jaringan secara 

terpusat dan juga berfungsi untuk mengumpulkan log-log dan alert yang 

dihasilkan oleh peralatan keamanan dan dapat langsung mengirimkan 

notifikasi alert melalui e-mail dan bekerja secara real time selama 24/7, 

sehingga seorang admin dapat dengan mudah dan mengetahui lebih cepat 

kondisi jaringan dalam 24 jam yang terjadi pada server. 

PT.Satria Antaran Prima adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa pengiriman, data pengiriman dan status barang diinput secara 

real time setiap harinya. oleh karena itu, jaringan dan internet sangatlah 

dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan oleh setiap 

karyawan setiap harinya, perusahaan ini sudah memiliki jaringan komputer 
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yang terhubung dengan internet dari vendor sebuah provider.  Berdasarkan 

obeservasi yang penulis lakukan keamanan Jaringan dan internet di 

perusahaan ini hanya dibangun melalui default dari vendor, jaringan pada 

perusahaan ini sering terputus pada waktu – waktu tertentu, belum 

diketahui masalah yang  menyebabkan jaringan pada perusahaan ini sering 

terputus. sehingga penulis rasa perusahaan ini memerlukan sistem 

monitoring jaringan untuk  mengawasi keadaan jaringan serta memberi 

peringatan apabila ada yang mengancam kemananan  jaringan.     

Melihat permasalahan keamanan jaringan dan komputer pada 

perusahaan ini, penulis tertarik untuk mengimplementasikan system 

monitoring untuk mengetahui masalah dari jaringan yang sering terputus 

serta mendeteksi apabila terjadi serangan terhadap jaringan baik dari luar 

maupun dari dalam pada  PT.Satria Antaran Prima. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengajukan 

penelitian dengan judul “Analisis dan Implementasi Open Source 

Security Information Management (OSSIM) pada Keamanan Jaringan 

Komputer di PT. Satria Antaran Prima Palembang “.  
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

1. Menganalisis keamanan jaringan komputer pada PT.Satria Antaran 

Prima menggunakan OSSIM  (Open Source Security Information 

Management) 

2. Implementasi solusi dari hasil analisis dengan pemasangan IPS 

(Intrusion Prevention System) pada PT.Satria Antaran Prima. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar penelitian ini dapat 

terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka 

penulisan ruang lingkup yaitu sebagai berikut: 

1. Menggunakan software OSSIM AlienVault pada server yang 

dirancang. 

2. Solusi keamanan jaringan pada PT. Satria Antaran Prima. 

3. Implementasi IPS ((Intrusion Prevention System) sebagai keamanan 

jaringan pada PT.Satria Antaran Prima. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan keamanan jaringan komputer pada PT.Satria Antaran 

Prima. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1.4.2.1 Bagi Penulis 

Dapat menuangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan, 

bisa memanfaatkan pembelajaran yang diberikan dosen 

selama proses belajar mengajar. 

1.4.2.2 Bagi Akademik 

Memberikan referensi bagi penulis selanjutnya dengan tema 

yang sama, dapat dijadikan bahan bacaan di perpustakaan. 

1.4.2.3 Bagi Perusahaan  

Dengan penerapan OSSIM diharapkan dapat meningkatkan 

keamanan jaringan komputer dan internet pada PT. Satria 

Antaran Prima. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan skripsi, 

maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Secara garis besar, sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai uraian latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum perusahaan yang 

terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, serta uraian singkat mengenai tugas dan wewenang dari 

masing-masing karyawan. 

 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini akan menjelaskan mengenai teori pendukung yang terkait 

dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu. 

 BAB IV METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini, materi yang dibahas oleh penulis adalah mengenai 

lokasi dan waktu penelitian, jenis data yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan metode penelitian yang 

digunakan , serta alat dan teknik pengujian. 
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 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan dilakukan analisis permasalahan dan dilaporkan 

hasil-hasil dari analisis permasalahan yang ditemukan dalam 

penelitian,serta dilakukan implementasi solusi dari hasil  analisis 

permasalahan, kemudian dianalisis kembali hasil implementasi 

solusi  yang telah dibuat dengan melakukan uji coba. 

 BAB VI PENUTUP 

Pada bab penutup ini  berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

penulis. 
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BAB II 

  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

Semakin kompetitif persaingan pengantaran tepat yang waktu, 

status kiriman dan layanan yang prima menjadi modal utama suatu 

kelangsungan perusahaan kurir. PT. Satria Antaran Prima memulai 

kegiatan usahanya dalam bidang jasa pengiriman ekspress dan kargo. 

Dibentuk tahun 2013, PT. Satria Antaran Prima merupakan perintis 

jasa kurir dan kargo di Indonesia yang menggunakan sistem online di 

seluruh cabang maupun jaringan di seluruh Indonesia. PT. Satria 

Antaran Prima dikelola oleh para profesional dibidangnya selama 

puluhan tahun. 

PT. Satria Antaran Prima diresmikan berdiri tahun 2014 oleh 

Bapak Budianto,Se perusahaan ini memulai kegiatan di Jakarta dan 

dalam waktu beberapa bulan saja perusahaan ini telah memiliki 

puluhan cabang di seluruh Indonesia. Pusat kegiatannya adalah 

pengiriman barang antar kota dan pengiriman billing statement 

perbankan ke seluruh daerah Indonesia.   
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Pendatang baru di bisnis jasa kurir ini tidak bisa disepelekan. 

Bagaimana tidak baru Agustus 2014 lalu beroperasi tapi PT. Satria 

Antaran Prima melejit menjadi pemain jasa kurir dengan memiliki 45 

jumlah cabang utama. Sedangkan cabang pembantunya mencapai 200 

tersebar di Kota Madya. Jaringan bisnisnya pun sudah berada di 34 

Provinsi dan 400 Kabupaten dan memiliki 800 tenaga kurir yang 

tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Belum lagi PT. Satria Antaran 

Prima juga memiliki sekitar 50 agen franchise di Jabodetabek. 

 Pesatnya pertumbuhan PT. Satria Antaran Prima tidak 

mengejutkan jika melihat manajemen yang berdiri di belakangangnya. 

Mereka adalah orang-orang berpengalaman bekerja di perusahaan jasa 

kurir ternama. Budiyanto Darmastono misalnya yang menjadi 

Direktur Utama. Dia merupakan founder & CEO NCS Courier periode 

1994-2013. Lalu ada Dendy Hartono, General Manager SDM SAP ini 

pernah bekerja sebagai Senior Manager HRD NCS Courier periode 

2005-2014. Ada pula Arief Rahadi, Direktur Operasional SAP yang 

pernah bekerja di JNE, NCS, dan ESL Courier.  

 Pertumbuhan bisnis PT. Satria Antaran Prima pun meroket 

pesat meski baru tahun lalu berdiri. Saat ini jumlah armadanya kian 

meningkat dengan memiliki 50 mobil. Jasa layanan yang 

ditawarkannya pun macam-macam. Mulai dari kurir, sea freight 

(pengiriman less container load dan full container load), air freight 
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via udara, domestic cargo & internasional express, distribusi city 

courier & luar kota, dan lain sebagainya. 

Untuk mendukung berbagai layanannya perusahaan ini 

memiliki warehouse management yang berfungsi menangani 

peryimpanan dan pengiriman, serta dukungan program pelanggan 

dalam menjalani usaha. Tidak sampai di situ, perusaahan ini juga 

mempunyai aplikasi atau SAP Application yang terhubung yaitu 

desktop application (C#, SQL Server 2008 R2), website/include 

tracing module (PHP/MySQL, jQuery) dan android. “Ketiga aplikasi 

itu saling terhubung, sehingga ada relasi data dan sinkron. Jadi barang 

yang diantar itu bisa real time online, nilai tambah yang ditawarkan  

adalah customer bisa akses data via internet tentang keberadaan 

barangnya. Untuk customer corporate, mereka bisa akses data dan 

menarik laporan serta tagihan. memberi garansi paket yang hilang 

diganti. , memberikan keamanan data kepada setiap customer-nya. 

memiliki kurir yang berpengalaman, kurir dibekali handphone android 

yang gunanya untuk memberikan laporan langsung ke server pusat 

apabila barang sudah sampai. 

Selain sebagai salah satu perintis jasa kurir di Indonesia yang 

memiliki sistem online PT. Satria Antaran Prima juga satu satunya 

kurir yang menggunakan HP android saat ini. “Dengan android kita 

bisa memantau keberadaan kurir per-menit dan perdetik. Kita juga 

bisa mengetahui posisi kurir lewat GPS melalui android. Sehingga 
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benar-benar real time. Meski terlihat mudah ditiru, android yang kita 

punya tidak sembarangan karena terdapat sistem dan aplikasi yang 

terhubung dengan pusat. 

Dengan visi menjadi perusahaan kurir tercepat dan terpercaya 

di Nusantara, PT. Satria Antaran Prima menargetkan untuk membuka 

1000 agen franchise di 2015. Oleh karena itu, ia merekrut dan 

mempertahankan pekerja-pekerja terbaik di bidangnya. “Semua kurir 

adalah pegawai tetap, tidak ada yang freelance maupun outsourcing. 

Karena mereka merupakan aset dan ujung tombak 

perusahaan,”ungkapnya Untuk mencapai targetnya, perusahaan terus 

menggenjot pertumbuhan bisnisnya. Salah satunya dengan 

menawarkan peluang franchise menjadi agen PT. Satria Antaran 

Prima. Untuk menjadi agen konter,  mematok investasi yang sangat 

rendah. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 3,5 juta. “Adapun 

pembagiannya adalah 25% untuk agen, dan 75% untuk perusahaan 

karena semua keperluan kita yang tanggung. 

2.1.2 Visi dan Misi 

A. Visi 

Menjadi perusahaan kurir tercepat dan terpercaya di nusantara  

B. Misi 

1. Meningkatkan manfaat bisnis bagi pelanggan dan rekan kerja 
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2. Merekrut, menghasilkan dan mempertahankan karyawan karyawan 

terbaik 

3. Menuntut komunikasi yang terus menerus dengan seluruh anak 

perusahaan untuk memastikan keefektifan kerja tim yang sosial 

dan terpadu 

4. Menyediakan tambahan pelayanan yang memudahkan pelanggan 

dan rekan kerja 

5. Meningkatkan upgrade teknologi terbaru 
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2.1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan 

2.1.3.1 Struktur Organisasi  

 

 

                         

                                        Gar 2.14 : strukrur organisasi                           

                                       Sumber : PT. Satria Antaran prima 

 

 

 



14 
 

 
 

2.1.3.2. Uraian tugas wewenang      

1. Kepala cabang 

a. Bertanggung mengawasi kinerja bawahannya guna kemajuan 

perusahaan. 

b. Bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. 

c. Menilai kinerja karyawan perusahaan. 

2. Supervisor cabang 

a. Mengawasi kinerja masing-masing divisi yang ada dibawah 

tanggung jawabnya. 

b. Membuat laporan kemajuan perusahaan terhadap kepala 

cabang. 

3. Keuangan  

a. Bertanggung jawab mengurus pengeluaran dan pemasukan 

perusahaan. 

b. Memberikan laporan pengeluaran dan pemasukan terhadap 

supervisor dan kepala cabang setiap bulannya. 

c. Membuat laporan keuangan perusahaan setiap bulannya. 

4. Marketing 

a. Bertugas mencari klien baru untuk menggunakan jasa 

perusahaan. 

b. Membuat penawaran kepada perusahaan lain untuk memakai 

jasa perusahaan. 
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c. Bertanggung jawab mempertahankan klien yang sudah ada 

untuk terus memakai jasa perusahaan. 

5.  Customer sevice  

a. Melayani customer yang melakukan pegiriman. 

b. Menanggapi komplain dari pelanggan. 

c. Memberikan laporan pengiriman customer kepada staff 

inbound dan outbound . 

6. Staff inbound dan outbound 

a. Bertanggung jawab terhadap barang masuk dan keluar. 

b. Bertanggung jawab untuk menginput pengiriman dari 

pelanggan yang diserahkan dari customer service. 

7. Staff EDP kartu kredit 

a. Bertanggung jawab terhadap keluar masuk kartu kredit. 

b. Bertanggung jawab membagikan kartu kredit kepada setiap 

kurir untuk didisrtibusikan sesuai alamat. 

c. Membuat laporan status kartu kredit untuk dilaporkan ke bank 

kartu kredit yang bersangkutan. 

8. Staff OPS / Agen luar kota 

a. Bertanggung jawab terhadap pengiriman diluar daerah 

palembang. 

b. Melakukkan pengiriman barang keluar kota. 

9.  Staff OPS / Pickup 

a. Bertanggung jawab megambil barang dari pelanggan. 
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b. Bertanggung jawab dalam melakukan tagihan terhadap 

perlanggan  

10. Driver  

a. Bertanggung jawab melakukan pengambilan dan pengiriman 

barang dari bandara. 

b. Melakukkan pengiriman barang-barang besar dalam kota. 

11. Leader kargo 

a. Bertanggung jawab mengenai paket yang masuk dan keluar. 

b. Bertanggung jawab membagikan paket terhadap kurir sesuai 

wilayah masing-masing. 

c. Mengambil laporan paket dari kurir. 

12. Kurir  

a. Bertanggung jawab mendistribusikan paket sesuai alamat. 

b. Bertanggung jawab mendistribusikan kartu kredit . 

c. Membuat laporan mengenai status paket dan kartu kredit.  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Landasan Teori 

3.1.1 Analisis                

 Menurut Fatta (2007 : 27) Analisis adalah tahapan dimana sistem 

yang sedang berjalan dipelajari dan sistem penganti diusulkan. Dalam 

tahapan ini di deskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan 

kesempatan di definisikan, dan rekomendasi umum untuk bagaimana 

memperbaiki, meningkatkan atau mengganti sistem yang sedang 

berjalan. 

 3.1.2 Open Source Security Information Management  (OSSIM) 

Menurut Rihal (2010 : 14) OSSIM atau Open Source Security 

Information Management adalah sebuah Platform Security Information 

Management yang berbasiskan open source dan merupakan kumpulan 

lebih dari 15 open source security program yang semuanya terkandung 

didalam teknologi atau sistem ini untuk menghasilkan kontrol 

manajemen keamanan pada sebuah jaringan .Pada dasarnya OSSIM ini 

berupaya mengintegrasikan beberapa perangkat lunak dan existing tools 

lainnya untuk bekerjasama melakukan suatu penyimpanan, melakukan 

korelasi dan manajemen perangkat. Sehingga dapat menghasilkan 

kumpulan event, log dan informasi kondisi keamanan jaringan dari 

sebuah single console. Dengan adanya kerjasama beberapa aplikasi dan 
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perangkat keamanan jaringan, memungkinkan untuk dapat mengontrol 

jaringan dengan mengurangi waktu yang diperlukan dan mengelola 

informasi secara terpusat pada sebuah jaringan suatu perusahaan yang 

besar. 

OSSIM terdiri dari kumpulan beberapa tools atau program-

program security menjadi sebuah server single console untuk 

menghasilkan informasi keamanan pada sebuah jaringan. Tools tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Snort sebagai Ids  

2. Nessus sebagai Vulnerability Scanner 

3. Ntop adalah tools untuk monitor jaringan 

4. Nagios digunakan untuk availability monitor 

5. Osiris dan snare sebagai host IDS 

6. Arpwatch dan Pads sebagai anomaly detector 

7. Pof dan Fprobe sebagai detektor pasif 

8. Nmap sebagai network scanner 

9. Acid/Base sebagai forensinc analyzer 

10. Oinkmaster, PHPAcl, fw1logcheck, scanMap3D 

11. OSVDB sebagai vulnerability database 

A. Arsitektur OSSIM 

OSSIM terdiri dari 4 elemen bagian yaitu : 

1. Sensors 

2. Manajemen Server 
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3. Database 

4. Frontend 

B. Sensors 

Sensor dipakai atau disebarkan pada sebuah jaringan untuk 

memantau aktivitas-aktivitas suatu sistem jaringan. Segala 

peristiwa-peristiwa atau kejadian pada suatu jaringan dapat 

diterima oleh server OSSIM ini melalui sensor, dalam hal ini 

sensor dapat disebut sebagai pendetektor. Suatu hal yang sangat 

penting bahwa OSSIM juga dapat menerima pada jaringan dari 

peralatan-peralatan komersial atau suatu aplikasi yang di 

kostumisasi sebagai sensor yang ditanam, sehingga dapat 

berkolaborasi dengan OSSIM. Sensor-sensor tersebut pada 

umumnya sebagai suatu host dan mempunyai tingkatan konfigurasi 

yang berbeda. 

1.  Untuk level konfigurasi tingkat paling bawah, sensor atau detektor 

OSSIM ini bersifat pasif monitor hanya menerima atau 

mengkoleksi data dari suatu jaringan. 

2. Sensor pada OSSIM dapat pula dikonfigurasi sebagai suatu host 

scanners yang mana bersifat aktif sensor dimana sensor ini dapat 

melakukan scanning pada jaringan untuk melihat dan mengetahui 

celah pada suatu jaringan. 

3. Untuk level yang paling atas dalam melakukan konfigurasi sensor 

OSSIM, dapat menambahkan OSSIM Agent sebagai detektor 
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sehingga dapat menerima data dari host yang ditunjuk sebagai 

agent OSSIM tersebut untuk melakukan pendeteksian pada 

jaringan sepeti router atau firewall, detector tersebut dapat 

berkomunkasi untuk mengirimkan data mereka kepada manajemen 

server OSSIM. 

C. Manajemen Server 

Suatu manajemen server atau server pada umumnya terdiri 

dari beberapa komponen bagian yaitu: 

1. Frameworked adalah suatu kontrol daemon atau proses yang 

berjalan di belakang, yang mengikat bagian-bagian untuk 

bekerjasama. 

2. OSSIM server adalah pusat dari segala informasi yang diterima 

dari sensor-sensor OSSIM. Adapun fungsi dari Manajemen 

Server ini adalah: 

1. Server utama yang mempunyai tugas untuk menormalisasi, 

memberikan prioritas, mengkoleksi, melakukan risk assessment 

dan mengkorelasi perangkat-perangkat lainnya. 

2. Melakukan perawatan dan tugas-tugas eksternal seperti back up 

data, back up scheduled, inventory secara online, dan melakukan 

atau mengajukan penscanan. 

D. Database 

Database pada OSSIM berfungsi untuk melakukan 

penyimpanan data dari semua kejadian pada suatu jaringan yang 



21 
 

berguna sebagai informasi untuk manajemen sistem. Database 

pada OSSIM adalah SQL database. 

E. Frontend 

Frontend adalah suatu console yang memberikan visualisasi 

informasi secara web base system pada layar komputer. Adapun 

Interaksi komponen pada OSSIM adalah sebagai berikut: 

1. Agent atau sebuah sensor OSSIM mengirimkan data ke database 

OSSIM,dan juga melakukan kontrol atau komunikasi data 

tersebut dengan server untuk dilakukan prioritas dan korelasi 

2. Server bertugas menerima data dan melakukan prioritas, korelasi 

dan risk assesment dan mengirimkan hasil data tersebut ke 

database OSSIM. 

3. User atau admin melakukan pengecekan, konfigurasi terhadap 

server melalui Frameworkd. 

4. OSSIM framework adalah sebuah panel yang memberikan 

informasi pada admin. Semua komponen yang ada pada OSSIM 

berdiri sendiri dan dapat di konfigurasi sesuai kebutuhan admin 

jaringan. Semua komponennya dapat terpisah atau dapat pula di 

integrasikan dalam satu mesin.      

3.1.3 Intrusion Prevention System 

Menurut Nurul (2016 : 36)  Intrusion Prevention System 

adalah sebuah aplikasi yang bekerja untuk mendeteksi aktivitas 

mencurigakan, dan melakukan pencegahan terhadap intrusi atau 
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kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak 

seperti bagaimana mestinnya.  

Produk IPS sendiri dapat berupa perangkat keras 

(Hardware) atau perangkat lunak (Software). Secara umum, ada 

dua jenis IPS, yaitu Host-based Intrusion Prevention System 

(HIPS) dan Network Intrusion Prevention System (NIPS).  

1. Host Based IPS (HIPS) bekerja dengan memaksa sekelompok 

perangkat lunak fundamental untuk berkovensi secara konstan. 

Hal ini disebut dengan Application Binary Interface (ABI).  

2. Network Based IPS (NIPS) melakukan pantauan dan proteksi 

dalam satu jaringan secara global. NIPS menggabungkan fitur 

IPS dengan firewall. NIPS biasanya dibangun dengan tujuan 

tertentu, sama halnya dengan switch dan router. Beberapa 

teknologi sudah diterapkan pada NIPS, seperti signature 

matching, analisa protocol dan kelainan pada protocol, 

identifikasi dari pola trafik, dan sebagainya. NIPS dibuat untuk 

menganalisa, mendeteksi, dan melaporkan seluruh arus data dan 

disetting dengan konfigurasi kebijakan keamanan NIPS, 

sehingga segala serangan yang datang dapat langsung terdeteksi 

dan langsung di blokir. 
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3.1.4  Linux 

Menurut Sofana (2010:3) Linux adalah sistem turunan UNIX yang 

sangat lengkap, bisa dipergunakan untuk jaringan, pengembangan software 

dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. 

3.1.5  Open Source  

Menurut Halim (2010:81) Open source adalah kode pemrograman 

pada linux operation system dapat dilihat oleh public dan menjadi proyek 

public sehingga kualitas system operasinya dapat ditingkatkan oleh para 

penggemar linux.  

3.1.6  Jaringan komputer 

Menurut  Sofana (2013:3)  jaringan komputer adalah suatu himpunan 

interkoneksi komputer autonomous. Dalam bahasa yang popular dapat di 

jelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer 

(dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya) yang saling 

terhubung satu sama lain melalui media perantara. 

3.1.7  Jenis-Jenis Jaringan Komputer 

1. Local Area Network (LAN) 

Menurut Madcoms (2013:5) LAN adalah jaringan yang dibatasi 

oleh area yang relatif kecil. Jenis jaringan ini biasanya menghubungkan 

antar-komputer satu dengan lainnya atau bisa juga node satu dengan 

node lainnya. Daerah jangkauan LAN tidaklah terlalu jauh, missal 

dalam suatu ruangan atau suatu area dengan radius antara 100 meter 
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sampai 2.000 meter, tergantung dari jenis kabel yang di gunakan. 

seperti yang terlihat pada gambar 3.1 

 
                        Sumber : Madcom (2013:6 

                        Gambar 3.1 Local Area Network 

 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut Waloeya (2012:6) Metropolitan Area Network (MAN) 

merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar, beserta daerah 

setempat, missal jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta 

jaringan relay beberapa ISP internet. seperti yang terlihat pada gambar 

3.2 

 
                                        Sumber : Waloeya (2012:6) 

                                        Gambar 3.2  Metropolitan Area Network 

 

 

 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-metropolitan-area-network-man.html
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3. Wide Area Network (WAN) 

Menurut Sofana (2011:29) Wide Area Network (WAN) 

merupakan jaringan komputer yang meliputi area geografis sangat 

besar, seperti antarkota, antar-negara, antar-benua (mugkin saja 

antarplanet). seperti yang terlihat pada gambar 3.3 

 
Sumber : Sofana (2011:29)                                         

     Gambar 3.3 Wide Area Network 

3.1.8 Jenis-Jenis Topologi Jaringan Komputer 

Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk 

menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu 

jaringan yang saling terkoneksi, topologi jaringan komputer adalah sebagai 

berikut: 

1. Point to point (PTP) 

Menurut sofana (2013:9), Salah satu komputer/perangkat yang 

disambungkan ke satu perangkat/komputer saja baik menggunakan 

perangkat wireless maupun menggunakan kabel LAN saja. Jaringan 

ini .hanya melibatkan dua komputer saja. Misalnya dua buah 

komputer yang berkomunikasi via modem. Komunikasi dua buah 

komputer via kabel null modem atau laplink atau LASER, 
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merupakan contoh lain implementasi topologi ini. Karena media 

transmisi data hanya digunakan oleh dua buah komputer maka 

metode akses dan protokol yang digunakan umumnya relatif 

sederhana. 

1.  Topologi Bus 

Menurut Badrul (2012:38)  Topologi bus merupakan topologi 

yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi 

menjamur. Dengan mengunakan T-Connector (dengan terminator 

50 ohm pada ujung network), maka komputer atau perangkat 

jaringan lainnya bias dengan mudah di hubungkan satu sama lain. 

seperti yang terlihat pada gambar 3.4 

 

 
                                                    Sumber :Badrul (2012:38) 

              Gambar 3.4 Topologi Bus 

2. Topologi Ring 

Menurut  Budi (2011:3) Topologi ring merupakan topologi yang 

membentuk sebuah lingkaran (cincin/ring). Pada topologi ring, sinyal 

data akan bergerak searah dari satu perangkat ke perangkat lainnya 
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hingga berhenti pada perangkat tujuan. seperti yang terlihat pada 

gambar 3.5 

 
                                        Sumber : Budi (2011:3) 

              Gambar 3.5 Topologi Ring 

3. Topologi Star 

Menurut Suarna (2007:32) topologi star yaitu topologi yang 

masing-masing terminal dalam jaringan dihubungkan ke titik pusat 

(server) mengunkan jalur dan semua sambungan antarterminal harus 

diteruskan melalui server. Server bertindak sebagai pengatur dan 

pengendali seluruh komunikasi data yang terjadi. seperti yang terlihat 

pada gambar 3.6 

 
                                                     Sumber : Suarna (2007:32) 

                                                     Gambar 3.6 Topologi Star 

 

4. Topologi MESH 

Menurut Badrul (2012:43) Topologi mesh adalah suatu bentuk 

hubungan antar perangkat dimana setiap perangkat terhubung secara 
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langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam jaringan. seperti yang 

terlihat pada gambar 3.7 

 
                                        Sumber :  Badrul (2012:43) 

                 Gambar 3.7 Topologi Mesh 

5. Topologi Tree 

Menurut Badrul (2012:45) Topologi Tree adalah kombinasi 

karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini 

terdiri atas kumpulan topologi bintang yang di hubungkan dalam satu 

topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. seperti 

yang terlihat pada gambar 3.8 

 
          Sumber : Badrul (2012:45) 

         Gambar 3.8 Topologi Tree 

3.1.9 Teknologi Jaringan  

Perkembangan jaringan komputer tidak terlepas dari berkembangnya 

teknologi yang mendukung, pertama kali jaringan komputer diperkenalkan 

menggunakan teknologi yang masih sangat terbatas dan mahal harganya. 

Namun untuk saat ini teknologi untuk networking sudah sedemikian 
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canggih, sehingga semakin mudah digunakan dan semakin murah 

harganya. 

1. Router 

Menurut Winarno (2011:25) router merupakan peranti jaringan 

yang lebih canggih dibandingkan dengan bridge dan switch. Sebuah 

router terdiri atas hardware dan software (memiliki sistem operasi 

sendiri) untuk mengatur rute data dari asal sumber ke tujuan. seperti 

yang terlihat pada gambar 3.9 

 
            Sumber : Winarno (2011:25)                                                      

Gambar : 3.9 router 

 

2. Switch 

Menurut Winarno (2011:24) Switch adalah peranti jaringan yang 

digunakan untuk mengatur bandwidth di jaringan berukuran besar. 

Walaupun demikian, harganya yang makin murah, switch juga mulai 

digunakan di jaringan rumahan ukuran kecil. seperti yang terlihat pada 

gambar 3.11 



30 
 

 
           Sumber : Winarno (2011:24) 

Gambar : 3.11 switch 

 

 

3.2  Penelitian terdahulu  

      Beberapa contoh penelitian terdahulu dengan pembahasan yang 

hampir sama, seperti yang akan penulis lakukan terlihat pada tabel 3.1   

3.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

no Judul Penulis 

/Tahun 

Hasil 

1 Analisa dan 

Implementasi 

Network Intrusion 

Prevention 

System 

Di Jaringan 

Universitas Sam 

Ratulangi 

 

ISSN: 2406-7768  

 Nurul, Najoan,  

Alicia, Sinsuw, 

/2016 

Metode NIPS (Network 

Intrusion Prevention System) 

mampu mendeteksi serangan 

dan melakukan Drop pada 

serangan. Melakukan 

penerapan pada sistem 

operasi Linux menggunakan 

Snort, Konfigurasi sistem 

dibangun dalam jaringan 

local Universitas Sam 

Ratulangi yang dirancang 

untuk merepresentasikan 

pengujian. Hasil analisis dari 

setiap pengujian yang 

dilakukan menyimpulkan 

bahwa setiap tindakan yang 

dilakukan oleh penyerang 

terhadap jaringan dapat 

diketahui dan dicegah, 

sehingga dapat dilakukan 

penanganan sebelum terjadi 

kerusakan lebih luas. 

 



31 
 

2

. 

Analisis dan 

Implementasi 

Sistem 

Monitoring 

Koneksi Internet 

Menggunakan 

The Dude 

Di STIKOM Al 

Khairiyah 

ISSN : 2301-8402 

Sutarti, Alif 

/2017 

 

Monitoring jaringan yang 

dilakukan menggunakan 

software the Dude dengan 

sistem operasi Mikrotik, 
Sistem monitoring ini 

dipergunakan untuk 

mempermudah teknisi dalam 

melakukan pemantauan 

secara rutin kondisi jaringan 

di server. Selain untuk 

pemantauan koneksi internet 

bisa juga untuk memantau 

bandwidth user yang sedang 

dipakai, Hasil yang diperoleh 

setelah diimplementasikan 

adalah staf lebih cepat dalam 

mendeteksi trouble pada 

jaringan dan mempermudah 

dalam penanganannya. 

 

Persamaan penelitian kami dengan jurnal satu dan dua sama-sama 

melakukan analisis dan implementasi pada jaringan komputer pada 

sebuah objek dalam hal ini perusahaan dan instansi pendidikan, 

persamaan selanjutnya pada jurnal satu terletak pada penggunaan aplikasi 

snort dan dilakukan pengujian pada  jaringan yang tidak dilakukan pada 

jurnal dua. Untuk perbedaan jurnal satu dan dua terletak pada tempat 

penelitian yang menggunakan topologi, konfigurasi dan masalah jaringan 

yang berbeda-beda. Perbedaan selanjutnya pada jurnal satu menggunakan 

Ubuntu, jurnal dua menggunakan mikrotik, dan paenelitian kami 

menggunakan Alienvault. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Lokasi & Waktu Penelitian 

4.1.1 Lokasi 

Penulis melakukan penelitian  pada PT.Satria Antaran Prima di 

Jalan Pipa Reja No.7 Palembang, Sumatera Selatan.  

4.1.2 Waktu Penelitian 

Guna memperoleh informasi dan data yang cukup untuk 

dijadikan bahan penelitian, penulis melakukan kegiatan penelitian 

selama empat bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2017 sampai 

dengan Januari 2018. 
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Tabel 4.1 Jadwal Penelitian 

No. 

Rincian Tahap 

Penelitaian 

Bulan / Tahun 

Okt -

2017 

Nov -

2017 

Des -

2017 

Jan-2018 

1 

Perencanaan 

(Penyusunan 

Proposal)                         

    

2 Diagnosis                              

3 

Analisis dan 

implementasi                         

    

4 Hasil dan Analisis                            

5 Laporan              

               

Sumber: Diolah sendiri 
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4.2       Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh atau  

mengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode Observasi 

(pengamatan). 

1. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Sutabri (2012:97), Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan langsung melihat kegiatan yang dilakukan 

user. Salah satu keuntungan dari observasi ini adalah bahwa sistem 

analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik seperti tata letak 

ruangan serta peralatan dan fomulir yang digunakan serta membantu 

untuk proses bisnis berserta kendala-kendalanya. Observasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu 

sistem. 

Observasi dilakukan pada PT.Satria Antaran Prima dengan melihat 

langsung kondisi jaringan komputer yang ada pada PT.Satria Antaran 

Prima. 

4.3     Jenis Penelitian 

Dilihat dari kegunaan penelitian, menurut Musfiqon (2012:54),  

penelitian digolongkan menjadi 3 jenis yaitu : 

1. Penelitian Dasar 

Penelitian dasar juga disebut penelitian murni, yaitu penelitian 

yang diarahkan pada pengujian teori untuk pengembangan teori itu 

sendiri. Penelitian dasar juga bisa menemukan teori baru setelah melalui 
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pengujian hipotesis dan penyusunan proposisi- proposisi yang 

kemudian disintesiskan menjadi bangunan ilmu. 

2. Penelitian Terapan 

Penelitian terapan (applied research) adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengkaji kenyataan praktis dalam berbagai bidang. 

Penelitian terapan posisinya adalah melakukan penelitian tentang 

penerapan ilmu yang dihasilkan dari penelitian dasar.  

3. Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas praktis. Dalam konteks pendidikan, penelitian 

tindakan adalah studi sistematis untuk memperbaiki praktik pendidikan 

yang masalahnya dihasilkan dari refleksi pendidikan itu sendiri. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

tindakan, karena penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas dan keamanan  jaringan pada pt.satria antaran 

prima 

4.4      Teknik Pengembangan Sistem 

Teknik pengembangan sistem yang akan digunakan penulis pada 

skripsi ini adalah Metode Action Research. 

4.4.1  Motode Action Research 

 Menurut kock (2007:45),   Metode Action Rresearch 

merupakan penelitian tindakan . pendekatan ini dilakukan sendiri 

oleh peneliti yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja 
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yang  paling efisien. Metode Action Research dibagi dalam beberapa 

tahapan, yaitu :         

1.  Tahap pertama ( Diagnosing ) 

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi  permasalahan pada 

PT. Satria Antaran Prima yaitu jaringan sering down , penyebab 

dari jaringan down ini masih belum diketahui karena perusahaan 

ini belum memiliki tenaga IT, sehingga peneliti rasa perlu untuk 

melakukan analisis dengan pemasangan sistem monitoring 

jaringan pada jaringan komputer perusahaan ini untuk memonitor 

masalah apa saja yang terjadi . 

2.  Tahap kedua ( action planning ) 

Pada tahap ini peneliti memahami pokok masalah yang ada 

kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindakan yang 

tepat untuk menyelesaikan permasalahan  yang ada, Pada tahap 

ini peneliti masuk pada persiapan kebutuhan perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) serta perencanaan 

topologi jaringan untuk menentukan posisi monitoring server 

yang akan diimplementasikan. 

3. Tahap ketiga ( action taking ) 

Pada tahap ini peneliti melakukkan rencana tindakan 

dengan melakukan implementasi sistem monitoring jaringan 

dengan mengggunakan ossim  alienvault serta Pemasangan 

Inrusion Prevention System  ( IPS )  
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4. Tahap keempat ( evaluating ) 

Setelah mendapatkan hasil monitoring  jaringan maka 

dilakukan analis hasil monitoring sebagai bahan evaluasi dari 

hasil penelitian yang didapat . 

5. Tahap kelima ( learning / reflecting ) 

Setelah semua selesai, maka tahap akhir adalah peneliti 

melakukan review tahapan yang telah dilakukan kemudian 

penelitian ini dapat berakhir, hasilnya juga mempertimbangkan 

untuk tindakan selanjutnya seperti pada gambar 4.1  

 
Sumber : Rihal (2010 : 14) 

Gambar 4.1 Metode Action Research 

 

4.4.2 Kebutuhan Sistem 

  1. Hardware 

      a. Laptop dengan RAM minimal 4Gb  

      b. Menggunakan Processor Core i3 

      c. Hardisk dengan kapasitas 320Gb 
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2. Software 

    Menggunakan OS Alien Vault sebagai software yang di pakai. 

4.5  Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Penelitian 

 

Diagnosis 

Menganalisis permasalahan yang 

ada pada perusahaan. 

 

 

OSSIM 

Parameter Uji 

 CMD (Ping Google) 

 Akses Router 

Sample Uji yang diamati 

 Stabilitas Jaringan 

 Keamanan Jaringan 

Hasil 

 

Penerapan OSSIM 

IPS (Intrusion 

Prevention System) 
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Kerangka penelitian  dimulai dari  melakukan diagnosis permasalahan jaringan 

yang sering terputus pada waktu tertentu pada perusahaan, serta keamanan 

jaringan yang masih default dari vendor provider seperti ip address serta 

username dan password yang digunakan masih umum , berdasarkan hasil 

diagnosis penulis melakukan Action Planning dengan menggunakan OSSIM 

karena ossim ini dapat  mengetahui penyebab dari permasalahan serta 

memonitoring jaringan untuk mendapatkan log intrusi dari jaringan, OSSIM juga 

dapat mendekteksi intrusi pada jaringan, melihat kegunaan dari OSSIM ini 

penulis mencoba menerapkan OSSIM pada jaringan perusahaan tersebut, tahap 

Action Taking adalah penerapan atau implementasi OSSIM, untuk mengetahui 

hasil dari penerapan OSSIM parameter yang kami gunaan yaitu CMD (ping 

Google) dan melakukan akses router untuk menguji keamanan jaringan dan 

stabilitas jaringan, serta melakukan pengujian sniffing dalam jaringan untuk 

melihat apakah OSSIM mampu mendeteksinya.  setelah didapatkan hasil dari 

penerapan OSSIM dilakukan penerapan IPS (Intrusion Prevention System) 

sebagai usaha untuk keamanan jaringan, dimana IPS ini berfungsi mencegah 

intrusi, tahap evaluasi dan learning dengan melihat hasil dan kesimpulan dari 

penerapan OSSIM dan IPS.  
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4.6  Kerangka Pengujian 

 Kerangka pengujian yang penulis lakukan terlihat pada Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Kerangka Pengujian 

 

 

Hasil Sebelum Penerapan OSSIM 

Implementasi OSSIM  

- Memonitoring jaringan 

- IDS ( Intrusion Detection System ) 

 

Hasil Sesudah Penerapan OSSIM 

Implementasi  IPS 

Hasil dan Kesimpulan 

Parameter Uji 

 CMD (Ping Google) 

 Akses Router 

Sample Uji yang diamati 

 Stabilitas Jaringan 

 Keamanan Jaringan 
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4.6.1 Kerangka Pengujian 

1. Parameter dan sampel Uji yang penulis gunakan pada pengujian ini 

ialah : 

a. CMD digunakan untuk menguji stabilitas jaringan dengan cara 

melakukan koneksi ping dari jaringan ke google dan melihat 

kondisi jaringan  

b. Melakukan akses ke router dengan cara koneksi ke router 

melalui web browser untuk melihat keamanan dari router. 

2. Hasil , hasil yang didapatkan dari pengujian CMD  berupa stabil 

atau tidaknya jaringan pada perusahaan ini,  selanjutnya melalui 

pengujian akses router untuk melihat keamanan dari router apakah 

bisa ditembus atau tidak . 

3. Implementasi OSSIM, berdasarkan hasil dari pegujian diatas untuk 

megetahui masalah detail dan penyebabnya  dibutuhkan sistem 

yang bisa memonitoring  yang terjadi pada jaringan dan memberi 

peringatan apabila ada intrusi pada jaringan. Pada tahap ini juga 

dilakukan pengujian sniffing pada jaringan yang telah 

diimplementasi OSSIM. 

4. Hasil, hasil setelah OSSIM diterapkan pada jaringan apakah 

OSSIM dapat memonitoring yang terjadi dalam jaringan dan  

mampu mendeteksi dan memberi peringatan apabila ada intrusi 

pada jaringan . 
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5. Implementasi IPS ( firewall ), IPS diimplementasi untuk solusi 

permasalahan dari hasil yang didapat dari OSSIM.  

6. Hasil dan Kesimpulan.   
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BAB V 

Hasil Dan Pembahasan  

 

5.1.  Hasil  

Pada penelitian ini penulis  menggunakan Metode Action Research untuk 

menyelasaikan penelitian, berikut tahapannya dari metode yang penulis 

lakukan. 

5.1.1  Diagnosis   

Pada tahap ini penulis melakukan diagnosis dengan cara 

menganalisis permasalahan yang ada pada perusahaan ini, 

 

5.1.1.1 Analisis Permasalahan 

  Hasil analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan secara 

langsung koneksi jaringan pada PT.Satria Antaran Prima. Permasalahan 

yang ada pada perusahaan ini adalah  sering terjadi koneksi jaringan terputus 

pada waktu-waktu tertentu , penyebab dari koneksi terputus ini belum 

diketahui, pada perusahaan ini juga kemanan jaringan hanya  dibangun dari 

vendor sebuah provider. Rujukan gambar yang menunjukkan koneksi 

jaringan terputus yang penulis temukan dengan menguji koneksi ping  

terhadap www.google.com melalui command prompt pada jaringan PT. 

Satria Antaran Prima  Terlihat pada gambar 5.1.  

http://www.google.com/
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Gambar 5.1: Hasil Uji Koneksi 

Rujukan gambar 5.1 menunjukan koneksi jaringan dari hasil pengujian 

hari pertama selama beberapa menit didapatkan jarinan sering terputus dengan 

paket lost sebesar 15 persen . 

 

 

Gambar 5.2: Hasil Uji Koneksi  

Rujukan gambar 5.2 menunjukan koneksi jaringan dari hasil 

pengujian hari kedua jaringan sering terputus 
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Gambar 5.3: Hasil Uji Koneksi  

Rujukan gambar 5.3 menunjukan koneksi jaringan dari hasil 

pengujian hari kedua jaringan sering terputus dengan paket lost sebesar 34 

persen  

 

5.1.1.2  Analisis Topologi Jaringan  

Setelah melihat secara langsung pada PT.Satria Antaran Prima 

topologi jaringan yang di gunakan pada perusahaan ini adalah topologi 

star seperti terlihat pada rujukam gambar 5.4 : 
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                                                    Gambar 5.4 : Topologi Jaringan 

Melihat topologi pada perusahaan ini memungkinkan  setiap device 

yang terhubung ke jaringan  dapat mengakses modem router baik dari dalam 

jaringan seperti LAN maupun luar jaringan menggunakan koneksi wifi 

sehingga sangat mengganggu keamanan apabila dimanfaat pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Berikut percobaan penulis untuk masuk ke modem 

router bisa dilihat pada rujukan gambar 
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Gambar 5.5 : Modem TP-LINK 

Rujukan gambar 5.5 menunjukkan Tampilan modem TP-LINK yang 

digunakan pada PT.Satria Antaran Prima. 

 

 

Gambar 5.6 : Tampilan Akses Modem 

Rujukan gambar 5.6 menunjukkan Tampilan akses router melalui ip 

192.168.0.1 yang masih default vendor 
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Gambar 5.7 : tampilan input username dan password 

Rujukan gambar 5.7 menunjukkan Login account dan password yang 

masih default dari vendor. 

 

 

Gambar 5.8 : Tampilan Setelah Berhasil Login 

Rujukan gambar 5.8 menunjukkan penulis berhasil login menggunakan 

username dan password vendor. Kesimpulannya username dan password 

modem perusahaan ini masih default sehingga penulis dengan mudah bisa 

masuk ke modem  dengan menggunakan koneksi wifi maupun LAN yang 

ada pada perusahaan ini .  
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5.1.2  Action Planning  

Pada tahap ini penulis melakukan analisis kebutuhan dan melakukan 

perencanaan tindakan yang diambil dari pemasalahan yang ada dengan 

mengimplementasi OSSIM . 

5.1.2.1   Analisis Kebutuhan  

Permasalahan pada PT. Satria Antaran Prima berdasarkan hasil 

analisis permasalahan diatas adalah koneksi jaringan pada perusahaan ini 

sering terputus pada waktu-waktu tertentu serta keamanan modem yang 

masih default sehingga bisa dieksploitasi dengan mudah. Pada penelitian 

yang penulis lakukan diimplementasi OSSIM, untuk melihat apakah 

OSSIM  bisa  dimanfaatkan sebagai sebuah server monitoring  yang bisa 

memantau keadaan yang sedang terjadi pada jaringan, OSSIM ini juga 

digunakan untuk bisa diketahui kenapa jaringan pada perusahaan ini sering 

terputus dan mengetahui apabila ada yang berusaha mengakses modem, 

berdasarkan hasil monitoring yang didapat diimplementasikan solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

5.1.3 Action taking  

Pada tahap ini penulis melakukan tindakan dengan melakukan 

implementasi OSSIM 

5.1.3.1 Implementasi Ossim 

  OSSIM diimplementasikan pada PT.Satria Antaran Prima, untuk 

melihat apakah OSSIM ini mampu menemukan permasalahan sering 
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terputusnya jaringan pada perusahaan ini selain itu OSSIM ini juga 

diharapkan dapat memonitor apa saja yang terjadi pada jaringan termasuk 

percobaan untuk masuk ke modem karena security yang masih default 

sehingga memungkinkan akses ke modem dari dalam maupun luar jaringan. 

Berikut topologi implementasi OSSIM pada jaringan PT. Satria Antaran 

Prima.  

 

 

Gambar 5.9 : Topologi Implementasi OSSIM 

Rujukan Gambar 5.9 merupakan topologi jaringan yang penulis terapkan 

pada jaringan perusahaan, dalam topologi terlihat ada penambahan 

server OSSIM yang terhubung melalaui kabel LAN.  

5.1.3.2    Instalasi Alienvault 

Penulis melakukan instalasi dengan konfigurasi ip server Alienvault yang 

disesuaikan dengan jaringan perusahaaan tempat penelitian pada 

penelitian ini penulis menggunakan ip 192.168.0.90/24  seperti terlihat  

Pada rujukan gambar 5.10 
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Gambar 5.10 : Konfigurasi Ip Address 

 

Penulis mengkonfigurasi  Gateway yang  disesuaikan dengan jaringan 

PT. Satria Antaran Prima terlihat pada  rujukan gambar 5.12 

 
Gambar 5.11 : Konfigurasi Gateway Alienvault 
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Konfigurasi server address yang penulis gunakan  digunakan disamakan 

seperti gateway jaringan terlihat pada rujukan gambar 5.13 

 
Gambar 5.12 : Konfigurasi Server Address 

 

 

Login  pada server Alienvault, setelah penginstalan selesai masuk login 

ke Alienvault terlihat pada rujukan gambar  

 

Gambar 5.13 : login console Alienvault 

Tampilan menu konfigurasi Alienvault   telihat pada rujukan gambar   
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Gambar 5.14 : Menu Console Alienvault 

Pada menu konfigurasi penulis mengaktifkan beberapa plugin terlihat pada 

rujukan gambar 5.15 

 

Gambar 5.15 : Tampilan  Plugin Menu Alienvault 
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Penulis mengaktifkan beberapa plugin diantara Alienvault_nids, Alienvault 

nids, nmap_host, OSSIM_agent, nessus dan nessus detector. Terlihat pada 

gambar 5.16 

 

 

Gambar 5.16 : Tampilan Pengaktifan Plugin Alienvault 

 

Untuk mengakses Alienvault dengan tampilan Web Interface penulis 

mengakses melalui Web Browser, terlihat pada rujukan gambar 5.17 
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Gambar 5.17 : Login Alienvault Melalui Web Browser 

Gambar 5.17 menunjukkan tampilan akses Web Interface Alienvault yang 

penulis lakukkan untuk masuk ke menu awal Alienvault,Tampilan awal 

Alienvault   yang belum ada aktifitas  seperti terlihat pada  gambar 5.18 

 

Gambar 5.18 : Tampilan Dasboard Alienvault 

 

Gambar 5.18 menunjukkan tampilan awal OSSIM Alienvault  yang berhasil 

diimplementasi pada PT.Satria Antaran Prima 
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5.1.4  Evaluation 

Pada tahap ini penulis melakukan evaluasi dari hasil implementassi OSSIM. 

5.1.4.1 Hasil implementasi ossim 

Hasil implementasi ossim pada PT. Satria Antaran Prima, assets yang ada 

pada jaringan perusahaan ini ditunjukkan pada rujukan gambar  

 

Gambar 5.19 : Assets Alienvault 

Gambar 5.19 menunjukkan assets yang ada pada perusahan ini, OSSIM 

yang diimplementasi mampu menangkap semua host yang terhubung pada 

jaringan baik yang terkoneksi melalui LAN maupun wireless.  OSSIM juga 

menangkap log, event serta aktifitas yang terjadi pada jaringan, berikut 

rujukan gambar yang menunjukkan hasil yang didapat setelah OSSIM 

diimplementasi pada jaringan PT. Satria Antaran Prima  
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5.1.4.2 Hasil Pengujian Dashboard OSSIM 

 
 

Gambar 5.20 :  Log Alienvault Tanggal 22 Januari 

 

 
 

Gambar 5.21 : Log Alienvault Pada Tanggal 23 Januari 

 

Dari rujukan gambar diatas terlihat hasil dari aktivitas jaringan, grafik 

batang vertikal menunjukkan event security 5 top alarm, pada jaringan 

,berikut rujukan gambar  detail dari grafik batang  
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Gambar 5.22 : Log Grafik Batang Vertikal 

Gambar 5.22 menunjukkan adanya deteksi serangan Bruteforce , Web 

Server attack dan SQL injection yang terdeteksi oleh ossim pada top 5 alarm 

dasboard. 

 

Selanjutnya Grafik lingkaran menunjukan 10 top event dari berbagai 

aktifitas seperti authentifikasi, access, recon, aplikasi, suspicious, alarm dan 

alert secara keseluruhan dalam jaringan  yang ditampilkan dalam persentase 

dan ditunjukkan oleh warna yang berbeda-beda, dari  kedua rujukan gambar 

diatas menunjukkan secara keseluruhan jumlah aktifitas yang dilakukan 

oleh host dalam  jaringan yang ditunjukkan dalam persentase yang 

didominasi oleh nilai tertinggi  95% autentikasi, berikut rujukan gambar 

yang menunjukkan salah satu contoh autentikasi yang terdapat pada 

database Alienvault 
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Gambar 5.23 : Log Grafik Lingkaran  

Gambar 5.23 menunjukkan salah satu log event autentikasi yang terjadi pada 

jaringan, dengan tingkat resiko low. Grafik garis menunjukkan banyaknya 

event dalam jaringan, berikut salah satu  isi dari event pada jaringan  

 

Gambar 5.24 : log event grafik garis 

Gambar 5.24 menunjukan log event dari server Alienvault kejaringan luar 

terlihat pada source tujuan dengan alamat IP public. Grafik batang 

horizontal menunjukkan event setiap host dalam jaringan , setiap host 

dibedakan dalam warna yang berbeda berikut rujukan gambar yang 

menunjukkan asset yang ada pada jaringan  serta event dan vulnerability 

pada host dalam jaringan yang terhubung pada OSSIM. 
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Gambar 5.25 : Log Grafik Batang Vertikal 

Gambar 5.25 menunjukkan hasil log dari setiap host yang terhubung yang 

menunjukkan event, vulnerability. 

Berikut rujukan gambar scanning vulnerability  OSSIM pada beberapa host  

yang menunjukkan detail vulnerability yang ada pada host  pada PT. Satria 

Antaran Prima 

 

Gambar 5.26 : vulnerability host 192.168.0.100 

Gambar 5.26 menunjukkan hasil vulnerability scanning OSSIM yang ada 

pada host 192.168.0.100  
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Gambar 5.27 : vulnerability host 192.168.0.109 

Gambar 5.27 menunjukkan hasil vulnerability scanning OSSIM yang ada 

pada host 192.168.0.100 

 

 

Gambar 5.28 : detail event host 192.168.0.109 

Gambar 5.28  menunjukkan event yang berhasil ditangkap oleh OSSIM 

adanya event nmap yang berasal dari host 192.168.0.100 menuju host 

192.168.0.109. 
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5.1.5 Learning 

Pada tahap ini penulis melakukan penerapan IDS Snort .  

5.1.5.1 Penerapan IDS Snort  

 

Gambar 5.29 :  Snort Pada Console Alienvault 

Gambar 5.29 Menunjukkan Snort Yang Aktif Pada Konsole Alienvault 

 

 

                                    Gambar 5.30 : Hasil Capture Snort 
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                                    Gambar 5.31 : Hasil Capture Snort 

Gambar 5.30 dan 5.31 menunjukkan hasil capture snort yang berhasil 

menangkap ping flood dari host 192.168.0.100 menuju host 192.168.0.109 

yang menggunakan protocol icmp. 

  

Pada jaringan perusahaan ini, OSSIM juga mendeteksi  adanya akses 

terhadap router dengan ip address 192.168.0.1 dari host 192.168.0.100 

 

Gambar 5.32 : Traffic Capture 
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Gambar 5.32 menunjukkan adanya akses ke router oleh host pada jaringan 

PT.Satria Antaran Prima. 

 

Kesimpulan yang didapat dari  implementasi OSSIM pada PT. Satria 

Antaran Prima 

1.  OSSIM mampu mendeteksi  serta menangkap event  serta serangan yang 

terjadi pada setiap host dalam jaringan PT.Satria Antaran Prima dan 

disajikan dalam bentuk grafik  

2. OSSIM juga mendeteksi vulnerability dari masing-masing host yang 

terhubung  

3. Adanya akses router yang dilakukan suatu host dalam jaringan seperti 

terlihat pada rujukan gambar 5.32 

4. Snort yang diimplementasi menangkap adanya ping flood yang dilakukan 

oleh suatu host terhadap host yang lain dalam jaringan perusahaan ini seperti 

terlihat pada rujukan gambar 5.30 dan 5.31 

   

5.2      Pembahasan  

Kesimpulan yang didapat dari implementsi OSSIM  PT. Satria Antaran 

Prima ini menunjukkan adanya aktifitas ping flood antar host pada jaringan, 

hal ini bisa menyebabkan terganggunya koneksi pada host sehingga fungsi 

dari komputer tersebut tidak bisa dimaksimalkan untuk urusan pekerjaan 

sehingga dapat merugikan perusahaan untuk masalah ini penulis 

menyarankan untuk pemasangan IPS pada host sebagai solusi untuk 
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mencegah masalah tersebut. OSSIM juga mendeteksi adanya akses router 

dari host yang memungkin kan host tersebut merubah konfigurasi router 

karena keamanan dari router yang masih default sehingga sangat merugikan 

apabila dieksploitasi oleh orang atau karyawan yang tidak bertanggung 

jawab untuk hal ini penulis menyarankan untuk merubah password modem 

sebagai solusi. 

 

5.2.1  Implementasi IPS 

Pada penelitian ini penulis melakukan implementasi IPS menggunakan 

Snort dengan Mode Prevention. 

 

 

Gambar 5.33: Rules Snort Mode Prevention 

Rujukan gambar 5.33 menunjukkan  konfigurasi rules snort sebagai 

IPS yang penulis gunakan. 

 

Gambar 5.34: Hasil Snort IPS 

Rujukan gambar 5.34 menunjukkan hasil  drop paket dari host 

yang melakukan dos attack dengan protocol ICMP pada jaringan . 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan dan saran 

 6.1.1 Kesimpulan 

1. Implementasi OSSIM Alienvault pada PT.Satria Antaran Prima 

Palembang  OSSIM  mendeteksi aktifitas  pingflood  dan aktifitas 

pengaksesan router yang dilakukan oleh host dalam jaringan 

Perusahaan ini. 

2. OSSIM yang diimplementasi hanya mampu mendeteksi serangan atau 

sebagai IDS sedangkan untuk mencegah serangan tersebut harus 

diimplementasi IPS. 

6.1.2 Saran 

1. Menggunakan hardware dengan spesfikasi yang tinggi untuk 

server Alienvault. 

2. Implementassi OSSIM pada jaringan yang memiliki Web Server 

didalamnya. 

3. Implementasi OSSIM sebaiknya dilakukan pada jaringan yang 

besar yang didalamnya terdapat beberapa jaringan.   
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