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ABSTRAK 

 

IMAM SOBIRIN, FEBRIAN, RHAKA DWI PUTRA  : Sistem Keamanan 

Jaringan Berbasis Intrusion Prevention System Dan Honeypot Pada PT Matra 

Agung Persada 

 

 PT Matra Agung Persada merupakan perusahaan distributor yang memiliki 

banyak komputer dimana setiap komputer saling terhubung ke jaringan internet 

dan menyimpan data-data yang penting untuk keperluan pelaksaan kegiatan 

pekerjaan, data tersebut sering mengalami kerusakan, hilang, dicuri ataupun 

diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka diperlukan suatu sistem 

keamanan jaringan dengan tujuan untuk mencegah serangan penyusup serta 

melindungi data-data yang tersimpan pada setiap komputer. Penulis melakukan 

implementasi teknik pengalihan penyerangan dan mendeteksi serangan terhadap 

PT Matra Agung Persada dengan menggunakan Intrusion Prevention System 

(IPS) dan honeypot. Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan, Intrusion 

Prevention System (IPS) dan honeypot dapat diimplementasikan untuk mencegah 

serangan yang akan masuk ke server, dengan penginstallan snort dengan rule 

Drop Bruteforce FTP, Packet Sniffing, Smurf Attack, Denial of service. Setelah 

dilakukan pengujian serangan Intrusion Prevention System (IPS) dan honeypot 

berhasil mendeteksi dan melakukan tindakan dengan memutus koneksi dan 

mendrop packet dari penyerang, sistem keamanan jaringan yang telah dibangun 

dapat berkerja dengan baik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Intrusion 

Prevention System (IPS) dan honeypot dapat diimplementasikan dan berhasil 

mendeteksi penyerang. 

 

Kata Kunci : Keamanan Jaringan, Intrusion Prevention System, Honeypot.
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ABSTRACT 

 

IMAM SOBIRIN, FEBRIAN, RHAKA DWI PUTRA: Network Security System 

Based Intrusion Prevention System and Honeypot at PT Matra Agung Persada 

 

PT Matra Agung Persada is a distributor company that has a lot of 

computers where each computer is connected to the internet and stores data that 

is important for the purposes of carrying out work activities, the data is often 

damaged, lost, stolen or attacked by irresponsible parties, then we need a network 

security system with the aim to prevent intruders and protect data stored on each 

computer. The author implements the attack diversion technique and detects 

attacks on PT Matra Agung Persada by using the Intrusion Prevention System 

(IPS) and honeypot. Based on the results of research that has been done, 

Intrusion Prevention System (IPS) and honeypot can be implemented to prevent 

attacks that will enter the server, by installing snort with Drop Bruteforce FTP 

rules, Packet Sniffing, Smurf Attack, Denial of service. After testing the Intrusion 

Prevention System (IPS) attack and the honeypot successfully detects and takes 

action by disconnecting and dropping packets from the attacker, the network 

security system that has been built can work well. The results of this study prove 

that the Intrusion Prevention System (IPS) and honeypot can be implemented and 

successfully detected an attacker. 

 

Keywords: Network Security, Intrusion Prevention System, Honeypot. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi yang pesat 

sekarang ini salah satunya adalah dalam bidang jaringan. Jaringan internet 

ini bukanlah sesuatu hal yang baru bagi kita karena jaringan internet ini 

dapat kita jumpai disetiap tempat seperti kantor, sekolah, restoran, hotel, 

universitas dan sebagainya. Dalam jaringan internet pentingnya keamanan 

jaringan komputer agar dapat mencegah dan menjaga integritas dan 

validitas data serta menjamin keamanan layanan bagi penggunanya. Agar 

sistem jaringan komputer terjaga dan tidak terganggu bahkan sampai 

mengalami kerusakan oleh virus maupun serangan, maka diperlukan 

sistem keamanan jaringan yang dapat mencegah dan menanggulangi 

serangan penyusup tersebut.  

Untuk mendeteksi dan mencegah serangan digunakan Intrusion 

Prevention System (IPS). Intrusion Prevention System (IPS) adalah 

perangkat lunak yang berkerja untuk mendeteksi aktifitas yang 

mencurigakan dan melakukan pencegahan terhadap intrusi pada jaringan. 

Untuk menjebak penyerang yang masuk digunakan Honeypot. Honeypot 

merupakan sebuah sistem atau komputer yang sengaja dijadikan umpan 

untuk menjadi target serangan dari penyerang (attacker). Komputer 

tersebut melayani serangan yang dilakukan oleh attacker dalam 

melakukan penetrasi terhadap server tersebut. Honeypot akan memberikan 
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data palsu apabila ada hal aneh yang yang akan masuk ke dalam sistem 

atau server. 

Sistem keamanan komputer, dalam beberapa tahun ini telah 

menjadi fokus utama dalam dunia jaringan komputer, hal ini disebabkan 

tingginya ancaman yang mencurigakan dan serangan dari internet maupun 

dari dalam jaringan itu sendiri. Keamanan jaringan komputer  merupakan 

salah satu kunci yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas jaringan dan 

kemampuan komputer yang ada pada jaringan tersebut dalam membantu 

memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. 

Pada PT Matra Agung Persada yang merupakan perusahaan 

distributor yang memiliki banyak komputer dimana setiap komputer saling 

terhubung ke jaringan internet, pada setiap komputer pada PT Matra 

Agung Persada menyimpan data-data yang penting dimana data tersebut 

merupakan data-data untuk keperluan pelaksaan kegiatan pekerjaan di PT 

Matra Agung Persada, data tersebut sering mengalami kerusakan, hilang, 

dicuri ataupun diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka 

diperlukan suatu sistem keamanan jaringan untuk melindungi data-data 

yang tersimpan pada setiap komputer, karena mengingat perusahaan ini 

sudah menjadi salah satu perusahaan yang dapat bersaing pada bidangnya. 

Dari latar belakang diatas penulis mengambil judul “Sistem 

Keamanan Jaringan Berbasis Intrusion Prevention System Dan 

Honeypot Pada PT Matra Agung Persada” dengan adalnya Intrusion 

Prevention System (IPS) dapat mendeteksi dan mencegah aktifitas atau 
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intrusi yang mencurigakan pada jaringan sedangkan honeypot akan 

mengalihkan atau memberikan data palsu apabila ada intrusi yang masuk 

kedalam sistem atau server agar dapat memberikan keamanan dan 

kenyamanan bagi pengguna jaringan internet di PT Matra Agung Persada. 

2.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, 

maka permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan teknik pengalihan penyerangan 

dan mendeteksi serangan yang masuk dengan menggunakan 

Honeypot dan Intrusion Prevention System (IPS) pada PT Matra 

Agung Persada ? 

2. Bagaimana sistem keamanan jaringan Intrusion Prevention System 

(IPS)  dan Honeypot yang telah diimplementasikan pada PT Matra 

Agung Persada ini dapat mencegah serangan penyusup dan 

malwaren? 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini lebih 

mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada antara lain : 

1. Server yang digunakan untuk PT Matra Agung Persada ini 

menggunakan  Sistem Operasi Linux Ubuntu 18.04. 

2. Mengkonfigurasikan Intrusion prevention system (IPS) dengan snort 

dan Honeypot pada PT Matra Agung Persada.  
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4.1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian pada PT Matra Agung Persada ini terdapat tujuan 

yang harus dicapai yaitu untuk menghasilkan sistem keamanan jaringan 

Intrusion Prevention System (IPS) yang berfungsi untuk mendeteksi dan 

mencegah serangan atau intrusi pada jaringan dan membuat suatu sistem 

pengalihan serangan yang sengaja dibuat untuk menjadi umpan atau target 

para attacker dan penyusup yang dapat merugikan dan tidak bertanggung 

jawab, sehingga dengan adanya sistem keamanan jaringan yang telah 

dibangun ini dapat berguna untuk mencegah dan mengatasi permasalahan 

keamanan jaringan yang terdapat pada PT Matra Agung Persada agar 

dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jaringan di 

PT  Matra Agung Persada. 

5.1. Manfaat Penelitian 

5.1.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai 

keamanan jaringan menggunakan Intrusion Prevention System 

(IPS) dan Honeypot, serta mendapatkan pengelaman dan ilmu 

pengetahuan di dunia kerja selama penelitian, dapat 

mempersiapkan diri sebelum masuk ke dalam lingkungan dunia 

kerja dari pengalaman dan ilmu pengetahuan yang di dapat selama 

penelitian. 

5.1.2 Manfaat Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk membantu 
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para peneliti dan pengembang dalam membuat sistem keamanan 

jaringan di masa yang akan datang. Dapat menjalin kerja sama 

lembaga dengan lembaga PT. Matra Agung Persada yang 

merupakan tempat dilakukanya penelitian. 

5.1.3 Manfaat Bagi Perusahaan 

Manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan 

keamanan jaringan server dengan mengimplementasikan 

deteksi penyerang server dengan menggunakan Intrusion 

Prevention System (IPS) dan menerapkan teknik pengalihan 

serangan/jebakan untuk penyerang dengan Honeypot. 

6.1. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dalam enam bab dan masing-masing bab terbagi 

dalam sub-sub bab. Sistematika penulisan skripsi disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini Penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, wewenang dan tanggung jawab karyawan 

perusahaan dan kegiatan kerja yang dilakukan.  

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini menjelaskan pembahasan mengenai landasan teori 

yaitu mengenai perangkat-perangkat hardware dan software 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian.  

BAB IV METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas waktu dan lokasi penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data dan jenis penelitian. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan dan dibahas secara detail mekanisme penelitian 

tersebut dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah 

dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bisa 

bermanfaat bagi perusahaan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1.  Profil Perusahaan 

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

PT Matra Agung Persada adalah anak perusahaan dari PT 

Sekawaan Konterindo. PT Matra Agung Persada Pertama kali 

didirikan oleh Bapak Berlian pada tahun 2006 yang bertempat pada 

Jl. A. Yani No.12 ABC 14 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang, 

Sumatera Selatan dan mejadi distributor Semen Batu Raja di 

Palembang. 

2.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

 Menjadi perusahaan distribusi, kontruksi dan Transportasi, 

dan dapat memberi layanan kelas dunis terbaik untuk kepuasan 

setiap pelanggan. 

b. Misi  Perusahaan 

1. Memberikan layanan terbaik untuk mencapai kepuasan 

palanggan melalui profesionalisme, jaringan luas, sistem 

manajemen terpadu, teknologi tepat guna dan penggunaan 

yang diakui secara standar internasional. 

2. Perusahaan sangat menghargai sumber daya manusia dan 

bertekad untuk kembangkan sepenuhnya



8 
 

 

 

3. Perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi kepentingan 

berbagai pemangku kepentingan secar seimbang. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Matra Agung Persada               

2.1.4. Tugas dan Wewenang 

Adapun tugas dan wewenang dari tiap-tiap bagian pada PT 

Matra Agung Persada. 

1. General Manager 

a. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi 

karyawannya. 

b. Mengelola operasional harian perusahaan. 

Sumber : PT Matra Agung Persada (2019) 
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c. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi 

dan mengalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. 

d. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. 

e. Merencanakan, mengelola dan mengawasi proses 

penganggaran di perusahaan. 

f. Merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar 

dapat berjalan degan maksimal. 

g. Memastikan setiap departemen melakukan strategi 

perusahaan dengan efektif dan optimal. 

h. Mengelola anggaran keuangan perusahaan. 

i. Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan 

perusaahan. 

j. Membuat prosedur dan standar perusahaan. 

2. Manager SDM (Sumber Daya Manusia) 

a. Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja 

perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang 

berbakat. 

b. Menjadi penghubung antara Manajemen dengan 

karyawannya. 

c. Melakukan pelayanan karyawan 
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d. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan 

perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan 

atau apabila terjadi masalah. 

e. Mengkordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai 

khusus dan staf pendukung. 

f. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, 

dan penempatan karyawan baru. 

g. Menangani isu-isu ketenagakerjaan, seperti memediasi 

pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. 

3. Staff SDM (Sumber Daya Manusia) 

a. Bertanggung jawab untuk mengelola dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang adalah sebuah 

perusahaan. 

b. Memberikan bantuan dan masukan dalam membuat sistem 

HR yang efisien dan efektif. 

c. Bertanggung jawab untuk mengelola dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang adalah sebuah 

perusahaan. 

d. Memberikan bantuan dan masukan dalam membuat sistem 

HR yang efisien dan efektif. 

4. Sales Manager 

a. Aktif Mencari Target.  

b. Merekap Data Hasil Penjualan. 
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c. Menjamin Kepuasan Pelanggan. 

d. Mencari Mitra Kerja. 

e. Menyusun Strategi Lanjutan. 

5. Sales Supervisor 

a. Mengatur semua rencana aktiftas yang akan dilakukan tiap 

bulan. 

b. Mengontrol semua kegiatan sales yang telah di rencanakan 

untuk memastikan bahwa semua yang direncanakan akan 

berjalan dengan baik. 

c. Mengawasi salesnya agar kegiatan yang dilakukan berada 

pada jalur yang diinginkan. 

d.  Melatih anggota salesnya yang masih kurang engetahuan 

atau keterampilan dalam memasarkan produk. 

6. Sales Eksekutif 

a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk yang ada  

untuk mendukung tercapainya penjualan. 

b. Menyunsun rencana kerja (proyeksi pencapaian, 

perencanaan penjualan, rencana produktifitas) agar dapat 

mencapai target yang telah di tentukan. 

c. Mengatur jadwal yang efektif dan flexible demi tercapainya 

pertemuan dan negosiasi. 
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d. Membuat daftar list seluruh klien dalam sistem dan 

informasi yang dibutuhkan seperti harga, kode, segmen dan 

lainya. 

e. Kegiatan prospecting bersama kelompok, grup atau 

individu. 

f. Kemampuan untuk menjual dengan personal sale. 

 

7. Purchasing 

a. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai 

dengan material yang dibutuhkan. 

b. Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material 

dan memastikan tanggal pengiriman material. 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai 

kelengkapan dokumen. 

d. Pendukung material sesuai standar mutu yang berlaku 

e. Bersedia melakukan pembelian dilapangan / keluar kantor 

f. Membuat laporan pembelian & pengeluaran.  

g. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui 

perencanaan secara sistematis dan terkontrol. 

h. Melakukan pemilihan / seleksi rekanan pengadaan sesuai 

kriteria perusahaan. 

i. Bekerjasama dengan departemen terkait untuk memastikan 

kelancaran operasional perusahaan. 
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j. Memastikan kesedian barang/material melalui mekanisme 

audit / control stock dll. 

8. Administrasi General Manager 

a. Koordinasi dengan staf administrasi/sekretaris divisi lain 

jika ada meeting gabungan atau kegiatan lainnya 

b. Mengumpulkan dan menyusun dokumen 

c. Menyiapkan tiket dan akomodasi untuk kegiatan kerja atau 

kunjungan luar kantor 

d. Memastikan persediaan alat tulis kantor 

e. Memanipulasi data statistik, untuk poin ini biasanya 

memang harus dilakukan kalau ada tuntutan dari atasan atau 

situasi yang mendesak. 

9. Staff Asset Management 

a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di unitnya dan 

pencapaian kinerja unitnya.  

b. Bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan 

kompetensi SDM di unitnya. 

c. Bertanggung jawab atas perolehan maksimal dari aset yang 

ada dalam aspek perencanaan dan pemasaran. 

10. Staff Distribusi 

a. Melakukan pembelian barang-barang dan jasa. 

b. Melakukan penyimpanan barang-barang di gudang sampai 

waktu barang-barang itu diperlukan. 
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c. Mengadakan penetapan ukuran dan kualitas barang-barang 

untuk memudahkan konsumen menetapkan pilihan. 

d. Memerintahkan proses muat barang ke kendaraan angkutan 

sesuai dengan prioritas. 

e. Memastikan bukti serah terima barang asli dikembalikan 

oleh pengirim barang.  

11. Supir Distribusi 

a. Menjalankan tugas yang diberikan oleh user atau klien. 

b. Supir wajib merawat dan menjaga serta bertanggung jawab 

atas mobil yang dikendarainya 

c. Melakukan tugas tugas lain yang ditentukan kemudian sepa

njang tidak bertentangandengan tujuan pokok. 

12. Sales Counter 

a. Mencapai target  penjualan. 

b. Meningkatkan pelayanan terhadap konsumen.  

c. Menerima dan memberikan solusi terhadap keluhan 

konsumen.  

d. Menjaga nama baik perusahaan. 

e. Menjaga barang yang ada di konternya. 

13. Admin penjualan 

a. Menangani permintaan pelanggan 

b. Mengejar harga jual 

c. Menekan target penjualan harian 
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d. Mempertahankan hubungan pelanggan yang baik 

e. Menjawab permintaan pelanggan melalui telepon 

f. Memproduksi laporan 

g. Menumbuhkan bisnis 

h. Mempertahankan catatan klien 

i. Mendukung perwakilan penjualan saat mereka berada di 

lapangan 

j. Menangani panggilan masuk dan korespondensi, 

k. Memperbarui repetisi status pesanan dan rincian 

pengiriman sehingga mereka dapat terus menginformasikan 

pelanggan 

l. Mengatur janji temu untuk tim penjualan dan menyediakan 

informasi presentasi atau produk apa pun yang dibutuhkan 

oleh perwakilan untuk pertemuan. 

14. Staff Project 

a. Melakukan proses data entry. 

b. Melakukan sesi dokumentasi. 

c. Menjaga dan mengecek inventory kantor. 

d. Mengecek biaya operasional dan membuat reiburstment 

kepusat. 

e. Membuat surat jalan. 

f. Membuat data absensi dan. 

g. Lembur membuat laporan mingguan atau bulanan. 
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h. Merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap 

dokumen yang ada. 

15. Operation Project 

a. Mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai 

target bisnis. 

b. Membantu untuk mengembangkan atau memperbarui 

prosedur operasi standar untuk semua kegiatan operasional 

bisnis. 

c. Membangun hubungan yang kuat dengan menangani 

masalah dan keluhan pelanggan secara tepat waktu. 

d. Memberikan penilaian karyawan, promosi, kompensasi dan 

pemutusan hubungan kerja berdasarkan tinjauan kinerja. 

e. Memberikan dukungan operasional dan bimbingan kepada 

staf. 

f. Membantu mengembangkan anggaran operasional dan 

modal. 

g. Memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran 

yang dialokasikan. 

16. Manager Akutansi dan Keuangan 

a. Bekerja sama dengan manajer lain, pada tahap ini manajer 

perusahaan bertugas merencanakan dan meramalkan aspek-

aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum 

keuangan perusahaan. 
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b. Bertugas mengambil keputusan penting, keputusan ini 

mengenai investasi dan berbagai pembiayaan serta semua 

hal yang terkait dengan keputusan tersebut. 

c. Bertugas dalam menjalankan perusahaan, pada tahap ini 

manajer bertugas mengoperasikan roda kehidupan 

perusahaan sebaik (efektif dan efisien) mungkin dengan 

menjalin kerja sama dengan manajer lainnya. 

d. Bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan 

pasar keuangan, sehingga dapat mendapatkan dana dan 

memperdagangkan surat berharga perusahaan. 

17.  Supervisor Akutansi dan Keuangan 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan akuntansi dan keuangan. 

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

18. Staff Akutansi 

a. Membuat Pembukuan Keuangan Kantor. 

b. Melakukan Posting jurnal operasional.  

c. Membuat Laporan keuangan.  

d. Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang 

dimiliki perusahaan.  

e. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 

yang berhubungan dengan transaksi keuangan. 

19. Kasir 
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a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 

b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 

c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi 

mengenai suatu produk. 

d. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta 

melakukan pembungkusan. 

e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat 

penerimaan barang. 

f. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan 

kepada atasan. 

g. Melakukan pengecekan atas stok bulanan. 

20. Staff Billing 

a. Melakukan penyusunan keuangan perusahaan. 

b. Melakukan penginputan semuanya transaksi keuangan 

kedalam program. 

c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 

d. Melakukan pembayaran pada supplier. 

e. Berhubungan dengan pihak internal ataupun eksternal. 

berkaitan dengan kesibukan keuangan perusahaan. 

f. Melaukan penagihan pada customer. 

g. Mengontrol kesibukan keuangan/transaksi keuangan 

perusahaan. 

h. Membuat laporan tentang kesibukan keuangan perusahaan. 
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i. Menerima dokumen dari vendor internal ataupun external. 

j. Melakukan verifikasi pada keabsahan dokumen. 

21. Staff General Affair 

a. Melakukan pemesanan (pengadaan barang). 

b. General affair melakukan pembelian rutin. 

c. General affair melakukan pembayaran rutin.  

d. Pembayaran tenaga kerja harian.  

e. Pemeliharaan aset (maintenance assets). 

22. Security 

a. Melakukan pengamanan asset ditempat dia bekerja. 

b. Melakukan tindakan pencegahan dari hal-hal yang tidak 

diinginkan di lingkungan tugasnya,dengan melakukan 

pengamanan secara maksimal. 

c. Laporan dan pencatatan setiap aktifitas dan kejadian setiap 

hari di buku laporan atau buku mutasi. 

d. Melindungi setiap orang yang berada di lingkungan 

tugasnya,dengan melakukan pengawasan segala aktifitas 

orang yang berada di lingkungan pengamanannya. 

e. Membuat lalu lintas kendaraan di lokasi tugas berjalan 

dengan baik dan mengarahkan kendaraan yang parkir 

dengan benar sesuai dengan aturan. 
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f. Membantu beberapa aturan perusahaan/organisasi yang 

berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan dapat 

berjalan dengan baik. 

g. Menginterogasi dan melakukan penyelidikan terhadap hal-

hal yang mengganggu keamanan yang terjadi di lingkungan 

tempat dia bertugas,jika diperlukan berkoordinasi dan 

membantu pihak kepolisian. 

23. Office Boy 

a. membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh staf umum 

b. bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan 

sekitarnya 

24. Staff Gudang 

a. Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya 

b. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang. 

c. Menjadi pemimpin bagi semua staf gudang. 

d. Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan 

keluar sesuai dengan SOP. 

e. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai 

SOP. 

f. Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan 

pergudangan. 

g. Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan. 
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h. Mengawasi pekerjaan staf gudang lainnya agar sesuai 

dengan standar kerja. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Landasan Teori 

3.1.1 Sistem 

Menurut Nurlalela (2013), Pengertian sistem informasi adalah 

sistem yang menyediakan informasi dengan cara sedemikian rupa 

sehingga bermanfaat bagi penerima. Secara lebih detil, sistem informasi 

dapat didefinisikan sebagai seperangkat entitas yang terdiri dari 

hardaware, software dan brainware yang saling bekerjasama untuk 

menyediakan data yang diolah sehingga berguna dan bermanfaat bagi 

penerima data tersebut. 

3.1.2 Kemanan  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia keamanan didefinisikan 

sebagai keadaan aman dan ketentraman, atau jika mengambil 

pengertian dari kata dasarnya yakni aman dapat didefinisikan sebagai 

bebas dari bahaya. 

3.1.3 Jaringan Komputer 

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

himpunan yang terkoneksi sejumlah komputer autonomous. Dalam 

bahasa yang popoler dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah 

kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain 

melalui media perantara. Media perantara ini bisa berupa media kabel 
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ataupun media tanpa kabel (nirkabel). Informasi berupa data akan 

mengalir dari satu komputer ke perangkat yang lain, sehingga masing-

masing komputer yang terhubung tersebut bisa saling bertukar data atau 

berbagi perangkat keras. 

3.1.4 Honeypot 

Menurut Laksana, (2017:1816), Honeypot adalah suatu cara 

untuk menjebak atau menangkal usaha – usaha penggunaan tak 

terotorisasi dalam sebuah system informasi. Honeypot merupakan 

pengalih perhatian hacker, agar seolah-olah berhasil menjebol dan 

mengambil data dari sebuah jaringan, padahal sesungguhnya data 

tersebut tidak penting dan lokasi tersebut sudah terisolir. 

3.1.5 Intrusion Prevention System 

Menurut Monoarfa, M.N.H, dkk (2016:36), Intrusion 

Prevention System adalah sebuah aplikasi yang bekerja untuk 

mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan melakukan pencegahan 

terhadap intrusi atau 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 : 

3.1.5.1 Host Based IPS (HIPS)  

Host Based IPS (HIPS) bekerja dengan memaksa 

sekelompok perangkat lunak fundamental untuk berkovensi 
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secara konstan. Hal ini disebut dengan Application Binary 

Interface (ABI). 

3.1.5.2 Network Based IPS (NIPS)  

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. 

3.1.6 Terminologi Jaringan Komputer 

Berdasarkan luas areanya maka jaringan komputer di bagi 

menjadi 4 yaitu : 

3.1.6.1  Local Area Network (LAN) 

Menurut Madcoms (2013 : 5), Local Area Network 

adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relative kecil. 

Jaringan jenis ini biasanya menghubungkan antar komputer satu 

dengan lainya atau juga node satu dengan node yang lainya. 

Daerah jangkauan LAN tidak terlalu jauh, dalam satu ruangan 
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atau satu area dengan radius antar 100 m sampai 2 km, 

tergantung dari jenis kabel yang digunakan, penempatan 

jaringan LAN biasanya dibangun untuk perkantoan, 

laboratorium, kelas warnet atau Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang skalanya kecil, jika diterapkan pada perusahaan besar 

maka penggunaanya hanya dalam ruang lingkup kecil. 

Kecepatan pada jaringan LAN relative tinggi yaitu mulai dari 1, 

10, 100,  sampai 1000 Mbps. Jaringan LAN dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 

 
Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.1 Ilustrasi Jaringan LAN 

3.1.6.2 Metropolitan Area Network (MAN) 

Menurut Madcoms (2013 : 6), Metropolitan Area 

Network adalah jaringan komputer yang memiliki area yang 

lebih besar dari LAN, biasanya antar wilayah dalam satu 

provinsi. Jangkauan MAN menghubungkan beberapa buah 

jaringan kecil dalam lingkungan area yang lebih besar. 
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Contohnya jika suatu instansi atau perusahaan memiliki cabang 

dalam kota atau provinsi dengan jarak antara 10-100 km, dan 

setiap cabang saling terhubung untuk bertukar data dan 

informasi. Jaringan MAN dapat dilihat pada gambar 3.2. 

MAN

LAN
LAN

LANLAN

NPE NPE

NPENPE

 
Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.2 Ilustrasi Jaringan MAN 

3.1.6.3 Wide Area Network (WAN) 

Menurut Winarno (2013:64) Wide Area Network 

merupakan jaringan komputer yang lebih besar dari LAN. 

Jangkauannya bisa antar gedung. Jika jangkauanya satu kota, 

bisa juga disebut MAN.  

 
Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.3 Ilustrasi Jaringan WAN 
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3.1.6.4 Internet 

Menurut Yatiningsi (2013 : 55), Internet merupakan 

jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat di tahun 1969, melalui proyek ARPANET yang 

disebut Advanced Research Project Agency Network. Mereka 

mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software 

komputer dapat berkomunikasi dalam jarak yang tidak terhingga 

melalui saluran telepon. Tujuan awal dibangunya projek ini 

adalah untuk keperluan militer. 

3.1.7 Jenis Malware  

3.1.7.1 Virus  

Menurut Septiani, (2016), Virus merupakan program 

komputer yang bersifat mengganggu dan merugikan pengguna 

komputer. Virus adalah Malware pertama yang dikenalkan 

sebagai program yang memiliki kemampuan untuk mengganggu 

kinerja sistem komputer. Hingga saat ini biasanya masyarakat 

lebih populer dengan kata virus komputer dibandingkan dengan 

istilah Malware sendiri. Biasanya virus berbentuk file eksekusi 

exe (executable) yang baru akan beraktivitas bila user 

mengaktifkannya. Setelah diaktifkan virus akan menyerang file 

yang juga bertipe executable (.exe) atau juga tipe file lainnya 

sesuai dengan perintah yang dituliskan pembuatnya. 
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3.1.7.2 Worm 

Menurut Septiani, (2016), Worm yang berarti cacing 

merupakan Malware yang cukup berbahaya. Worm mampu 

untuk menyebar melalui jaringan komputer tanpa harus 

tereksekusi sebelumnya. Setelah masuk ke dalam sistem 

komputer, Worm memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri 

sehingga mampu memperbanyak jumlahnya di dalam sistem 

komputer. Hal yang diakibatkan dari aktivitas Worm adalah 

merusak data dan memenuhi memory dengan Worm lainnya 

hasil dari penggandaan diri yang dilakukannya. Replikasi ini 

membuat memory akan menjadi penuh dan dapat 

menngakibatkan aktivitas komputer menjadi macet (hang). 

Kebiasaan komputer menjadi hang dapat menjadi gejala awal 

terdapatnya Worm pada komputer tersebut. Contoh Worm yang 

populer akhir-akhir ini adalah Conficker. 

3.1.7.3 Trojan Horse 

Menurut Septiani, (2016), Teknik Malware ini 

terinspirasi dari kisah peperangan kerajaan Yunani kuno yang 

juga diangkat ke Hollywood dalam film berjudul ‘Troy’. Modus 

dari Trojan Horse ini adalah menumpangi file biasa yang bila 

sudah dieksekusi akan menjalankan aktivitas lain yang 

merugikan sekalipun tidak menghilangkan fungsi utama file 

yang ditumpanginya. Trojan Horse merupakan Malware 
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berbahaya, lebih dari sekedar keberadaannya tidak diketahui 

oleh pengguna komputer. Trojan dapat melakukan aktivitas tak 

terbatas bila sudah masuk ke dalam sistem komputer. Kegiatan 

yang biasa dilakukan adalah merusak sistem dan file, mencuri 

data, melihat aktivitas user (spyware), mengetahui apa saja yang 

diketikkan oleh user termasuk password (keylogger) bahkan 

menguasai sepenuhnya komputer yang telah terinfeksi Trojan 

Horse.  

3.1.7.4 Spyware 

Menurut Septiani, (2016), Spyware merupakan 

Malware yang dirancang khusus untuk mengumpulkan segala 

informasi dari komputer yang telah dijangkitinya. Kegiatan 

Spyware jelas sangat merugikan user karena segala aktivitasnya 

yang mungkin menyangkut privasi telah diketahui oleh orang 

lain tanpa mendapat izin sebelumnya. Aktivitas Spyware terasa 

sangat berbahaya karena rentan terhadap pencurian password. 

Dari kegiatan ini juga akhirnya lahir istilah Adware yang 

merupakan iklan yang mampu muncul secara tiba-tiba di 

komputer korban hasil dari mempelajari aktivitas korban dalam 

kegiatan berkomputer. Spam yang muncul secara tak terduga di 

komputer juga merupakan salah satu dampak aktivitas Spyware 

yang dirasa sangat menjengkelkan. 
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3.1.7.5 Backdoor 

Menurut Septiani, (2016), Kerja dari Backdoor sangat 

berkaitan dengan aktivitas hacking. Backdoor merupakan 

metode yang digunakan untuk melewati autentifikasi normal 

(login) dan berusaha tidak terdeteksi. Backdoor sendiri sering 

kali disusupkan bersama dengan Trojan dan Worm. Dapat 

diartikan secara singkat Backdoor berarti masuk ke sistem 

komputer melalui jalur pintu belakang secara tidak sah. Dengan 

metode Backdoor maka akan sangat mudah untuk mengambil 

alih kendali dari komputer yang telah berhasil disusupi. Setelah 

berhasil masuk maka aktivitas yang dilakukan oleh Backdoor 

antara lain adalah mengacaukan lalu lintas jaringan, melakukan 

brute force attack untuk mengcrack password dan enkripsi dan 

mendistribusikan serangan Distributed Denial of Service 

(DDoS). 

3.1.8 Jaringan Client Server 

Menurut Sofana (2013 : 7), Client server adalah jaringan 

komputer yang mengharuskan salah-satu atau lebih komputer 

difungsingkan sebagai server atau central. Server melayani komputer 

yang disebut client, layanan yang diberikan oleh server bisa berupa 

akses web, email, file, gambar atau yang lain. Jaringan client dapat 

dilihat pada gambar 3.4. 
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Internet

Server

Client

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.4 Client Server 

3.1.9 IP Address 

Menurut Winarno (2013 : 65), IP Address adalah singkatan 

dari Internet Protocol Address. Internet Protocol (IP) address adalah 

identitas numerik yang diberikan kepada suatu alat seperti komputer, 

router atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang 

menggunakan internet protocol (IP) Address sebagai sarana 

komunikasi. 

IP Address sendiri memakai sistem bilangan 32 bit. Sistem ini 

dikenal dengan nama Internet Protocol version 4 atau IPv4. IP versi 4 

umumnya diekspresikan dalam notasi decimal bertitik, yang dibagi 

dalam 4 buah oktat berukuran 8 bit maka nilainya berkisar antara 0 

sampai 255. Saat ini IPv4 masih digunakan. Walaupun IPv6 juga sudah 
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keluar, dan sudah diperkenalkan sejak tahun 1995. Tabel Kelas IP 

Address dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kelas IP Address 

Kelas 

Oktat 

Pertama 

Decimal 

Jumlah 

Network ID 

Jumlah Maks  

Host/Network 

Default 

Subnet Mask 

A 1 – 126 172 16777214 255.0.0.0 

B 128 – 191 16384 155534 255.255.0.0 

C 192 – 223 2097152 254 255.255.255.0 

D 224 – 239 - - - 

E 240 – 255 - - - 

Sumber : Diolah Sendiri 

3.1.10 Firewall 

Menurut Pernama, (2016), Firewall merupakan sebuah 

mekanisme pengemenan yang dilakukan dengan kegiatan penyaringan 

paket data yang masuk dan keluar jaringan paket data yang masuk dan 

keluar jaringan. Sehinggan untuk dapat mengelolah keamanan 

informasi yang baik, dibutuhkan suatu tata kelola IT.  
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JARINGAN PUBLICJARINGAN PRIVATE

 
Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.5 Ilustrasi Firewall 

3.1.11 Iptables 

Menurut Yani (2005 : 69), Iptables adalah parameter yang 

digunakan untuk membuat aturan lebih spesifik (biasa digunakan pada 

penambahan, penghapusan, penyisipan atau operasi penggantian) 

3.1.12 Intrusion Detection System (IDS) 

Menurut Kusnadi (2018 : 2), IDS adalah seperangkat teknik 

atau metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan 

baik di jaringan dan host, terdapat dua kategori dasar yaitu deteksi 

intrusi berbasis signiture dan anomali. 



34 
 

Computer

Computer

Computer

IDS
FIREWALL

ROUTER

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.6 Ilustrasi IDS 

3.1.13 IPS (Intrusion Prevention System) 

Menurut Kusnadi (2018 : 2), IPS adalah perangkat yang 

digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda gangguan dalam jaringan dan 

mengambil tindakan tindakan yang terdiri dari menghasilkan alarm dan 

secara aktif akan memblokir gangguan. 

  

ROUTER

IPS INTERNET

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.7 Ilustrasi IPS 
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3.1.14 Snort 

Menurut Rafiudin (2010 : 1), Snort tidak lain sebuah aplikasi 

atau tool sekuriti yang berfungsi untuk mendeteksi intrusi-intrusi 

jaringan (penyusup, penyerangan, pemindaian dan beragam bentuk 

ancaman lainnya), sekaligus juga melakukan pencegahan. Istilah 

populernya, Sort merupakan salah satu tool Network Intrusion 

Prevention System (NIPS) dan Network Intrusion Detection System 

(NIDS).  

3.1.15 Action Research 

Menurut Yaumi (2014), Action Research merupakan metode 

penelitian yang menekankan pada praktik soal, bertujuan ke arah 

peningkatan, suatu proses siklus, diikuti oleh penemuan yang 

sistematis, proses reflektif, bersifat partisipatif, dan ditentukan oleh 

pelaksana. 

Penelitian ini bersifat partisipatif dan kolaboratif. Disebut 

partisipatif karena melibatkan peneliti, guru, pemerintahan, pendamping 

program dan stakeholder. 
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RESEARCEHER
CLIENT AGGREMENT

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.8 Metode Penelitian Action Research 

1. Diagnosis 

Melakukan identifikasi masalah pokok yang ada guna 

menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi 

perubahan, untuk pengembangan pada tahap ini melakukan 

indentifikasi dengan wawancara kepada stakeholder yag terkait 

langsung maupun yang tidak langsung. 

2. Action Planning  

Peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok 

masalah yang ada kemudian melanjutkan dengan rencana tindakan 

yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini 

memasuki tahap desain, dengan memperhatikan kebutuhan 

stakeholder dan mulai menentukan isi tampilan nantinya. 
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3. Intervention  

Selanjutnya setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan 

menyesuaikan isi tampilan berdasarkan kebutuhan stakeholder 

dilanjutkan dengan megadakan uji coba. 

4. Evaluation  

Setelah Intervention kemudian melakukan evaluasi dari 

hasil, dalam tahap ini dilihat penerimaan pengguna ditandai dengan 

berbagai aktivitas-aktivitas. 

5. Reflection  

Ini merupakan tahap terakhir dengan melakukan review 

tahap-pertahap yang telah berakhir. Seluruh kriteria dalam prinsip 

pembelajaran harus dipelajari, perubahan dalam situasi organisasi 

dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan dengan klien. 
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3.2  Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.2 Penelitian Terdahulu 

Judul Nama Hasil Penelitian 

 AnaIisa Dan 

Implementasi 

Network Intrusion 

Prevention System 

Di Jaringan 

Universitas Sam 

Ratunglangi 

Mohamad Nurul 

Huda Monoarfa, 

Najoan, Alicia 

A.E Sinsuw 

 

 Hasil  dari  Penelitan  yang 

berjudul AnaIisa Dan 

Implementasi Network 

Intrusion Prevention System 

Di Jaringan Universitas Sam 

Ratunglangi perlu 

disimpulkan : 

1. Sistem NIPS dalam 

mencegah serangan yang 

terjadi adalah dengan 

melakukan scanning 

terhadap sejumlah packet 

dan Traffic yang 

melewati sensor dalam 

jaringan.  

2. Mekanisme sistem kerja 

snort yang telah berhasil 

di implementasikan 

dengan baik. Dalam 

pengujian sistem snort  
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Judul Nama Hasil Penelitian 

  dilakukan dengan Brute 

Force Attack. 

3. Pencegahan yang dapat 

dilakukan terhadap 

penyerangan adalah 

dengan menggunakan 

snort inline dipadukan 

dengan Iptables. 

Implementasi 

Honeypot Dengan 

Modern Honey 

Network 

Dimans Danang 

Laksana,  

Setia Juli Irzal 

Ismail,  

Nina Hendrarini 

Berdasarkan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Sistem 

Modern Honey Network 

bertujuan untuk 

mengumpulkan log dari 

sensor kippo seperti 

negara, IP, waktu, port 

dan honeypot. 

2. Honeypot kippo hanya 

dapat mendeteksi IP dari 

serangan. 
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Judul Nama Hasil Penelitian 

Perancangan 

Intrusion Prevention 

System Pada Jaringan 

Software Defined 

Networks 

Muhammad Arief 

Nugroho,  

Novian Anggis 

Suwastika 

Berdasarkan hasil dan 

penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh 

simpulan sebagai berikut:  

1. IPS di dalam jaringan 

SDN dapat meningkatkan 

tingkat keamanan di 

dalam jaringan. Hal ini 

dibuktikan dengan 

pengujian serangan dari 

layer network, transport, 

dan application mampu di 

deteksi dan diblok oleh 

IPS. Integrasi IPS dalam 

jaringan SDN 

memberikan pengaruh 

terhadap throughput, 

delay dan jitter. Kinerja 

ketiga parameter tersebut 

menurun setelah integrasi 

IPS ke jaringan SDN. 
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Untuk setiap kenaikan 50 

rule dalam IPS, nilai 

throughput berkurang rata 

rata 100 kbs, delay naik 

rata rata 0.1 ms, dan jitter 

naik rata rata 0.02 

msuser. 
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3.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah 

Sendiri 

Gambar 3.9 Kerangka 

Penelitian 

Identifikasi Masalah 

 Dibutuhkan Keamanan Jaringan agar pihak yang tidak 

berkepentingan diak dapat masuk dan melakukan hal yang 

tidak diharapkan . 

 Belum adanya keamanan jaringan yang dapat melindungi 

dari gangguan luar . 

Metode yang Digunakan 

 Metode yang digunakan dalam 

Implementasi system keamanan 

jaringan pada  PT Matra Agung 

Persada menggunakan Intrusion 

Prevention System dengan Snort 

dan Honeypot. 

 Metode Penelitian yang 

digunakan menggunakan Action 

Research. 

Teori Pendukung 

1. Jaringan Komputer 

2. Terminologi Komputer 

 Lan, Man, Wan dan Internet 

3. Topologi Jaringan 

 Hub, Bridge, Switch, dll. 

4. Jenis Jaringan Komputer 

5. IP Address  

6. Intrusion Detection System 

7. Intrusion Prevention Syatem. 

8. Honeypot 

9. Action Research 

Hasil Penelitian 

 Menghasilkan sistem keamanan jaringan 

menggunakan  Intrusion Prevention System 

dengan Snort dan Honeypot. agar dapat 

meningkatakn keamanan dan kualitas 

jairngan serta memgatasi permasalahan yang 

ada pada PT Matra Agung Persada. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi  

       Penelitian ini dilakukan di PT Matra Agung Persada Palembang 

yang beralamat di JL. Ahmad Yani, No. 12 ABC, 14 Ulu, Kec. Sebrang 

Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30252. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

         Dalam penelitian ini, penulis menyusun segala kegiatan dalam  

jadwal penelitian yang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan 

terhitung mulai September 2019 sampai dengan Januari 2020. Jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
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Tabel 4.1  Jadwal Penelitian  

No Uraian 

Bulan 

Oktober November Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan Judul 

Penelitian 

                 

2 Pengumpulan Data                 

3 Diagnosa                 

4 Action Planing                 

5 Intervention                 

6 Evaluation                 

7 Reflection                 

Sumber : Diolah sendiri 

4.2. Jenis Data 

4.2.1.  Data Primer 

    Menurut Koes dan Rahajeng (2014:37), data primer yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer 

yang diperoleh diantaranya berupa studi lapangan wawancara dan 

kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu pengguna dari 

website samator. 

4.2.2.  Data Sekunder 

   Menurut koes dan rahajeng (2013:37), data sekunder yaitu data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data yang 

diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu dioleh lagi. Data sekunder 
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yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari membaca buku, 

jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan website. 

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

4.3.1.  Observasi (Pengamatan) 

  Menurut Risanty (2017:2), Observasi yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara mengamati langsung operasi maupun 

prosedur yang berlaku pada objek penelitian. 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dilingkungan PT 

Matra Agung Persada, untuk mengamati dan mencatat serangan apa 

saja yang ada pada komputer. 

4.3.2.  Interview (Wawancara) 

        Menurut Moh Nazir (2014:170), Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). Penulis melakukan 

wawancara secara langsung dengan Ibu Christin selaku general 

manager. 

4.3.3.  Studi Pustaka 

             Menurut Sunyoto (2016:21), Studi kepustakaan library 

research adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-

buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau sumber-

sumber lain yang mendukung penelitian.  
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         Pada penelitian ini penulis melakukan studi pustaka 

dengan menggunakan buku serta jurnal sebagai refrensi dan informasi 

untuk memperoleh konsep serta pengetahuan yang relevan dengan 

masalah yang akan diteliti.  

4.4. Jenis Penelitian 

 Menurut Siregar (2014:125), pada penelitian kuantitatif kegiatan 

analisis data meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan 

perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Melalui metode ini akan 

diperoleh data dan informasi tentang gambaran atau phenomena, fakta, 

sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral. 

Dengan demikian pengulangan dalam penelitian kuantitatif dilakukan 

dalam rangka mendapatkan konsistensi atau reabilitas data penelitian dan 

membuktikan penelitian yag telah ada. 

4.5. Teknik Pengembangan Sistem 

 Teknik pengembangan sistem yang akan digunakan penulis untuk 

penelitian pada PT Matra Agung Persada menggunakan metode action 

research sebagai berikut : 

1. Diagnosis. Pada tahap ini dilaksanakan analisa kebutuhan, analisa 

permasalahan yang muncul analisa keinginan user dan analisa topologi 

yang sedang berjalan pada PT Matra Agung Persada. Untuk dapat 

melakukan proses analisa sebelumnya dilakukan proses pengumpulan 

data yang berupa wawancara dengan Ibu Christin selaku general 
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manager di PT Matra Agung Persada agar mendapatkan gambaran 

sebenarnya dari lokasi penelitian untuk mempermudah proses 

perancangan sistem keamanan jaringan. 

2. Action Planing. Pada tahapan ini dari peneliti memahami masalah dan 

akan melakukan penerapan konfigurasi Intrusion Prevention System 

(IPS) dengan snort dan honeypot menggunakan sistem operasi linux 

ubuntu 18.04 untuk menyelesaikan masalah keamanan jaringan pada 

PT Matra Agung Persada . Pada tahap ini penulis melakukan persiapan 

kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

yang diperlukan dan akan melakukan uji coba serangan dengan system 

yang telah di terapkan. 

3. Intervention. Pada tahapan peneliti melakukan implementasi Intrusion 

Prevention System (IPS) dengan snort dan honeypot menggunakan 

sistem operasi linux ubuntu 18.04 sebagai sistem keamanan jaringan 

pada PT Matra Agung Persada setelah itu dilakukan uji coba dari 

sistem yang dibangun. 

4. Reflection. Tahap terakhir yang dilakukan penulis yaitu dengan 

melakukan review dan evaluasi dari tahap-tahap yang telah dilakukan 

sebelumnya. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

5.1.1 Diagnosis 

5.1.1.1 Analisis Kebutuhan 

PT  Matra Agung Persada yang merupakan perusahaan 

distributor yang memiliki banyak komputer dimana setiap 

komputer saling terhubung ke jaringan internet. Salah satu 

sarana penunjang kegiatan pekerjaan pada PT Matra Agung 

Persada adanya jaringan komputer yang menghubungkan dari 

komputer yang satu ke komputer lainya. 

Pada setiap komputer pada PT Matra Agung Persada 

menyimpan data-data yang penting dimana data tersebut 

merupakan data-data untuk keperluan pelaksaan kegiatan 

pekerjaan di PT Matra Agung Persada, data tersebut sering 

mengalami kerusakan, hilang, bahkan terdapat serangan berupa 

bruteforce ke server oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Untuk menyelesaikan permasalahan pada PT Matra 

Agung Persada maka diperlukan sistem keamanan jaringan 

Intrusion Prevention System (IPS) dan honeypot yang dimana 

berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah serangan atau intrusi 

pada jaringan dan membuat suatu sistem pengalihan serangan 
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yang sengaja dibuat untuk menjadi umpan atau target para 

attacker dan penyusup yang melakukan aktifitas tidak 

diinginkan. 

5.1.1.2 Analisis Permasalahan  

Dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung 

dengan Ibu Christin selaku general manager bahwa belum 

terdapat sistem keamanan jaringan untuk melindungi jaringan 

dan data-data yang penting pada PT Matra Agung Persada yang 

menyebabkan data-data sering mengalami kerusakan, hilang dan 

bisa ditembus oleh penyusup atau attacker, jenis serangan yang 

diketahui dari hasil log yang tersimpan yaitu serangan 

bruteforce yang mencoba semua kemungkinan user dan 

password agar dapat login ke FTP server dan mengambil data 

penting pada PT Matra Agung Persada identitas yang tersimpan 

di log dengan IP address user 192.168.1.6 seperti pada gambar 

5.1. 

 

Gambar 5.1 Penyusup Pada PT Matra Agung Persada 
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maka untuk mengatasi permaslahan tersebut peneliti 

akan membangun dan menerapkan sistem keamanan jaringan 

dengan berbasis Intrusion Prevention Sistem (IPS) dan honeypot 

agar masalah sebelumnya yang ada pada PT Matra Agung 

Persada dapat terselesaikan dan tidak terulang kembali.  

Tabel 5.1 Log FTP 

Date Time User Status Client IP Keterangan 

Thus (Kamis) 7 

November 

10:46:10 2019 

Anony

mous 
Fail Login 

192.168.

1.6 
Login 

Thus (Kamis) 7 

November 

10:46:12 2019 

Admin

ftp 
Ok Login 

192.168.

1.6 
Login 

Thus (Kamis) 7 

November 

14:45:47 2019 

Admin

ftp 

Ok 

Download 

192.168.

1.6 

Mendownload 

file 

laporan_bulan1

1.docx 

 

Pada tabel di atas terdapat penyusupan masuk dengan 

melakukan login pada FTP PT Matra Agung dengan alamat IP 

192.168.1.16 tujuan ke server FTP beralamat 201.99.97.103 

pada tabel terdapat gagal login pada jam 10:46 pagi dengan 

nomor proses 4278 selanjutya jam 14:45 pada hari itu juga 

mereka berhasil masuk dengan nomor proses 4296 dan mereka 

melakukan download file melalui FTP dengan nomor proses 

4298  dengan status ok download melalui alamat yang sama 

dengan IP address 192.168.1.6 penyusup melakukan download 
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file pada folder /laporan dan pada file laporan_bulan11.docx 

disini kami mengambil kesimpulan terdapat serangan dan 

pencurian data melalui FTP server. 

5.1.1.3  Teknologi Jaringan 

a. Modem 

Modem huawei seri HG8245A dengan spesifikasi 1 

port usb, 2 port Telepon, 4 port ethernet / LAN, 1 port 

konektor SC , 1 WAN , support IPV4 dan IPV6 , 300 Mbps 

WLAN serta dikonfigurasi dengan OLT atau web atau NMS 

Dengan Perangkat Modem ini berfungsi untuk mengubah 

komunikasi 2 (dua) arah, dengan mengubah sinyal digital 

menjadi sinyal analog. Sebagai sumber internet yang akan 

terhubung pada client melalui jaringan LAN pada modem ini 

terhubung ke mikrotik yang akan mengatur jaringan yang 

berada di Ruang General atau Ruang Server yang 

mendistribusikan internet ke Ruangan Administrasi, Ruang 

Finance dan Ruang Direktur. 
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Gambar 5.2 Modem Pada PT Matra Agung Persada 

b. Router  

merupakan sebuah perangkat keras pada jaringan komputer 

yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, 

baik jaringan sama ataupun berbeda. Pada PT. Matra Agung 

Persada memakai Mikrotik RB750Gr3 (Hex) dengan 

spesifikasi RAM 256MB, slot USB, slot MicroSD serta 

kecepatan gigabit ethernet, berperan sebagai pengendali atau 

pengatur lalu lintas antar jaringan router ini menjadi media 

penghubung dua buah jaringan atau lebih yang berguna 

dalam meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. 

termasuk memisahkan traffic internasional dan local untuk 

kebutuhan pada Ruang Server router yang terhubung melalui 

modem di koneksikan pada port 1. 2 dan 3 terhubung ke 
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switch yang akan mendistribusikan ke setiap perangkat 

komputer. port 4 dan 5 menghubungkan ke access point yang 

akan menghubungkan client untuk jaringan nirkabel.  

                            

Gambar 5.3 Router Pada PT Matra Agung Persada 

c. Server  

Server merupakan server penyimpanan data-data 

karyawan pada PT Matra Agung Persada. Menggunakan 

Thinkserver Seri TS150 dengan spesifikasi memory DDR4 

2133MH hingga 64GB, penyimpanan HDD hingga 24TB , 

4TB penyimpanan SSD RAID dan Network Interface 

Controller (NIC) gigabitethernet. mendukung untuk sistem 

operasi client dan server sebagai pusat data sehingga client / 

user dapat mengelolah data sesuai kebutuhan. Server ini 

terhubung melalui mikrotik yang difungsikan untuk FTP 

server untuk menyimpan data-data perusahaan.   
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Gambar 5.4 Server Pada PT Matra Agung Persada 

d. Switch 

Merupakan suatu perangkat jaringan yang digunakan 

untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah 

jaringan, berbeda dengan hub, switch lebih terarah. Perangkat 

yang digunakan Switch D-LINK Seri DES-1061D memiliki 

spesifikasi jumlah 16 port dengan jenis utama 100BASE-TX 

fast ethernet dengan kecepatan switching 3,2 Gbps, Qos Per 

port 4. Switch ini terhubung melalui Router RB750gr3 pada 

Ruang General akan menghubungkan ke Ruangan 

Administrasi dan Ruangan Direktur yang akan 

menghubungkan ke Ruangan Finance 
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Gambar 5.5 Switch Pada PT Matra Agung Persada 

e. Acces Point 

  Perangkat jaringan yang digunakan untuk 

menghubungkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke 

dalam jaringan dengan menggunakan Wi-Fi yang dapat 

meneruskan data antar perangkat nirkabel dengan jaringan 

berkabel pada satu jaringan. Access point yang digunakan 

pada PT Matra Agung Persada, Access point UBIQUITI 

UNiFi Access point  UBNT UAP-AC-Lite yang memiliki 

spesifikasi data rate Up to 867Mbps dengan 1x 10/100/1000 

ethernet port dengan frequency 2.4 GHz dan 5GHz memiliki 

radio Signal Dual Band (SDB) yang memungkinkan 

perangkat yang support 5GHz dapat terhubung dengan 

internet yang stabil hingga 867Mbps sedangkan 2.4GHz 

mendapatkan 300Mbps, Perangkat ini terhubung pada sisi 

Ruangan General dan Ruang Direktur. 
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Gambar 5.6 Acces Point Pada PT Matra Agung Persada 

5.1.1.4 Analisis Topologi Yang Sedang Berjalan 

a. IP addres yang digunakan pada jaringan Local Area 

Network (LAN) di PT Matra Agung Persada yaitu 

menggunakan IP address kelas C dengan menggunakan 

network 192.168.1.0/24 dengan memakai default subnet 

mask 255.255.255.0 yang digunakan untuk menghubungkan 

dari jaringan Local Area Network (LAN) ke modem. 

Internet Service Provider (ISP) yang digunakan di PT 

Matra Agung Persada menggunakan Telkom Speedy 

Indihome. 

b. Pada PT Matra Agung Persada terdapat beberapa perangkat 

jaringan sepeti 2 switch hub 24  port, 2 acces point, 1 device 

mikrotik dan menghubungkan 20 unit komputer dan 30 unit 

laptop di jaringan dan memanfaatkan jaringan Internet 
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Service Provider (ISP) yang digunakan di PT Matra Agung 

Persada yaitu Telkom Speedy Indihome, topologi dapat 

dilihat pada gambar 5.7. 

 

Gambar 5.7 Topologi PT Matra Agung Persada 

5.2 Action Planning 

Pada tahapan ini peneliti memahami masalah dan akan melakukan 

penerapan konfigurasi Intrusion Prevention System (IPS) dengan snort dan 

honeypot menggunakan sistem operasi linux ubuntu 18.04 untuk 

menyelesaikan masalah keamanan jaringan pada PT Matra Agung Persada 

Pada tahap ini penulis melakukan persiapan kebutuhan perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) yang diperlukan dan akan 

melakukan uji coba serangan dengan sistem yang telah diimplementasikan 

pada PT Matra Agung Persada.. 
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5.2.1  Topologi Yang Diusulkan 

Dapat dilihat pada gambar dibawah merupakan topologi yang 

diusulkan, dimana nantinya Intrusion Prevention System IPS dan 

honeypot ini akan di letakan pada server di PT Matra Agung Persada 

untuk membuat sistem keamanan jaringan. Pada gambar topologi 

terdapat server yang memiliki IP addres public 201.99.97.103 pada 

server tersebut akan melakukan penerapan snort dan honeypot sebagai 

proteksi pada server, pada Ruang General terdapat router 

RB750gr3(hEX) sebagai manajemen jaringan LAN dengan alamat IP 

address 192.168.1.1/24 yang akan distribusikan jaringan 

menggunakan switch ke beberapa Ruangan dan memiliki 2 access 

point UAP-AC-Lite sebagai koneksi non nirkabel / Wi-Fi yang 

terpasang pada Ruangan General AP 1 memiliki IP addres LAN 

192.168.1.4 sedangkan pada client memiliki IP addres client 

192.168.2.1/24  dan AP 2 memiliki IP addres LAN 192.168.1.5 dan 

untuk client memiliki IP addres 192.168.3.0/24. Pada topologi 

terdapat Intrusion Prevention System (IPS) yang akan menjaga server 

agar tetap aman dari serangan. 
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Gambar 5.8 Topologi Yang Diusulkan 

5.2.2 Implementasi Server  

Pada penelitian ini Penulis akan melakkukan instalasi server 

menggunakan Ubuntu Server 18.04 Distributor Linux (distro) turunan 

dari debian, Setelah proses instalasi Pada server Ubuntu, maka 

selanjutnya akan melakukan instalasi snort konfigurasi interface ens33 

pada jaringan ubuntu, snort akan melakukan capture paket pada 

jaringan jika ada paket yang di anggap tidak wajar maka paket tersebut 

akan di drop koneksinya pada jaringan yang akan melakukan 

penyerangan IP server 201.99.97.103 dan pada honeypot akan berjalan 

pada service FTP melalui port 21 sedangkan port FTP aslinya pada 

service port 4402. 

5.2.3 Honeypot 

Sistem untuk mencegah terjadinya pencurian data dan informasi, 

dalam hal memasulkan service pada server atau mencegah usaha-usaha 
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pengguna yang tidak mempunyai hak akses ke dalam sebuah sistem 

informasi. Honeypot ini menjadi pengalih dari perhatian penyerang 

untuk membuatnya seolah-olah berhasil masuk maupun mengambil 

informasi dari sebuah jaringan padahal data itu tidak penting dan sudah 

terisolir dari berbagi layanan seperti FTP, Web, Server dan sebagainya.  

a. Konfigurasi 

Untuk penginstallan honeypot akan dilakukan dengan cara 

mendownload melalui github, lalu di install, kemudian untuk 

service honeypot ini akan berjalan pada port 21 yaitu FTP. 

Honeypot akan mengahlikan perhatian attacker yang akan 

mencoba masuk pada port 21 akan berjalan layaknya port 21 FTP 

tetapi bukan FTP aslinya, sedangkan FTP aslinya berjalan pada 

service port 4402. 

b. Pegujian 

Pengujian service honeypot yang telah dijalankan akan dilakukan 

port scanning menggunakan nmap versi open source backtrack 

yang akan diarahkan ke IP address server yang telah 

diimplementasikan honeypot. 

5.2.4 Intrusion Prevention System (IPS)  

 Snort menggunakan metodologi berurutan untuk menangkap, 

mengidentifikasi, dan mengelompokkan lalu lintas jaringan sebuah 

Local Area Network (LAN). Intrusion Prevention System (IPS) 

mengkombinasikan teknik firewall dan metode Intrusion Detection 
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System (IDS) Sistem kerja Intrusion Prevention System (IPS) yaitu 

pendeteksi berbasis signature, pendeteksian berbasis anomali dan 

monitoring file pada sistem host. 

a. Konfigurasi 

Konfigurasi yang akan diterapkan untuk Intrusion Prevention 

System (IPS) pada PT Matra Agung Persada ini dengan penginstallan 

snort dengan beberapa rule, yaitu: 

1. Rules Bruteforce FTP 

Untuk pencegahan serangan yang terdeteksi melakukan 

usaha secara terus menerus ke FTP yaitu 201.99.97.103 

melalui port 4402. 

 

Gambar 5.9 Rules Drop Bruteforce FTP 

2. Rules Packet Sniffing 

Semua sumber yang terkoneksi akan di putuskan secara 

otomatis jika terdeteksi melakukan capture packet dari IP 

address server 201.99.97.103  

 

Gambar 5.10 Rules Drop Sniffing 
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3. Rules Smurf Attack 

Pengiriman packet berjumlah banyak secara terus 

menerus ke IP address server 201.99.97.103 akan di drop 

secara otomatis terhadap semua sumber IP address yang 

terdeteksi melakukan pengiriman packet ICMP. 

 

Gambar 5.11 Rules Drop Smurf Attack 

4. Rules Denial Of Service  

Untuk mengatasi serangan DoS, rules yang akan 

digunakan yaitu akan memutuskan koneksi terhadap semua 

sumber IP address yang terdeteksi melakukan pengiriman 

packet yang berjumlah banyak secara terus menerus ke IP 

server yaitu 201.99.97.103.  

 

Gambar 5.12 Rules Drop DoS 

b. Pengujian 

Pengujian yang akan dilakukan terhadap Intrusion Prevention 

System (IPS) dengan snort dan rules yang telah dikonfigurasi ada 

beberapa pengujian diantaranya: 
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1. Bruteforce 

Teknik cracking password dengan cara menembak 

kemungkinan password, membantu cracker membobol 

sebuah server dalam melakukan bruteforce cracker akan 

mencari informasi sekumpulan kata acak dari beberapa 

informasi spesifik menjadikan wordlist data sesuai kondisi 

dan menggabungkan jumalah kata yang tepat. Tools yang 

digunakan yaitu medusa dapat di install  dengan perintah 

wget http://www.foofus.net/jmk/tools/medusa-2.1.1.tar.gz -

O - | sudo tar -xvz setelah melakukan download masuk 

folder cd medusa lalu ketik perintah / configure dan 

perintah sudo make && sudo make install setelah 

melakukan instalasi medusa untuk menjalankan medusa 

sesuai gambar dibawah, keterangan medusa –h (IP 

address_target) –U (file_username_list) –P (file_Password 

list) –m (Module_Protocol) biarkan "bekerja" program dan 

jika semuanya berhasil, shell akan menampilkan parameter 

yang diperlukan untuk akses -> Nama pengguna atau 

username dan kata sandi atau password. 

2. Packet Sniffing  

Pemantauan lalu lintas jaringan pada setiap paket 

yang dikirim lalu menangkap semua lalu lintas masuk dan 

keluar, termasuk username dan password atau data 
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sensitive lain nya. Untuk membaca dan menganalisa setiap 

protocol yang melintas pada jaringan di perlukan 

kemapuan khusus dan bantuan aplikasi seperti wireshark 

teknik ini di sebut spoofing, attacker akan bertindak 

sebagai Man-In-the-Middle (MITM), tools yang digunakan 

wireshark tools untuk memonitoring jaringan dan 

menangkap lalu lintas dalam sebuah jaringan baik lalu 

lintas yang masuk maupun lalu lintas keluar, tools dapat 

download melalui wireshark pada 

https://www.wireshark.org/download.html 

3. Smurf Attack 

Serangan amplifikasi yang meningkatkan potensi 

kerusakannya dengan mengeksploitasi karakteristik 

jaringan terhadap pengirimkan ‘aliran’ data ke Internet 

Control Message Protocol (ICMP), dengan broadcast 

server menggunakan IP address, sehingga respon dari 

broadcast + networknya. Semakin banyak komputer yang 

terdapat di dalam jaringan yang sama dengan target, maka 

semakin banyak pula ICMP echo reply yang dikirimkan 

kepada target, sehingga akan membanjiri pada layanan. 

4. Denial Of Service  

Mengirim banyak request (permintaan) data ke 

server dengan layanan jaringan yang disedakan oleh 
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sebuah host sehingga request yang datang dari pengguna 

tidak dapat dilayani oleh server mengakibatkan server 

down tidak bisa di akses. Tools yang digunakan hping3 

yaitu berbasis linux untuk cara instalasi dengan melakukan 

perintah apt-get install hping3 setelah melakukan install 

hping3 untuk cara menggunakan lihat pada gambar 

dibawah, keterangan hyping3 –I (interval) u100(total 

rquest dikirim) –S (SYN flag) –p (destport) 80 

201.99.97.103 (IP_address) 

5.3 Intervention  

Sistem keamanan jaringan yang dirancang pada PT Matra Agung 

Persada menggunakan keamanan Intrusion Prevention System (IPS) dan 

honeypot yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah serangan atau 

intrusi pada jaringan serta pengalihan penyerangan sebagai keamanan data 

dan keamanan jaringan pada PT Matra Agung Persada. 

5.3.1 Implementasi 

1. Topologi Yang Diterapkan 

Topologi yang diterapkan dengan tambahan Intrusion 

Prevention System (IPS) dan honeypot pada server dengan 

konfigurasi IP address public 201.99.97.103, pada Ruangan 

General 
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Gambar 5.13 Topologi Yang Diterapkan 

2. Implementasi Server 

Melakukan instalasi sistem operasi server Ubuntu 18.04 

distributor linux (distro) turunan dari debian pada perangkat 

Lenovo Thinkserver. Konfigurasi yang dilakukan dengan IP 

Address 201.99.97.103 sebagai server untuk FTP, dengan Intrusion 

Prevention System (IPS) dan honeypot akan berjalan pada service FTP 

melalui port 21 sedangkan port FTP aslinya pada service port 4402. 

3. Honeypot  

Penulis melakukan instalasi honeypot dengan cara 

download dari github. Honeypot ini berfungsi untuk mengalihkan 

perhatian penyerang tentang server yang menjadi target. 
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a. Konfigurasi 

 honeypot ini akan dijalankan pada port 21 sehingga 

penyerang akan mengira bahwa server tersebut adalah FTP 

padahal sesungguhnya service pada port 21 telah diganti 

menjadi port 4402 oleh service honeypot 

Gambar 5.14 Hasil Port Scanning Sebelum Ada Honeypot 

Selanjutnya untuk melakukan konfigurasi dan instalasi 

honeypot penulis download dari github dengan cara git clone 

https://github.com/foospidy/HoneyPy, setelah itu masuk ke 

“directory honeypot” cd honeyport untuk menjalankannya yaitu 

dengan cara sudo python setup.py  “port yang akan digunakan”. 

 

Gambar 5.15 Menjalankan Honeypot 

Berdasarkan gambar diatas honeypot akan berjalan pada 

port 21. Dan untuk membuktikannya akan dilakukan pengujian 
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melalui port scanning. Dengan pengantian port FTP asli ke 

4402 dan honeypot berjalan pada port 21 dapat dilihat pada 

gambar untuk mencegah terjadinya serangan bruteforce pada 

server FTP.   

 

Gambar 5.16 Pergantian Port FTP Ke 4402 

b. Pengujian 

 Hoenypot yang telah dikonfigurasi dilakukan pengujian 

melalui port scanning. Dengan pengantian port FTP asli ke 

4402 dan honeypot berjalan pada port 21 untuk mencegah 

terjadinya serangan bruteforce pada server FTP.   

 

Gambar 5.17 Pengujian Port Scanning 
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4. Instalasi dan Konfigurasi IPS Snort  

Untuk instalasi IPS snort melalui repository dari ubuntu 

server tersebut dengan menggunakan perintah apt-get install snort 

Gambar 5.18 Konfigurasi Dan instalasi snort 

Pada saat instalasi berjalan maka langsung dilakukan 

konfigurasi seperti menentukan interface dan IP address dari server 

yang akan di install Intrusion Prevention System IPS. 

 

Gambar 5.19 Konfigurasi Interface Snort 

Selanjutnya akan diarahkan ke form untuk konfigurasi IP 

address yang akan di install IPS, pada form ini diisikan IP 

address server yaitu 201.99.97.103/24. 
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Gambar 5.20 Konfigurasi IP pada Snort 

Setelah proses install selesai, untuk mencoba apakah snort 

sudah terpasang atau belum dapat menjalankan perintah “snort”. 

 

Gambar 5.21 Menjalankan Snort 

a. Konfigurasi 

Selanjutnya yaitu akan dilakukan konfigurasi pada 

file /etc/snort/snort.conf, pada file ini akan ditambahkan IP 

Address dan  lokasi file rules local. 
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Gambar 5.22 Konfigurasi IP Pada File Snort.Conf 

Selanjutnya menambahkan lokasi file local rules, file 

ini berfungsi untuk menambahkan rules yang kita buat 

sendiri. 

 

Gambar 5.23 Konfigurasi Local Rules Snort.Conf 

Selanjutnya edit local.rules dan masukkan rules IPS 

untuk mencegah serangan Bruteforce FTP, Sniffing, Smurf 

attack dan Denial of Service. 
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1. Rules Drop Bruteforce FTP 

Rules yang digunakan untuk mengatasi 

bruteforce FTP yaitu akan memutuskan koneksi kepada 

IP address yang terdeteksi mengakses server FTP secara 

terus menerus melalui port 4402. 

 

Gambar 5.24 Rules Drop Bruteforce FTP 

Dari gambar diatas rules drop brutefoce FTP 

adalah action yang akan dilakukan pada FTP, TCP 

adalah protocol yang digunakan, any any adalah IP 

address dan port ftp  - > akan mendirect ke IP 

201.99.97.103 dan port tujuan, msg adalah notifikasi 

yang akan muncul identitas dari rules, dan rev adalah 

nomor revisi dari log rules.  

2. Rule Drop Packet Sniffing 

Rules yang digunakan untuk mengatasi packet 

sniffing yaitu akan memutuskan koneksi IP address yang 

terdeksi melakukan packet sniffing dari IP address 

server.  
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Gambar 5.25 Rules Drop Sniffing 

Dari gambar diatas rules drop packet sniffing 

adalah action yang akan dilakukan, TCP adalah protocol 

yang digunakan, any any adalah IP address dan port 80,  

- > akan mendirect ke IP address 201.99.97.103 dan port 

tujuan, msg adalah notifikasi yang akan muncul, sid 

adalah identitas dari rules, dan rev adalah nomor revisi 

dari log rules. 

3. Rules Drop Smurf Attack 

Rules yang digunakan untuk mengatasi serangan 

smurf attack yaitu akan memutuskan koneksi IP address 

yang terdeksi melakukan pengiriman packet ICMP yang 

berjumlah banyak secara terus menerus ke server.  

 

Gambar 5.26 Rules Smurf Attack 

Dari gambar diatas rules drop Smurf Attack 

adalah action yang akan dilakukan, TCP adalah protocol 

yang digunakan, any any adalah IP address dan port, > 

akan mendirect ke IP 201.99.97.103 dan port tujuan, msg 

adalah notifikasi yang akan muncul, sid adalah identitas 

dari rules, dan rev adalah nomor revisi dari log rules. 
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4. Rules Drop Denial OF Service (DoS) 

Rules yang digunakan untuk mengatasi serangan 

Denial of Service (DoS) yaitu akan memutuskan koneksi 

ip yang terdeteksi melakukan pengiriman packet yang 

berjumlah banyak secara terus menerus ke server.  

 

Gambar 5.27 Rules Drop DoS 

Dari gambar diatas rules drop brutefoce Dos 

adalah action yang akan dilakukan, TCP adalah protocol 

yang digunakan, any any adalah IP address dan port 

3306, - > akan mendirect ke IP 201.99.97.103 dan port 

tujuan, msg adalah notifikasi yang akan muncul, sid 

adalah identitas dari rules, dan rev adalah nomor revisi 

dari log rules. 

b. Pengujian 

1. Uji Coba Rules Drop Bruteforce FTP 

 Untuk pengujian bruteforce FTP akan dilakukan 

untuk menemukan user dan password agar dapat login di 

FTP server tersebut. Untuk serangan ini akan digunakan 

medusa versi open source backtrack yang akan diarahkan 

ke IP address server dengan menggunakan wordlist untuk 
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username yaitu “username.lst” dan untuk password yaitu 

“pass.lst”. 

 

Gambar 5.28 Bruteforce FTP Pada Server 

 Dapat di lihat dari gambar diatas bruteforce FTP 

tidak dapat berjalan karena koneksi ke server terputus 

secara otomatis yang terdeteksi oleh Intrusion Prevention 

System (IPS) bahwa ada yang melakukan login terus 

menerus ke port FTP yaitu 4402 dengan rentan waktu 

yang berdekatan. Sehingga Intrusion Prevention System 

(IPS) mendeteksi serangan tersebut adalah bruteforce 

login FTP.  

Tabel 5.2 Hasil pengujian Bruteforce FTP 

IP Attacker Tindakan Hasil 

201.99.97.19 
Drop Bruteforce 

FTP 

Rules Berhasil 

Menghentikan 

Bruteforce 

 Untuk pengujian telah dilakukan uji coba serangan 

bruteforce ke FTP server yang telah diterapkan IPS 

dengan rules untuk mengatasi serangan bruteforce FTP. 

Dan setetelah diterapkan rules tersebut berhasil mengatasi 

serangan bruteforce FTP pada server. Dan hasil serangan 

tertangkap pada log snort yang dijalankan. 
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Gambar 5.29 Log Pengujian Bruteforce FTP 

Log snort terdapat log serangan FTP yang berhasil 

di drop     dengan keterangan tanggal dan waktu 

penyerangan {**}{nomor poses id identitas dan terdapat 

rules FTP pada nomor rev 1:sid100000003:rev} dengan 

keterangan drop bruteforce FTP dengan priority 0 , 

penyerang dengan IP address 201.99.97.19:37148 -> ke 

alamat IP address server:port yang di serang 

201.99.97.103:4402 

2. Uji Coba Rules Packet sniffing 

 Untuk pengujian packet sniffing akan dilakukan 

untuk menemukan user dan password agar dapat login 

pada server. Untuk serangan ini akan digunakan aplikasi 

wireshark yang akan merekam lalu lintas atau traffic pada 

server.  

 

Gambar 5.30 Packet Sniffing 
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 Berdasarkan pada gambar diatas setelah konfigurasi 

dan sniffing dijalankan beberapa saat kemudian koneksi 

ke server terputus dikarekan terdeteksi oleh snort 

Intrusion Prevention System (IPS) bahwa ada akses 

penangkapan paket dari penyerang yang melakukan 

sniffing terhadap arus paket menuju dan keluar dari 

server. 

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Sniffing 

IP Attacker Tindakan Hasil 

201.99.97.19 
Drop Packet 

Sniffing 

Rules Berhasil 

Menghentikan 

Sniffing 

 

 Untuk pengujian telah dilakukan ujicoba serangan 

packet sniffing untuk menangkap informasi pada server 

yang telah diterapkan IPS dengan rules untuk mengatasi 

serangan sniffing. Dan setetelah diterapkan rules tersebut 

berhasil memutus koneksi dari serangan packet sniffing 

pada server. Dan hasil serangan tertangkap pada log snort 

yang dijalankan. 

 

Gambar 5.31 Log packet Sniffing 
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3. Uji Coba Rules Packet Smurf Attack 

 Selanjutnya untuk uji coba Smurf Attack akan 

dilakukan Untuk serangan ini akan digunakan smurf6 

versi open source backtrack yang akan diarahkan ke IP 

address server 

 

Gambar 5.32 Smurf Attack 

 Dapat di lihat dari gambar diatas Smurf Attack tidak 

dapat berjalan karena koneksi ke server diputus karena 

terdeteksi oleh Intrusion Prevention System (IPS) ada uji 

coba pengirim packet terus menerus ke server dengan 

satu sumber yang sama dan rentan waktu yang 

berdekatan. Sehingga IPS mendeteksi serangan tersebut 

adalah Smurt Attack. 

Tabel 5.4 Hasil Pengujian SmurfAttack 

IP Attacker Tindakan Hasil 

201.99.97.19 
Drop Smurf 

Attack 

Rules Berhasil 

Menolak Packet 

Smurf Attack 

 Untuk pengujian telah dilakukan uji coba serangan 

packet sniffing untuk menangkap informasi pada server 

yang telah diterapkan IPS dengan rules untuk mengatasi 

serangan Sniffing. Dan setetelah diterapkan rules tersebut 

berhasil memutus koneksi dari serangan packet sniffing 
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pada server. Dan hasil serangan tertangkap pada log snort 

yang dijalankan. 

Gambar 5.33 Log pengujian SmurfAttack 

4. Uji Coba Denial Of Service (DOS) 

 Selanjutnya akan dilakukan pengujian Intrusion 

Prevention System (IPS) menggunakan serangan Denial 

of Service (DoS). Pada penelitian ini akan digunakan 

hping3 dari tools backtrack yang akan diarahkan ke port 

3306 yaitu pada IP address server yang telah di setting 

IPS. 

 

Gambar 5.34 Denial Of Service (DOS) Pada Server 

 Dapat di lihat dari gambar diatas DoS tetap berjalan 

namun paket ditolak oleh server. Hasil serangan DoS 

terdapat packet yang dikirim sebanyak 21887 namun 

packet tersebut banyak yang masuk sebagai packet loss, 

yaitu sebanyak 98%. Hal tersebut terjadi karena IPS 

mendeteksi terdapat packet yang sama masuk secara 
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bersamaan sehingga IPS memblock packet tersebut untuk 

tidak diteruskan. 

Tabel 5.5 Hasil Ppengujian Denial Of Service (DoS) 

IP Attacker Tindakan Hasil 

201.99.97.19 

Drop Packet 

DoS 

Rules Berhasil 

Menolak Packet 

Dari DoS 

5. a 

 Untuk pengujian telah dilakukan ujicoba serangan 

Denial of Service dengan cara membanjiri server dengan 

packet yang sangat banyak terhadap server yang telah 

diterapkan IPS dengan rules untuk mengatasi serangan 

DoS. Dan setetelah diterapkan rules tersebut berhasil 

memutus koneksi dari serangan DoS pada server. Dan 

hasil serangan tertangkap pada log snort yang dijalankan. 

Gambar 5.35 Log Pengujian Denial Of Service (DOS) 

5.4 Reflection 

  Ditahap terkhir Action Research ini, akan dilakukan review dan 

evaluasi terhadap implementasi honeypot dan IPS yang dilakukan terhadap 

server, honeypot akan menambah layanan melalui port, sehingga port yang 

terbuka bertambah, namun port tersebut hanya untuk honeypot itu sendiri 
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bukan untuk server. Untuk port yang ditambah oleh honeypot ini adalah port 

21, dimana port terebut adalah port untuk yang digunakan untuk layanan FTP 

palsu dari honeypot itu sendiri, sehingga setelah honeypot ini 

diimplementasikan pada server, hacker akan mengira server tersebet 

digunakan untuk FTP sampai hacker tersebut mencoba menyerang melalu 

port 21 tersebut menggunakan port scanning hasilnya akan tampil port 21 

adalah service FTP, namun sebenarnya service pada port 21 telah diganti 

dengan service honeypot. 

 

Gambar 5.36 Log Honeypot 

 

Tabel 5.6 Hasil Implementasi Honeypot 

No 
Nama 

Serangan 
Jumlah 

Seranagan 
Sumber 

Serangan 
Target 

Serangan 
Hasil 

Serangan 

1 
Port 

Scanning 
5 201.99.97.24 201.99.97.103 

Connectio
n Refused 
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Pada table 5.2 dijelaskan pada log honeypot mencatat terdapat jumlah 

serangan sebanyak 5 kali serangan port scanning yang berasal dari alamat 

201.99.97.24 dengan hasil serangan connection refused dikarenakan koneksi 

di tolak oleh server.  

  Untuk Intrusion Prevention System (IPS) nya sendiri, setelah di 

implementasikan dan ditambah local rules untuk mencegah serangan 

Bruteforce FTP, Sniffing, Smurf attack dan Denial of Service (DoS). Setelah 

dilakukan pengujian serangan pada rules yang telah di implementasikan IPS 

berhasil mendeteksi dan melakukan tindakan dengan memutus koneksi dan 

melakukan drop packet dari penyerang melalui IPS dengan block packet yang 

mencurigakan pada setiap packet yang masuk ke server berdasarkan catatan 

log snort terdapat serangan sebanyak 144 kali percobaan bruteforce FTP, 45 

Sniffing, 1734 packet serangan Smurf Attack dan serangan Denial of Service 

(DoS) berupa packet serangan yaitu sebanyak 10240 untuk melumpuhkan 

server tetapi berhasil di drop oleh IPS sehingga dicatat sebagai packet loss 

sebanyak 98% dari jumlah packet serangan Denial of Service (DoS) yang 

dijalankan. 

 

Gambar 5.37 Log IPS 
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Tabel 5.7 Hasil Implementasi Intrusion Prevention System (IPS) 

 

 

Gambar 5.38 Log Jumlah Serangan Bruteforce 

Dapat dilihat hasil implementasi IPS serangan bruteforce FTP dengan 

jumlah serangan 144 dan IP address 201.99.97.19 berhasil di drop dengan 

keterangan drop bruteforce FTP pada hasil serangan, serangan Sniffing 

beralamat 201.99.97.201 jumlah serangan 45 packet berhasil di drop hasil 

keterangan drop packet Sniffing pada hasil serangan, Smurf Attack dengan 

jumlah 1734 packet berhasil di drop pada tabel dengan IP address 

201.99.97.80 dan pada serangan DoS memiliki 10240 total packet serangan 

dari alamat 201.99.97.34 berhasil di drop oleh IPS dengan keterangan drop 

packet DoS. 

 

 

No 
Nama 

Serangan 

Jumlah 

Serangan 

Sumber 

Serangan 

Target 

Serangan 

Hasil 

Serangan 

2 
Bruteforce 
FTP 

144 192.168.1.6 201.99.97.103 

Drop 
Bruteforce 
FTP 

3 
Packet 
Sniffing 

45 201.99.97.210 201.99.97.103 

Drop 
Packet 
Sniffing 

4 
Smurf 
Attack 

1734 201.99.97.80 201.99.97.103 
Drop Smurf 
Attack 

5 
Denial of 
Service 

10240 201.99.97.34 201.99.97.103 
Drop 
Packet DoS 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian Berdasarkan penelitian pada PT Matra 

Agung Persada setelah dibangunnya sistem kemanan jaringan, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Intrusion Prevention 

System (IPS) dengan snort dan rule yang telah di 

konfigurasi setelah diimplementasikan dapat mendeteksi 

dan mencegah serangan bruteforce FTP, Packet Sniffing, 

Smurf Attack dan Denial of Service 

2. Honeypot yang diimplementasikan berhasil mengalihkan 

port 21 FTP, Sehingga attacker mengira port 21 merupakan 

port FTP yang sebenarnya.
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis 

mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan masukkan pada PT Matra Agung Persada sebagai 

berikut: 

1. Tingkatkan kualitas kemanan jaringan dengan 

menambahkan local rules pada snort sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan dan mengupdate rule yang 

berasal dari vendor snort. 

2. Melakukan maintenance pada perangkat jaringan seperti 

router, switch hub, mikrotik, modem, access point dan 

kabel UTP yang terhubung pada jaringan tersebut agar 

terhindar dari kerusakan sebelum waktunya.  
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