
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya tindak kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan saat ini secara 

tidak langsung banyak menggunakan teknologi informasi. Semakin hari semakin 

banyak orang yang tidak bertanggung jawab (hacker) menggunakan berbagai cara 

untuk bisa menghacurkan sistem komputer. Sebagai contoh yaitu serangan DDos 

yang merupakan salah jenis serangan terhadap komputer yang terhubung ke 

jaringan Internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer 

tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, dan 

otomatis secara tidak langsung mencegah pengguna menggunakan layanan dari 

komputer tersebut.  

Hal tersebut disebabkan karena kurangnya proteksi keamanan dari sistem 

yang ada. Data yang bersumber dari website www.statista.com bahwa 

meningkatnya keluhan yang masuk tentang kejahatan internet. Keluhan tersebut 

yang diterima setiap tahun oleh Internet Crime Complaint Center situs (IC3). IC3 

melaporkan kasus pada tahun 2000-2015 menerima 288.012 keluhan terhadap 

kejahatan internet. Keluhan tertinggi yaitu pada tahun 2009 mencapai 336.66. 

Selain itu, data yang bersumber dari laporan ancaman keamanan Internet Akamai 

yang dikutip oleh  Airlangga (2015) menunjukkan bahwa pada tahun 2014 telah 

terjadi peningkatan sebesar 47% serangan DDoS dibandingkan tahun 2013, 9% 

penurunan kinerja bandwith, 68% peningkatan serangan terhadap infrastruktur 

jaringan serta 114% peningkatan terhadap rata-rata kapasitas bandwith. 

 Dari permasalahan tersebut, saat ini banyak perusahaan atau instansi yang 

sudah menerapkan kemanan pada jaringan komputer. Sebagai contoh yaitu Pusat 

Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) di  UIN Suska Riau yang telah 

menerapkan keamanan jaringan Internet. PTIPD merupakan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) yang bertanggung jawab mengelola jaringan internet, teknologi 

http://www.statista.com/
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informasi dan pangkalan data di UIN Suska Riau. Jaringan Internet tersebut 

mempunyai peranan sangat penting terhadap kemajuan kampus UIN Suska Riau 

salah satunya untuk menjalankan sistem informasi kampus. Dalam hal ini demi 

kemanan sistem informasi tersebut, PTIPD telah menerapkan kemanan jaringan 

yaitu menggunakan firewall. 

Firewall merupakan suatu perangkat atau sistem yang digunakan untuk 

memfilter paket data dari luar maupun dari dalam jaringan yang terhubung dalam 

satu jaringan (Sondakh dkk, 2014). Menurut Ariyus (2006) firewall merupakan 

alat yang digunakan untuk mencegah orang luar untuk memperoleh akses ke suatu 

jaringan Komputer. Firewall tersebut berfungsi untuk mengizinkan lalu lintas 

jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas yang 

dianggap tidak aman. Pada umumnya, sebuah Firewall diterapkan dalam sebuah 

mesin terdeteksi yang diberjalan pada pintu gerbang (gateway) antara jaringan 

lokal dan jaringan lainnya (Himaturakhman dkk, 2010). Firewall akan melakukan 

monitoring terhadap semua paket data jaringan yang melewatinya, dan paket data 

yang dianggap tidak aman (serangan) akan tersimpan di dalam file yang 

dinamakan log yang terdapat di Firewall. File log yaitu berisikan tentang paket 

jaringan yang telah dilakukan klasifikasi oleh firewall. Firewall 

mengklasifikasikan dalam 4 bagian yaitu low, medium, high dan critical. 

Klasifikasi tersebut didapat dari rule yang telah dibuat oleh administrator dengan 

banyak ketentuan. Masing-masing jenis serangan yang dimonitoring oleh firewall 

tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan 

klasifikasi yang ditampilkan adalah false atau salah.  

Jaringan Syaraf Tiruan (JST) merupakan salah satu upaya manusia untuk 

memodelkan cara kerja atau fungsi sistem syaraf manusia dalam melaksanakan 

tugas. Dalam hal ini JST banyak digunakan dan dikonfigurasikan untuk aplikasi 

tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data melalui proses 

pembelajaran. JST mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi dari 

data yang rumit. Selain itu mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada 

kepastian. Cara kerja Jaringan Syaraf Tiruan yaitu dengan melakukan 

pembelajaran atau pelatihan terlebih dahulu terhadap data yang sudah mempunyai 
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klasifikasi serangan dengan menggunakan parameter masukan yang ditentukan. 

Dalam hal ini JST mempunyai tiga tahapan yaitu tahap perambatan maju, 

perambatan balik dan tahap perubahan bobot. Setelah pelatihan selesai, 

selanjutnya dilakukan pengujian terhadap data baru yang digunakan untuk 

menentukan klasifikasi. 

Beberapa penelitian pada metode yang digunakan dalam sistem pendeteksi 

serangan yang telah berkembang antara lain oleh Hadi dkk (2012) tentang 

Aplikasi Web Dengan Metode Fuzzy Neural Network Pada Intrusion Detection 

System Berbasis Snort dengan menggunakan parameter pada paket yaitu protocol, 

destination port, flag dan size, memberikan kesimpulan bahwa, serangan 

land_attack diperoleh 100% alert dapat diklasifikasikan, dan dengan 

menggunakan serangan syn_flad sebanyak 97,73% serangan dapat 

diklasifikasikan. Dalam penelitian tersebut dilakukan perbandingan Fuzzy Neural 

Network (FNN) dan Fuzzy memberikan hasil FNN lebih baik daripada Fuzzy, 

pada serangan jenis POD (Ping of Death), system FNN bisa mendeteksi semua 

paket data, sedangkan system fuzzy tidak dapat mendeteksi paket sebanyak 

85,19%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Guntoro, (2015) menyatakan 

bahwa dalam pengujian model sistem keamanan jaringan openflow IDS 

menggunakan metode Backpropagation Neural Network dengan menggunakan 

parameter protocol, flags, destination port dan length paket didapatkan rata-rata 

akurasi 97,7%. Namun dalam pengujian sistem IDS secara realtime hanya mampu 

memonitoring serta mengklasifikasikan ke dalam paket kategori low, medium dan 

n high dengan hasil akurasi deteksi rata-rata 90%. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh sen dkk, (2015) tentang An Efficient Approach to Develop an Intrusion 

Detection System Based on Multi Layer Backpropagation Neural Network 

Algorithm menyatakan bahwa menggunakan metode Backpropagation 

menghasilkan kinerja lebih baik dalam hal waktu eksekusi dan tingkat deteksi, 

terbukti dalam pengujiannya dengan model tersebut memperoleh tingkat akurasi 

yaitu 98,97%.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan permasalahan tersebut, maka akan 

dilakukan penelitian yang berbeda yaitu Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan 
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Backpropagation Untuk Klasifikasi Serangan Pada Log Firewall Studi Kasus 

Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Suska Riau. 

Dibanding metode lainnya berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa metode 

BPNN menghasilkan nilai error yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 

ANFIS. Sehingga dapat disimpulkan, BPNN memiliki tingkat akurasi yang lebih 

tinggi jika dibanding dengan ANFIS (Dewi, 2013). Diharapkan dalam penelitian 

ini, klasifikasi data log Firewall tersebut mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Bagaimana mengimplementasikan Jaringan Syaraf Tiruan 

Backporpagation untuk klasifikasi serangan pada log data Firewall”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam menganalisa serangan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan 

Backporpagation ini lebih jelas dan terarah, maka diperlukan untuk membatasi 

masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Hanya menentukan hasil dari data uji yaitu low, medium, high dan critical. 

2. Pengujian dalam pengklasifikasian data dilakukan secara offline. 

3. Parameter yang digunakan dalam mendeteksi serangan yaitu policyid, 

protocol, source port, destination port, attackid dan crscore. 

4. Data latih dan data uji diambil dari hasil capture log data Firewall di PTIPD 

yaitu 2400 data setelah dilakukan proses KDD. 

5. Pelatihan data dilakukan menggunakan epoch 1000 dan 1500 serta learning 

rate 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 

0.6, 0.7, 0.8, 0.9 dan 0.99 
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1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan klasifikasi hasil 

capture log data Firewall pada PTIPD termasuk ke dalam low, medium, high atau 

critical.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami 

laporan penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I      PENDAHULUAN 

Menjelaskan deskripsi umum dari penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah,  batasan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori-teori umum dan khusus yang berhubungan 

dengan Firewall, metode Backpropagation dan sebagainya yang 

menyangkut pada penelitian. Teori yang didapatkan berasal dari buku 

dan jurnal mengenai penelitian sejenis yang diakses melalui Internet. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan 

dalam proses penelitian tugas akhir.  

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang tahapan analisa pada metode Backpropagation dan 

perancangan pada sistem Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. 

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Menjelaskan tentang implementasi dan pengujian dari sistem Jaringan 

Syaraf Tiruan Backpropagation yang dibuat. 
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BAB VI  PENUTUP 

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penelitian yang dibuat. 

  


