
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam membuat sistem Jaringan 

Syaraf Tiruan untuk klasifikasi serangan pada log Firewall adalah dengan 

mempelajari literature yang berhubungan dengan pekerjaan penelitian, seperti 

buku maupun jurnal dan lain sebagainya. 

Langkah-langkah penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1, yaitu 

sebagai berikut: 

MULAI

PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

A. Analisa

B. Perancangan 

KESIMPULAN DAN SARAN

SELESAI

PERUMUSAN MASALAH

ANALISA DAN PERANCANGAN

a) Analisa Data

1. Tahapan KDD

2. Identifikasi Data Log Firewall

3. Fase Training

4. Fase Testing

b) Analisa Metode

1. Forward propagation

2. Back propagation

3. Perubahan bobot dan bias

4. Fungsi aktivasi

A. Analisa

STUDI LITERATUR

 

Gambar 3.1Tahapan Metodologi Penelitian 
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3.1 Perumusan Masalah 

Padatahap ini, perumusan masalah digunakan untuk merumuskan dari atau 

memberi kesimpulan dari masalah-masalah yang dicantumkan pada latar belakang 

di bab sebelumnya. Perumusan masalah dibuat agar lebih paham dengan 

penelitian yang akan dilakukan nantinya, yaitu tentang bagaimana membuat 

sistem Jaringan Syaraf Tiruan untuk klasifikasi serangan pada log Firewall. 

 

3.2 Studi Literatur 

Tinjauan refrensi yang dilakukan berupa tinjauan literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibawah dan dilaksanakan pada penelitian ini. 

Oleh sebab itu dilakukan pencarian refrensi di perpustakaan atau secara online 

melalui internet, untuk mencari informasi-informasi yang relevan dengan bahan 

yang ditelusuri mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian. Informasi yang 

didapat tersebut digunakan dalam penyusunan landasan teori, metodologi 

penelitian, serta pengembang aplikasinya. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan 

data untuk tahap awal pelaksanaan penelitian. pada tahap pengumpulan data yang 

dilakukan, yaitu dengan cara observasi. Observasi merupakan teknik 

pengumpulan data diamana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian yang dilakukan. Observasi tersebut diperlukan untuk metode 

pengumpulan data atau fakta dengan cara terjun langsung di lapangan guna untuk 

memperoleh informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan. 
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3.2 Analisa dan Perancangan 

Analisa dan perancangan merupakan tahap setelah proses pengumpulan 

data dilakukan. Tahap ini dilakukan agar dalam tahap selanjutnya lebih terarah 

sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. 

3.3.1 Analisa 

Berikut ini adalah proses analisa yang akan dilakukan, terbagi menjadi 2 

bagian yaitu analisa data dan analisa metode. 

3.3.1.1 Analisa Data 

1. Tahapan Knowledge Discovery in Database (KDD) 

KDD merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan sebelum dan 

sesudah menganalisis dengan metode data mining. Berikut ini adalah tahapan 

yang terdapat pada KDD. 

1. Tahapan KDD

Mulai Data selection Data Cleaning

Data 

Transformation

Data 

mining

Interpretation/

Evaluation
Selesai

 

Gambar 3.2 Tahapan KDD 

a. Data selection 

Data selection merupakan pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data yang 

akan dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam data tersebut 

dimulai. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan atribut yang akan dibutuhkan 

dalam perhitungan pada metode yang digunakan. Seleksi data tersebut 

dilakukan menggunakan Ms. Access. 
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b. Data cleaning 

Proses data cleaning dilakukan dengan cara mengoreksi data tidak konsisten 

yaitu dengan menempatkan data pada atribut masing-masing. Selanjutnya 

mengidentifikasi missing value atau data yang hilang menggunakan Ms 

Access, dalam hal ini data yang kosong atau hilang pada parameter yang 

digunakan maka data tersebut dapat diisi atau dihapus. Data yang dapat diisi 

berupa data yang dapat diprediksi untuk diisi, misal pada data crscore 

memiliki data yang hilang dan pada data crlevel memiliki data yang lengkap, 

karena crscore dan crlevel memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga data 

yang kosong tersebut dapat diisi dengan ketentuan nilai pada crlevel. 

Sedangkan untuk data yang tidak dapat diprediksi isinya akan dihapus agar 

dapat diproses dalam tahap berikutnya. Kemudian membuang duplikasi data 

sehingga tidak ada data yang sama saat dilakukan perhitungan. Selanjutnya 

akan dilakukan identifikasi data outlier atau noise dengan menggunakan 

aplikasi SPSS dan Ms Excel. 

c. Data transformation 

Pada tahap ini akan dilakukan normalisasi data agar dapat dihitung pada 

metode backpropagation. Normalisasi data dilakukan karena didalam metode 

backpropagation hanya mengenal angka 0 hingga 1. Proses normalisasi data 

pada penelitian ini menggunakan normalisasi Min-Max, dimana x’ adalah 

hasil normalisasi, min(x) adalah nilai minimum pada atribut x dan max(x) 

adalah nilai maksimum pada atribut x. 

d. Data mining 

Tahap data mining merupakan tahap perhitungan pada data yang telah 

diproses sebelumnya dengan metode backpropagation. 

e. Evaluation 

Evaluation merupakan tahap terakhir, yaitu memberikan kesimpulan dari 

hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan metode backpropagation. Cara 

pengambilan kesimpulan pada tahap evaluation yaitu dengan menggunakan 

black box dan confusion matrix. 
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2. Fase pembelajaran (training) 

Fase training merupakan tahapan yang digunakan untuk melakukan 

pembelajaran atau pelatihan terhadap metode backpropagation dengan 

menggunakan data masukan yaitu log firewall yang telah diolah pada 

preprocessing data. Proses training tersebut memiliki 3 tahap yaitu tahap 

perambatan maju, perambatan mundur dan tahap perubahan bobot atau bias. Data 

masukan yang digunakan sebanyak 2160 data, dengan parameter yang digunakan 

yaitu policyid, protocol, source port, destination port, attack id dan crscore yang 

nanti akan digunakan sebagai data taget.   

3. Fase pengujian (testing) 

Fase pengujian yaitu tahapan yang dilakukan setelah pelatihan. Pengujian 

tersebut memiliki tahapan yaitu hanya perambatan maju. Data yang digunakan 

untuk proses pengujian sebanyak 240 data. Hasil dari proses ini yaitu menentukan 

klasifikasi data uji tersebut masuk ke dalam klas low, medium, high atau critical. 

3.3.1.2 Analisa Metode 

Pada tahap ini merupakan tahap analisa mengenai metode yang akan 

digunakan yaitu Backpropagation. Berikut ini adalah tahapan analisa yang akan 

digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap perambatan maju (forward propagation), yaitu pola input dihitung 

secara maju (feed forward) mulai dari input layer hingga output layer dengan 

menggunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan.  

2. Tahap perambatan balik (backpropagation) atau disebut proses pengujian, 

yaitu menghitung selisih antara output jaringan dengan target output yang 

diinginkan sebagai error yang terjadi, kemudian error tersebut 

dipropogasikan mundur dimulai dari bobot yang berhubungan langsung 

dengan node di output layer. 

3. Tahap perubahan bobot dan bias yang berfungsi untuk menurunkan error 

yang terjadi. 

4. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan prediksi pada hasil pengujian 

menggunakan metode backpropagation. Dalam penelitian ini, fungsi aktivasi 
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yang digunakan yaitu sigmoid biner.Dalam hal ini penggunaan fungsi 

sugmoid biner sebab fungsi tersebut biasanya digunakan untuk Jaringan 

Syaraf Tiruan yang dilatih menggunakan metode Backpropagation. JST yang 

membutuhkan nilai output yang mempunyai rang antara 0 sampai 1 sering 

kali menggunakan fungsi sigmoid biner karena fungsi tersebut memiliki nilai 

pada range 0 sampai 1. 

3.3.2 Perancangan 

Tahap ini merupakan tahap yang digunakan dalam perancangan sistem 

jaringan syaraf tiruan. Pada penelitian ini, data latih dan data uji yang digunakan 

yaitu hasil capturedata log firewall yang ada di PTIPD yang telah diolah melalui 

tahapan KDD. Kemudian dilakukan perancangan interface aplikasi jaringan syaraf 

tiruan klasifikasi log firewallyang digunakan untuk klasifikasi data log tersebut 

menggunakan metode Backpropagation, yang terpenting yaitu bagaimana 

menciptakan tampilan yang mudah dimengerti oleh pengguna. 

 

3.4 Implementasi dan Pengujian 

3.4.1 Implementasi 

Padatahapan ini berisikan tentang pembuatan sistem jaringan syaraf tiruan 

untuk klasifikasi serangan pada log data firewall yang telah di capture. Dalam hal 

ini menggunakan bahasa pemograman yaitu Hipertext Prepocessor (PHP). 

3.4.2 Pengujian 

Pada tahap ini yaitu melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat. Berikut ini adalah cara pengujian pada sistem tersebut, yaitu: 

1. Black Box 

Black Boxmerupakan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat, dan tahapan 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan pengguna.  
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2. Confution matrix 

Confution matrix adalah alat visualisasi yang digunakan pada supervised 

learning. Setiap kolom pada mariks adalah contoh kelas prediksi, sedangkan tiap 

baris mewakili kejadian di kelas yang sebenarnya. Confusion matrix berisi 

informasi actual dan presiksi pada sistem klasifikasi. 

 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukannya implementasi dan pengujian pada sistem JST yang 

sudah dibuat, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan 

sebelumnya, sehingga dari penelitian ini akan diakhiri dengan pemberian usulan 

inisiatif strategi yang diajukan untuk menyempurnakan hasil dari penelitian yang 

dibuat. 

  


