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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan internet yang semakin meningkat, memberikan dampak 

positif maupun negatif bagi pihak yang menggunakannya. Dari sisi positif, 

teknologi internet dapat menembus batas ruang dan waktu, di mana antara 

pengguna dan penyedia layanan dapat melakukan berbagai hal di internet, 

tanpa mengenal jarak dan perbedaan waktu. Sedang sisi negatif, berupa 

ancaman yang bisa merusak keamanan komputer dan pengaruh budaya luar 

yang dapat mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri (Budiman, 

2010). 

Dengan perangkat teknologi yang serba canggih akan tidak ada 

artinya tanpa diimbangi oleh pengaturan dan penggunaan secara tepat, 

efektif dan efisien. Perangkat jaringan sederhana yang dikelola dengan tepat 

bisa menstabilkan bahkan akan sangat membantu terhadap perkembangan 

suatu instansi ataupun perusahaan. Dalam suatu teknologi jaringan 

diperlukan yang namanya manajemen jaringan yang fungsinya adalah untuk 

mengelola seluruh sumber daya di jaringan agar bisa memberikan good 

services kepada user. Proses suatu manajemen itu adalah “sebagai upaya 

atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain dan 

suatu proses yang ditujukan untuk merepresentasikan pengetahuan suatu 

organisasi kepada suatu langkah kongkret yang akan menghasilkan sesuatu 

yang di harapkan” (Deni dan Kunkun, 2013:1). Untuk mencapai tujuan 

tersebut dibutuhkan strategi dan pengaturan yang tepat untuk mendapatkan 

keandalan jaringan. 

Seorang administrator jaringan, administrator sistem, atau sysadmin 

bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu ketersediaan dan kerahasiaan 

informasi. Seorang administrator sistem mungkin mencakup melakukan 

backup, menganalisis sistem log dan mengidentifikasi potensi masalah 

dengan sistem komputer, menerapkan pembaruan sistem operasi, patch dan 

perubahan konfigurasi hingga tanggung jawab untuk keamanan. Untuk itu 
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tugas dari seorang administrator cukup berat, sehingga dibutuhkan sebuah 

Intrusion Detection System (IDS) yang bisa diandalkan untuk membantu 

pekerjaan seorang administrator. 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah memiliki fasilitas internet yang 

dapat diakses di semua gedung utama. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

divisi jaringan dan komunikasi data, saat ini UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

memiliki bandwidth 100 Mbps untuk Upstream dan 100 Mbps untuk 

Downstream yang diperoleh dari ISP yaitu Telkom. 

 

Gambar 1.1. Grafik Penggunaan Bandwidth pada PTIPD UIN Syarif Kasim Riau  

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau merupakan penyedia fasilitas infrastruktur internet pada 

Kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Awalnya pusat komputer ini telah 

membangun sebuah infrastruktur jaringan kampus nirkabel/wireless dengan 

kekuatan bandwidth 2,5 Mbps. Sejumlah server komputer disediakan untuk 

berbagai keperluan seperti database Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

UIN Sultan Syarif Kasim, email, dan situs web. Untuk mendukung 

implementasi semua aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi 

manajemen dan civitas akademica, kapasitas Teknologi Informasi UIN terus 

diperkuat hingga 100 Mbps sehingga jumlah pengakses pun meningkat. 

Pada gedung PTIPD dan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim terdapat 

Wi-Fi area yang tercover dari dalam hingga ke luar gedung. Setiap 

pengunjung PTIPD dan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim yang 

membawa laptop/smartphone/tablet dapat menikmati fasilitas ini dengan 

mudah dan cepat. 
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Gambar 1.2. Grafik Penggunaan Bandwidth pada Perpustakaan UIN Syarif Kasim 

Riau 

(Sumber: Data Primer, 2016) 

Seperti yang diketahui banyak perangkat jaringan dan aplikasi SIM 

yang terpasang. Semua perangkat dan aplikasi ini harus selalu dipantau oleh 

seorang administrator jaringan agar ketersediaan dan kerahasiaan informasi 

selalu terjaga, namun bagi para maniak dunia maya tidak ada yang tidak 

mungkin, tidak ada sistem yang benar-benar 100% aman karena setiap 

produk pasti mempunyai bug disaat pembuatan program, dan hal tersebut 

umumnya selalu diamati oleh produsen suatu produk dan apabila terjadi 

kesalahan maka segera di perbaiki. Jika tidak, bug tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk mengambil informasi tertentu tanpa diketahui 

administrator. Oleh karena itu software yang digunakan harus sering di 

update dengan tujuan untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada software 

tersebut. 

PTIPD UIN Syarif Kasim Riau sudah memanajemen jaringannya 

dengan cukup baik namun hal tersebut masih untuk mendapat serangan dari 

luar. Apalagi PTIPD UIN Syarif Kasim Riau merupakan layanan publik 

yang memberi akses Wi-Fi bagi para pengunjung perpustakaan. 

Berdasarkan observasi traffic data yang pernah dilakukan peneliti selama 

satu bulan menunjukkan adanya intrusi yang bersifat anomali pada Wi-Fi 

UIN Suska Riau dengan frekuensi rata-rata 65 intrusi perminggu (Lampiran 

C). 
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Gambar 1.3. Grafik Frekuensi Anomali  

(Sumber: Data Primer, 10/12/2015 – 09/01/2016) 

Dengan menggunakan sistem operasi Security Onion dan 

collaborative tools, peneliti akan menerapkan metode pengamanan jaringan 

Network Security Monitoring untuk menangkap dan menganalisa traffic data 

jaringan secara real time. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka diangkatlah sebuah judul 

tugas akhir yang berjudul “Implementasi Sistem Monitoring Jaringan 

Wireless Dengan Metode Network Security Monitoring (NSM) (Studi 

Kasus: Pusat Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data UIN Syarif Kasim 

Riau)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka dibuat 

rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan metode pengamanan 

jaringan Network Security Monitoring (NSM) pada jaringan wireless dengan 

Sistem Operasi Security Onion sebagai collaborative tools pada PTIPD UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai sasaran dan tujuan, 

sehingga permasalahan tersebut dibatasi sebagai berikut:  

1. Pengamatan traffic data hanya dilakukan pada jaringan Wi-Fi 

PTIPD dan Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan 

Sistem Operasi Security Onion. 
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2. Software Intrusion Detection System (IDS) yang digunakan 

untuk melakukan monitoring traffic data dalam penelitian 

terbatas pada software Snort, Bro, CapMe dan software 

pengolahan informasi dari perangkat jaringan yang dipantau 

menggunakan Sguil, ELSA dan Squert. 

3. Pengujian terhadap sistem yang diteliti dilakukan dengan 

Penetration Test (PenTesting), virus test dengan trojan file, 

server port scanning, SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), 

simulasi ping dan pengaksesan database. 

4. Traffic data yang diamati dalam penelitian ini dibatasi pada 

paket data yang mengarah pada server Security Onion yang 

berhubungan dengan keamanan server pada jaringan Wireless 

Local Area Network (WLAN). 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk melakukan instalasi 

dan konfigurasi Security Onion sebagai server sistem monitoring 

jaringan. 

2. Meningkatkan keamanan pada Wi-Fi dengan metode NSM 

melalui beberapa pengujian, sehingga didapatkan kesimpulan 

yaitu manfaat penggunaan NSM sebagai metode pengamanan 

jaringan.  

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap 

upaya peningkatan keamanan pada Pusat Teknologi Informasi 

Dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Syarif Kasim Riau. 

2. Memberikan referensi bagi penulisan Karya Ilmiah selanjutnya 

dan menambah sumber pustaka bagi pengembangan sistem 

monitoring jaringan berbasis open source. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah 

sesuai dengan fokus yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika 

penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penjelasan secara teoritis tentang hal-hal 

spesifik dan teori-teori yang mendukung dalam melakukan 

implementasi sistem monitoring jaringan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang dilakukan, sumber 

data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta analisa 

masalah yang akan diteliti. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang analisa, desain dan perancangan jaringan 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V  TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang konfigurasi, pengujian, dan implementasi 

dan analisa hasil penelitian. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil kegiatan 

penelitian. 


