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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan ditulis beberapa hal yang akan berkaitan langsung 

dengan penelitian yang dilakukan yaitu meliputi teori sistem, monitoring, jaringan 

komputer, Network Security Monitoring (NSM), jenis-jenis jaringan, basis data, 

Intrusion Detection System (IDS), open source, beserta definisi umum software 

yang digunakan pada penelitian ini.  

2.1. Sistem 

Sistem adalah kumpulan/grup dari bagian/komponen apa pun baik fisik 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan (Deni dan Kunkun, 2013:4). 

Manusia hidup di dunia penuh dengan sistem, di sekeliling manusia yang 

terlihat oleh mata merupakan kumpulan dari suatu sistem. Menurut Mc Leod 

(2004) sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan 

yang sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Jugiyanto (1999) terdapat 

dua kelompok pendekatan sistem di dalam mendefinisikan sistem, yaitu 

pendekatan pada prosedur dan pendekatan pada komponen-komponen, serta 

elemen-elemen. 

Menurut Yakub (Pengantar Sistem Informasi: 2012) sistem dapat 

diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Klasifikasi tersebut di antarannya: 

sistem abstrak, sistem fisik, sistem tertentu, sistem tak tentu, sistem tertutup, dan 

sistem terbuka. 

1. Sistem abstrak, adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik. Sistem yang berisi gagasan tentang 

hubungan manusia dengan Tuhan. 

2. Sistem fisik, adalah sistem yang ada secara fisik. Contohnya sistem 

komputerisasi, sistem akuntansi, sistem produksi, sistem pendidikan, 

sistem sekolah, dan lain sebagainya. 
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3. Sistem tertentu, adalah sistem dengan operasi tingkah laku yang dapat 

diprediksi, interaksi antara bagian dapat dideteksi dengan pasti 

sehingga keluarannya dapat diramalkan. 

4. Sistem tak tentu, adalah suatu sistem yang kondisi masa depannya 

tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. 

5. Sistem tertutup, adalah sistem yang tidak dapat bertukar materi, 

informasi, atau energi dengan lingkugan. Sistem ini tidak berinteraksi 

dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. 

6. Sistem terbuka, adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan 

dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem perdagantan. 

 

Gambar 2.1. Ilustrasi Sistem 

(Sumber: Pengantar Sistem Informasi: 2012) 

2.2. Monitoring 

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup 

pengumpulan:eninjauan ulang:elaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses 

yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). 

2.3. Implementasi 

Implementasi adalah langkah yang vital dalam pengembangan teknologi 

informasi untuk mendukung karyawan:elanggan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya (O’Brien, 2005:529). 
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2.4. Jaringan 

Menurut Forouzan (2007), jaringan adalah kumpulan perangkat (sering 

disebut sebagai node) yang terhubung oleh node komunikasi. Sebuah node dapat 

berupa komputer:rinter, atau perangkat lain yang mampu mengirim dan atau 

menerima data yang dihasilkan oleh node lain pada jaringan.  

2.4.1. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi 

sejumlah komputer autonomous. Dua komputer dikatakan terinterkoneksi bila 

keduanya dapat saling bertukar infomasi. Bentuk koneksinya tidak perlu melalui 

kawat tembaga saja, serat optik, gelombang mikro, satelit komunikasi juga dapat 

digunakan. 

2.4.2. Jenis-Jenis Jaringan Komputer 

Secara umum ada 4 jenis jaringan komputer, yaitu: 

1. Local Area Network (LAN) 

Menurut Forouzan (2007), sebuah Local Area Network (LAN) pribadi 

dan menghubungkan perangkat dalam satu kantor, gedung, atau 

kampus tergantung pada kebutuhan organisasi dan jenis teknologi yang 

digunakan. 

 

Gambar 2.2. Ilustrasi LAN (Local Area Network)  

(CCNA Exploration Network Fundamental) 
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2. Wide Area Network (WAN) 

WAN mencakup daerah yang luas, seringkali mencakup sebuah negara 

atau benua. WAN merupakan penghubung antar jaringan LAN melalui 

jaringan komunikasi public (CCNA Exploration Network Fundamental, 

2007). 

 

Gambar 2.3. Ilustrasi WAN (Wide Area Network)  

(CCNA Exploration Network Fundamental, 2007) 

3. Internetwork/Internet 

Internetwork merupakan sebuah jaringan global yang saling terhubung 

yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Internetwork dimiliki oleh 

publik dan organisasi pribadi seperti institusi pemerintahan dan 

perusahaan korporat (CCNA Exploration Network Fundamental, 

2007:2.2.3). 

 

Gambar 2.4. Ilustrasi Internetwork/Internet  

(CCNA Exploration Network Fundamental, 2007) 
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4. Intranet 

Intranet merupakan kebalikan dari internetwork dan biasa disebut 

dengan jaringan privat dan hanya dapat diakses oleh anggota 

organisasi, karyawan, atau orang yang berwenang. 

2.4.3. Topologi Jaringan 

Topologi Jaringan adalah gambaran susunan sebuah sistem jaringan 

komputer yang mendefinisikan bagaimana komputer:erangkat, atau node dalam 

sebuah sistem jaringan tersebut diatur dan terhubung satu dengan yang lainnya. 

Terdapat beberapa topologi jaringan umum yang sering digunakan antara lain 

peer to peer, star, ring, mesh, dan tiered. Topologi ini didefinisikan di bawah ini: 

1. Topologi Peer to Peer 

Topologi jaringan peer to peer terbentuk ketika dua atau lebih 

komputer saling terhubung dan berbagi sumber daya tanpa melalui 

komputer lain. 

 

Gambar 2.5. Topologi Peer to Peer 

(CCNA Exploration Network Fundamental, 2007) 

2. Topologi Star 

Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa 

konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. 
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Gambar 2.6. Topologi Star 

(CCNA Exploration Network Fundamental, 2007) 

3. Topologi Mesh 

Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana 

setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang 

ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap 

perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju 

(dedicated nodes). Dengan demikian, banyaknya koneksi maksimal 

antar perangkat pada jaringan bertopologi mesh ini dapat dihitung 

yaitu sebanyak n(n-1)/2. Selain itu, karena setiap perangkat dapat 

terhubung dengan perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan, maka 

setiap perangkat harus memiliki sebanyak n-1 Port Input/Output (I/O 

ports). Berikut ini adalah contoh dari Topologi Mesh: 

 

Gambar 2.7. Topologi Mesh 

(CCNA Exploration Network Fundamental, 2007) 
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4. Topologi Tiered 

Topologi tiered mirip dengan topologi hybrid hierarcy yang digunakan 

dengan LAN. Dalam topologi tiered, node terhubung dalam bintang 

atau formasi cincin saling berhubungan pada tingkat yang berbeda, 

dengan titik interkoneksi yang disusun dalam sebuah lapisan. Topologi 

tiered memungkinkan ekspansi yang lebih mudah dan masuknya node 

yang lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan. Dalam penciptaan 

topologi tiered memerlukan pertimbangan cermat potensi geografi:ola 

penggunaan, dan pertumbuhan. 

 

Gambar 2.8. Topologi Tiered 

(CCNA Exploration Network Fundamental, 2007) 

2.4.4. Bandwidth 

Menurut Sofana (2011:96-97), bandwidth dapat dilihat dari berbagai sisi, 

yaitu: 

1. Network baseband (sinyal digital) 

Bandwidth dapat diartikan sebagai jumlah bit-bit yang ditransmisikan 

dalam waktu tertentu. Contoh: jika sebuah network dengan bandwidth 

10 Mbps artinya network tersebut mampu mentransmisikan data 

sebanyak 10x106 bit per detik. Bandwidth juga dapat diartikan sebagai 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengirimkan sebuat bit data. 

Pada network 10 Mbps maka diperlukan waktu 0.1 microsecond untuk 

mengirim setiap bit. 
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Throughput = Transfer Size / Transfer Time 

Transfer Time = RTT + 1 / bandwidth + Transfer Size 

2. Sinyal analog dalam dunia broadcasting 

Bandwidth sebagai range atau jangkauan frekuensi suatu sinyal. Jika 

suatu sinyal audio menggunakan frekuensi 300 Hz hingga 5000 Hz, 

maka bandwidth-nya adalah 5000 Hz – 300 Hz = 4700 Hz. Satuan 

yang digunakan bukan bit, namun Hertz (Hz). 

Bandwidth seringkali disebut dengah istilah throughput. Walaupun 

kadangkala maknanya sama namun seringkali membawa pengertian 

yang berbeda, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Misalnya sebuah 

network 10 Mbps ternyata hanya dapat melayani aplikasi video dengan 

throughput 2 Mbps. Sebab ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

network tersebut, seperti sambungan kabel:erangkat, dan pengaturan 

aplikasi. Dalam hal ini, throughput berkaitan dengan nilai aktual dari 

nilai bandwidth riil yang dapat dicapai oleh suatu aplikasi. 

Throughput dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Dimana: 

Transfer Size = besar atau ukuran data yang ditransmisikan 

RTT (Round Trip Time) = delay x bandwidth 

2.4.5. Transmission Control Protocol (TCP/IP) 

Menurut Fadia (2006:451) Transmission Control Protocol (TCP) adalah 

protokol di transport layer yang bersifat connection-oriented. Transmission 

Control Protocol (TCP) menjamin paket dikirimkan pada tujuan tanpa error dan 

data yang diterima urutannya sesuai dengan data yang dikirimkan. Transmission 

Control Protocol (TCP) memiliki beberapa fungsi: 

1. Data transfer: TCP memiliki kemampuan untuk mengirimkan arus 

data secara terus menerus antara 2 user melalui jaringan yang ada. 

2. Reliable delivery: TCP memiliki kemampuan untuk memperbaiki data 

yang rusak, hilang dan telah terduplikasi di jaringan. 
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3. Flow control: TCP menyediakan mekanisme yang membantu 

penerima untuk mengontrol jumlah data yang dapat dikirim oleh 

pengirim. 

4. Multiplexing: TCP menyediakan kumpulan port untuk setiap host 

sehingga setiap host dapat menggunakan fasilitas komunikasi TCP 

secara terus menerus. 

2.4.6. Model (TCP/IP) 

Menurut Fadia (2006:451) Transmission Control Protocol (TCP) adalah 

protokol di transport layer yang bersifat connection-oriented. Transmission 

Control Protocol (TCP) menjamin paket dikirimkan pada tujuan tanpa error dan 

data yang diterima urutannya sesuai dengan data yang dikirimkan. 

 

Gambar 2.9. Model TCP/IP  

(Sumber: Cisco Press, 2005:94) 

Sofana (2012:248) menjelaskan layer beserta fungsi yang terdapat dalam 

OSI, yaitu: 

1. Application Layer 

Menurut Sofana (2012:248), lapisan keempat adalah Application Layer. 

Lapisan ini mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada 

jaringan. Banyak protokol yang telah dikembangkan pada lapisan ini 

misalnya Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) untuk pengirimian 

elektronik mail, (File Transfer Protocol) FTP untuk transfer file, 
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Hyper Text Trasfer Protocol (HTTP) untuk aplikasi berbasis web atau 

World Wide Web (WWW), Network News Transfer Protocol (NNTP) 

untuk distribusi news group dan sebagainya. 

2. Transport Layer 

Lapisan ketiga adalah Transport Layer. Menurut Sofana (2012:246-

247):ada lapisan ini didefinisikan cara-cara untuk melakukan 

pengiriman data antar end-to-end host. Lapisan ini menjamin bahwa 

informasi yang diterima pada sisi penerima akan sama dengan 

informasi yang dikirim oleh pengirim. 

3. Internet Layer 

Lapisan kedua adalah Internet Layer. Menurut Sofana (2012:246), 

lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan 

dapat menemukan tujuannya. Lapisan ini memiliki peranan penting 

terutama dalam mewujudukan internetworking yang meliputi wilayah 

yang luas. 

4. Network Layer Access 

Network Access Layer merupakan lapisan pertama. Menurut Sofana 

(2012:246), bagaimana penyaluran data dalam bentuk frame-frame 

data pada media fisik yang digunakan secara andal didefinisikan pada 

lapisan ini. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan 

koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. 

2.4.7. Protokol TCP/IP 

Berikut ini adalah contoh protokol TCP/IP dan hubungannya dengan 

layer-layer pada OSI model menurut Sofana (2011:22-23): 

Tabel 2.1. Contoh Protokol TCP/IP 

Layer Contoh Protokol 

Application Telnet, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP 

Transport TCP, UDP 

Internet IP, ICMP, ARP, RARP 

Network Interface Ethernet, Token Ring:OTS, ISDN, Frame Relay, ATM 
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2.4.8. User Datagram Protocol (UDP) 

Menurut Fadia (2006:453) User Datagram Protocol adalah sebuah 

protokol sederhana di transport layer, dimana protokol UDP tidak menjamin 

keandalan dari paket yang dikirimkan. protokol UDP cocok digunakan pada saat 

paket pengiriman tepat pada waktunya lebih penting daripada paket tersampaikan 

atau tidak. Cara kerja protokol UDP sangat sederhana:rotokol UDP melakukan 

enkapsulasi data dari user menjadi sebuah datagram. Kemudian datagram tersebut 

dikirim ke IP layer untuk proses transmisi. 

2.5. Basis Data 

Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berelasi secara logikal 

dan sebuah deskripsi dari data tersebut, yang didesain untuk menemukan 

informasi yang dibutuhkan organisasi. Dimana deskripsi dari data dikenal sebagai 

system catalog (data dictionary atau metada - ‘data tentang data’) (Conolly dan 

Begg, 2005:15), sedangkan menurut Turban (2003:16), database merupakan 

kumpulan file atau record yang terorganisir yang menyimpan data beserta 

hubungan diantara data tersebut. 

Menurut Connolly dan Begg (2005:15):engertian DBMS adalah sebuah 

perangkat lunak yang memberikan kebebasan pada pengguna untuk 

mendefinisikan, membuat, memelihara dan mengontrol akses ke basis data. 

Fasilitas-fasilitas yang disediakan DBMS ada 2, yaitu: 

1. Data Definition Language (DDL) 

DDL adalah sebuah bahasa yang mengizinkan DBA atau pengguna 

untuk menggambarkan dan memberi nama entitas-entitas, atribut-

atribut dan hubungan–hubungan yang diperlukan untuk sebuah aplikasi. 

Database schema dispesifikasikan oleh sekumpulan definisi–definisi 

yang ditunjukan dengan artian sebuah bahasa yang spesial yang 

disebut dengan Data Definition Language (Connolly dan Begg, 

2005:39). 
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2. Data Manipulation Language (DML) 

DML adalah sebuah bahasa yang menyediakan sekumpulan operasi 

yang mendukung manipulasi data yang terdapat basis data (Connolly 

dan Begg, 2005:40). Operasi manipulasi data meliputi sebagai berikut: 

a. Insertion data baru ke dalam basis data. 

b. Modification data yang disimpan dalam basis data. 

c. Retrieval data yang terdapat dalam basis data. 

d. Deletion data dari basis data. 

3. DBMS juga menyediakan control akses ke basis data, yaitu: 

a. Security System, mencegah pengguna yang tidak memiliki hak 

akses untuk mengakses basis data. 

b. Integrity System, menjaga konsistensi data yang disimpan dalam 

basis data. 

c. Concurency Control System, memungkinkan akses ke basis data 

secara bersamaan. 

d. Recovery Control System, me-restore basis data ke keadaan yang 

sebelumnya jika terjadi kesalahan hardware atau software. 

e. User Accesible-Catalog, terdapat deskripsi dari data yang ada 

dalam basis data. 

4. Dalam DBMS environment terdapat 5 komponen utama seperti yang 

tertera pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.10. Lingkungan DBMS 

a. Hardware 

DBMS dan aplikasi-aplikasi memerlukan hardware untuk 

beroperasi. Hardware tersebut dapat berkisar dari komputer 

personal tunggal, suatu mainframe tunggal, maupun suatu jaringan 

komputer. 
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b. Software 

Komponen software terdiri atas DBMS itu sendiri dan program 

aplikasi, bersama dengan sistem operasi, termasuk software 

jaringan jika DBMS sedang digunakan melalui suatu jaringan. 

c. Data 

Komponen utama yang paling penting dari DBMS environment 

adalah data. Data berperan sebagai jembatan penghubung antara 

komponen mesin dan komponen manusia. 

d. Procedure 

Merupakan instruksi dan aturan-aturan yang mengatur perancangan 

dan penggunaan basis data. Pengguna sistem dan staff yang 

mengatur basis data yang memerlukan prosedur-prosedur yang 

telah didokumentasikan pada bagaimana menggunakan atau 

menjalankan sistem. 

e. People/Masyarakat Komponen ini terdiri atas: 

1) Data Administrator (DA) bertanggung jawab dalam 

pengaturan sumber daya data termasuk perencanaan basis 

data:engembangan:emeliharaan standar, kebijakan dan 

prosedur, serta perancangan basis data konseptual maupun 

logical. 

2) Database Administrator (DBA) bertanggung jawab atas 

realisasi fisik dari basis data, termasuk perancangan basis data 

fisikal dan implementasi, keamanan dan kontrol 

integritas:erawatan sistem operasional, dan meyakinkan kinerja 

aplikasi yang memuaskan untuk pengguna. 

3) Logical Database Designer terkait dengan identifikasi data 

(seperti entitas dan atribut), relationship antara data, dan 

batasan data yang disimpan dalam basis data. 

4) Physical Database Designer memutuskan bagaimana 

perancangan basis data logikal direalisasikan secara spesifik. 
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5) Application Developer bertanggung jawab setelah basis data 

diimplementasikan:rogram aplikasi yang menyediakan 

fungsionalitas yang diperlukan untuk end-user harus 

diimplementasikan. 

6) End-User adalah klien untuk basis data yang telah dirancang 

dan diimplementasikan, dan sedang dirawat untuk menyajikan 

kebutuhan-kebutuhan informasi mereka. End-User dapat 

diklasifikasikan berdasarkan cara mereka menggunakan sistem 

yaitu native user dan sophisticated user. 

2.6. Keamanan Komputer 

Menurut John D. Howard dalam bukunya “An Analysis of security 

incidents on the internet” menyatakan bahwa: Keamanan komputer adalah 

tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan 

yang tidak bertanggung jawab. 

Sedangkan menurut Gollmann pada tahun 1999 dalam bukunya 

“Computer Security” menyatakan bahwa: Keamanan komputer adalah 

berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu 

yang tidak dikenali dalam sistem komputer. 

Dalam keamanan sistem komputer yang perlu kita lakukan adalah untuk 

mempersulit orang lain mengganggu sistem yang kita pakai, baik kita 

menggunakan komputer yang sifatnya sendiri, jaringan local maupun jaringan 

global. Harus dipastikan system bisa berjalan dengan baik dan kondusif, selain itu 

program aplikasinya masih bisa dipakai tanpa ada masalah. 

Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengamanan sistem 

komputer, yaitu: 

1. Menghindari resiko penyusupan, harus dipastikan bahwa system tidak 

ada penyusup yang bisa membaca, menulis dan menjalankan program-

program yang bisa mengganggu atau menghancurkan system. 
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2. Mengurangi resiko ancaman, hal ini biasa berlaku di institusi dan 

perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa 

menyerang sistem yang dimiliki, antara lain: 

a. Ingin Tahu, jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan 

jenis sistem yang digunakan. 

b. Perusak, jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan 

atau mengubah tampilan layar yang dibuat. 

c. Menyusup untuk popularitas:enyusup ini menggunakan sistem 

untuk mencapai popularitas dia sendiri, semakin tinggi sistem 

keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia 

berhasil masuk ke sistem kita maka ini menjadi sarana baginya 

untuk mempromosikan diri. 

d. Pesaing:enyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem 

yang kita miliki, karena dia menganggap kita memiliki sesuatu 

yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah 

merugikannya (penyusup). 

e. Melindungi sistem dari kerentanan, kerentanan akan menjadikan 

sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan 

bagi orang lain yang tidak berhak. 

f. Melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-

lainnya. 

2.6.1. Network Security 

Menurut Comer (2008:607) keamanan jaringan dapat digambarkan secara 

umum yaitu segala sesuatu yang di buat untuk mengamankan jaringan. Dengan 

adanya keamanan jaringan, diharapkan keamanan, integritas, kehandalan dari 

jaringan secara umum dan data yang ada di dalamnya menjadi lebih baik dan 

aman. 

Di dalam keamanan jaringan terdapat berbagai bentuk ancaman baik fisik 

maupun logic yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu kegiatan 
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yang sedang berlangsung di dalam jaringan. Risiko dalam jaringan komputer 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Kelemahan manusia. 

2. Kelemahan perangkat keras komputer. 

3. Kelemahan sistem operasi jaringan. 

4. Kelemahan sistem jaringan komunikasi. 

Menurut Comer (2008:608) keamanan mempunyai tujuan khusus untuk 

dapat membuat keamanan jaringan yang lebih baik, yaitu: 

1. Confidentiality 

Adanya data-data penting yang tidak dapat diakses oleh semua user, 

maka dilakukan usaha untuk menjaga informasi dari user yang tidak 

mempunyai akses tersebut. Biasanya confidentiality, ini berhubungan 

dengan informasi yang diberikan kepada pihak lain. 

2. Integrity 

Pesan yang dikirim dengan pesan yang diterima tetap orisinil yang 

tidak diragukan keasliannya, tidak dimodifikasi selama perjalanan dari 

sumber kepada penerima. 

3. Availability 

Dimana user diberikan hak akses tepat pada waktunya, biasanya ini 

berhubungan dengan ketersediaan infomasi atau data ketika dibutuhkan. 

Apabila sistem informasi ini diserang maka dapat menghampat bahkan 

menyebabkan informasi tidak dapat diakses. 

Tujuan keamanan jaringan dapat dicapai dengan suatu metode keamanan 

jaringan yang dapat melindungi sistem baik dari dalam maupun luar jaringan, 

tidak hanya melindungi jaringan tetapi dapat bertindak apabila terjadi serangan 

yang ada di dalam jaringan. Salah satu metode tersebut yaitu Intrusion Detection 

System (IDS). 

Metode tersebut membutuhkan suatu pemahaman untuk menentukan 

kebijakan keamanan (security policy) dalam keamanan jaringan. Jika ingin 

menentukan apa saja yang harus dilindungi maka harus mempunyai perencanaan 

keamanan yang matang dan baik berdasarkan pada prosedur dan kebijakan 
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keamanan jaringan, karena apabila tidak direncanakan maka tidak akan sesuai 

dengan yang diharapkan dalam keamanan jaringan. 

2.6.2. Network Security Monitoring (NSM) 

Menurut Richard Bejtlich (2013), Network Security Monitoring (NSM) 

adalah pengumpulan, analisis, dan eskalasi indikasi dan perintah untuk 

mendeteksi dan menanggapi intrusi. NSM lebih mirip dengan auditing. NSM 

lebih di fokuskan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan ketika ada 

penyusupan dengan gerak cepat dan memulihkan gangguan itu. 

 

Gambar 2.11. Siklus Network Security Monitoring (NSM) 

(Sumber: Richard Bejtlich, 2013) 

1. Collection terjadi dengan kombinasi hardware dan software yang 

digunakan untuk menghasilkan, mengatur, dan menyimpan data untuk 

deteksi dan pengumpulan NSM. Ada beberapa tipe data dan cara data 

dikumpulkan. Kategori paling umum berupa Full Content Data, 

Session Data, Statistical Data:acket String Data, dan Alert Data. 

Tugas dari tahap ini berupa:  

a. Mengidentifikasikan ancaman terhadap tujuan organisasi 

b. Mengidentifikasi sumber daya yang relevan 

c. Mengkonfigurasi port untuk pengumpulan data 

d. Konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras untuk 

pengumpulan data 
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2. Detection adalah sebuah proses yang mana data dikumpulkan diperiksa 

dan alert di hasilkan berdasarkan kejadian yang diamati dan data yang 

tidak diduga. Proses ini umumnya menggunakan perangkat lunak, 

dengan perangkat lunak populer seperti Snort IDS dan Bro IDS dari 

perspektif network intrusion detection system (NIDS) dan OSSEC, 

AIDE atau McAfee HIPS dari perspektif Host Intrusion Detection 

System (HIDS). 

3. Analysis merupakan tahap akhir dari siklus NSM. Disini manusia 

menginterpretasikan dan menyelidiki alert data. Analisis merupakan 

siklus NSM yang paling banyak menyita waktu. Ada banyak sekali 

cara analisis yang dapat dilakukan, seperti: 

a. Packet analysis. 

b. Network forensics. 

c. Host forensics. 

d. Malware analysis. 

Network Monitoring terdiri dari pemantauan permanen dari komponen 

jaringan untuk menghindari pelanggaran kebijakan keamanan. Tujuan umum dari 

solusi Network Security Monitoring (NSM) adalah untuk memberikan stabilitas 

sistem yang dipantau. Bagian komponen jaringan yang dikumpulkan dari sumber 

didistribusikan merupakan dasar untuk memproses. Network Security Monitoring 

(NSM) berbeda dengan Continuous Monitoring (CM). NSM merupakan threat-

centric yang artinya lawan adalah fokus dari operasi NSM, sementara CM 

merupakan vulnerability-centric yang artinya fokus pada konfigurasi dan 

kelemahan perangkat lunak. 

Tabel 2.2. Vulnerability Centric vs Threat Centric 

Vulnerability Centric Threat Centric 

Bergantung pada pencegahan. Tahu bahwa pencegahan akan gagal. 

Fokus pada deteksi. Fokus pada pengoleksian data. 

Mengasumsikan ancaman sebagai padangan 

yang universal. 

Tahu bahwa ancaman menggunakan 

berbagai tools, taktik dan prosedur. 

Menganalisa setiap serangan dalam sebuah Menggabungkan pengetahuan dari 
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penyedot. setiap serangan. 

Ketergantungan deteksi berdasarkan signature. Menggunakan semua sumber daya. 

Kemampuan deteksi untuk ancaman yang 

tidak diketahui minim. 

Kemampuan kuat untuk mendeteksi 

aktivitas jahat di known signature attack 

(KSA). 

Proses linear. Siklus proses. 

Banyak perhatian yang terbayarkan kepada masalah pemeliharaan 

keamanan jaringan. Sebuah survey komprehensif dari sebuah sistem pendeteksi 

anomali yang disajikan. Perbandingan pendekatan yang berbeda untuk sistem 

pendeteksi intrusi yang ada. Tidak diragukan lagi, sistem keamanan jaringan harus 

berurusan dengan banyak masalah. Yang paling penting bagi perancangan sistem 

keamanan jaringan adalah untuk menemukan perbedaan antara perilaku pengguna 

normal dan berpotensi penyerang. Selain itu, sebagian besar produk sistem 

pendeteksi intrusi komersial hanya mengetahui pola serangan yang sudah dikenal. 

Untuk memecahkan masalah ini metode canggih pengolahan pengetahuan harus 

diterapkan. Karena kompleksitas masalah diagnosis keamanan jaringan perlu 

untuk menerapkan mekanisme yang efektif  

2.6.3. Jenis-Jenis Serangan 

Menurut Fadia (2006:507-527) ada beberapa jenis dan teknik serangan 

yang dapat mengganggu keamanan jaringan komputer, yaitu: 

1. Denial of Service (DOS) 

Jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan 

internet. DOS ini bekerja dengan cara menghabiskan resource yang 

dimiliki oleh komputer tersebut sampai akhirnya komputer tersebut 

tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar yang secara tidak 

langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan 

dari komputer yang diserang tersebut. 

DOS ini akan menyerang dengan cara mencegah seorang pengguna 

untuk melakukan akses terharap sistem atau jaringan yang dituju. Ada 

tiga cara yang dilakukan oleh DOS untuk melakukan serangan tersebut, 

yaitu: 
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2. Traffic Flooding 

Membanjiri traffic atau lalu lintas jaringan dengan banyaknya data-

data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna yang 

terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. 

a. Request Flooding 

Membanjiri jaringan dengan cara melakukan request sebanyak- 

banyaknya terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh 

sebuah client sehingga request yang datang dari para pengguna 

terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. 

b. Client Flooding 

Mengganggu komunikasi antara client dan client lainnya yang 

terdaftar dengan menggunakan banyak cara, termasuk dengan cara 

mengubah informasi konfigurasi sistem serta perusahan fisik 

terhadap komponen server. 

3. Port Scanning 

Merupakan suatu proses untuk mencari port pada suatu jaringan 

komputer yang terbuka dan dapat dilakukan serangan. Hasil scanning 

tersebut akan didapatkan letak kelemahan sistem tersebut. Pada 

dasarnya sistem port scanning mudah untuk dideteksi, namun 

penyerang akan menggunakan berbagai metode untuk 

menyembunyikan serangan tersebut. 

4. IP-Spoofing 

IP-Spoofing juga dikenal sebagai Source address spoofing, yaitu 

pemalsuan alamat IP penyerang sehingga sasaran menganggap alamat 

IP penyerang adalah alamat IP dari host di dalam network. 

5. ICMP Flood 

Melakukan eksploitasi sistem agar dapat membuat suatu target client 

menjadi crash. Sistem dapat menjadi crash karena diakibatkan oleh 

pengiriman sejumlah paket yang besar ke arah target client. Exploring 

sistem ini dilakukan dengan mengirimkan suatu perintah ping dengan 

tujuan untuk melakukan broadcast atau multicast dimana pengirim 
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dibuat seolah-olah adalah target client. Semua pesan dikembalikan ke 

target client. Hal inilah yang membuat target client menjadi crash dan 

menurunkan kinerja jaringan. Bahkan hal ini dapat mengakibatkan 

Denial Of Service (DOS). 

Pada saat dilakukan implementasi terdapat serangan ICMP Ping. 

Serangan ini termasuk pada kategori ICMP Flood karena serangan 

jenis ini memenuhi jaringan dengan paket Ping sehingga performa 

jaringan menurun. 

2.6.4. Hacker 

Menurut Fadia (2006:2) ada dua tipe hacker, yaitu: 

1. White hat atau Hacker adalah orang yang mempelajari sistem dengan 

baik sehingga mereka dapat menemukan kelemahan dari suatu sistem 

dan bagaimana cara mengeksploitasi kelemahan tersebut tetapi hanya 

digunakan untuk mengembangkan ilmu yang dimiliki dan tidak 

digunakan untuk tindak kejahatan. 

2. Black hat atau Cracker adalah orang yang mempelajari sistem dengan 

baik sehingga mereka mereka dapat menemukan kelemahan dari suatu 

sistem dan bagaimana cara mengeksploitasi kelemahan tersebut tetapi 

digunakan untuk tindak kejahatan misalnya mencuri data -data, 

menghancurkan data - data penting, dan menyebabkan kerusakan 

sistem komputer. 

2.6.5. Firewall 

Menurut Maiwald (2005:12) firewall adalah sebuah perangkat / software 

di dalam jaringan yang dapat melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, 

membuat pemisah antara jaringan yang terpercaya dan tidak terpercaya. Firewall 

menolak semua lalu lintas yang tidak terpercaya agar jaringan menjadi aman dari 

serangan dan mengijinkan lalu lintas yang terpercaya untuk masuk ke dalam 

jaringan. Firewall merupakan garis pertahanan pertama dalam melindungi 

jaringan dan data-data yang ada di dalamnya. 

Menurut Maiwald (2005:214) ada dua jenis firewall, yaitu: 
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1. Application Layer Firewalls 

Application Layer Firewalls disebut juga proxy firewall. Application 

layer firewall bertindak sebagai perantara antara sistem yang ingin 

berkomunikasi. Application Layer Firewall memutuskan tindakan 

yang diambil berdasarkan dari data yang dikirim dari setiap aplikasi 

dan protokol yang digunakan. Application Layer Firewall merupakan 

jenis firewall yang paling aman. 

2. Packet Filtering Firewalls 

Packet Filtering Firewalls bekerja di network dan transport layer pada 

OSI Layers (layer 3 dan 4). Berguna untuk menganalisis IP adresses 

dan ports. Setiap paket yang masuk atau keluar jaringan akan dianalisis, 

apakah paket akan ditolak atau diterima berdasarkan rules yang dibuat 

oleh firewall administrator. 

Firewall memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah:  

1. Static Packet Filtering (Penyaringan paket secara statis). 

2. Dynamic Packet Filtering (Penyaringan paket secara dinamis). 

3. Stateful Filtering (Penyaringan paket berdasarkan status). 

4. Proxy. 

2.6.6. Intrusion Detection System (IDS) 

Menurut Endorf, Schultz dan Mellander (2005:4) Intrusion Detection 

System (IDS) adalah alat, metode, dan sumber daya yang digunakan untuk 

membantu mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di 

dalam sebuah jaringan. IDS menganalisa paket untuk menemukan pola yang 

spesifik di dalam lalu lintas jaringan. Jika ditemukan, sebuah peringatan akan 

dicatat dan respon yang diberikan berdasarkan data yang telah dicatat. 
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Gambar 2.12. Standard IDS System 

(Sumber: Richard Bejtlich, 2013) 

Menurut Endorf, Schultz dan Mellander (2005:7) terdapat 2 jenis IDS, 

yaitu: 

1. Host-Based Intrusion Detection System (HIDS) 

HIDS terletak di sistem dan dapat mengamati semua aktivitas dari host. 

HIDS akan mencatat semua aktivitas yang ditemukan dan melakukan 

pengecekan apakah ada aktivitas yang cocok dengan serangan yang 

ada di database. 

2. Network-based intrusion detection system (NIDS) 

NIDS menganalisa paket dalam jaringan untuk mencari sebuah 

serangan. NIDS merekonstruksi alur dari jaringan yang masuk untuk 

dilakukan analisa dan pengecekan dengan database yang ada. Pada 

penelitian ini jenis Intrusion Detection System (IDS) yang digunakan 

adalah Network- Based Intrusion Detection System (NIDS). 

Menurut Endorf, Schultz dan Mellander (2005:12) manfaat dari penarapan 

IDS adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan dalam mendeteksi gangguan lebih unggul daripada 

dilakukan secara manual. 

2. Memilki kemampuan dalam mengatasi data dalam jumlah yang besar. 
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3. Dapat memberikan peringatan yang bekerja secara real time. 

4. Menyediakan layanan audit terhadap hasil serangan yang berhasil 

masuk ke sistem. 

Menurut Endorf, Schultz dan Mellander (2005:16) terdapat beberapa pola 

deteksi pada penerapan IDS, yaitu: 

1. Signature-based. 

Pola deteksi ini menggunakan pencocokan pola untuk mendeteksi 

apakah ada pola serangan yang telah diketahui sebelumnya. Ada 4 fase 

dalam pola deteksi menggunakan signature-based: 

2. Preprocessing. 

Mengumpulkan data tentang intrusi, kerentanan, dan serangan yang 

masuk. Kemudian data yang dikumpulkan dimasukkan dalam sebuah 

skema klasifikasi. 

3. Analysis. 

Data - data dari kejadian yang masuk di bandingkan dengan pola 

serangan yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan pattern-

matching analysis engine. 

4. Response. 

Jika kejadian yang masuk cocok dengan pola serangan yang ada, 

analysis engine akan mengirimkan peringatan. Jika hanya sebagian 

dari pola yang cocok, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali. 

Respon yang diberikan tergantung pada kejadian yang terjadi. 

5. Refinement. 

Dilakukan perbaikan dengan cara memperbarui pola - pola serangan 

yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga IDS dapat mengantisipasi 

serangan - serangan yang baru. 

6. Anomaly-based. 

Pola deteksi ini menciptakan sebuah sistem profil yang memberi tanda 

semua kejadian yang terjadi di luar pola yang normal dan meneruskan 

informasi ini menjadi hasil output. 
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Berikut aplikasi Intrusion Detection System (IDS): 

1. Snort. 

Menurut Endorf, Schultz dan Mellander (2005:232) Snort merupakan 

bagian dari IDS dan merupakan sebuah perangkat lunak open source. 

Snort mampu melakukan analisa real time alert, dimana mekanisme 

pemasukan alert dapat berupa user syslog, file atau melalui database. 

Menurut Endorf, Schultz dan Mellander (2005:233) dalam melakukan 

operasi Snort mempunyai tiga buah mode, yaitu: 

a. Sniffer Mode. 

Sniffer Mode ini berfungsi untuk melihat paket yang lewat di dalam 

jaringan, maka untuk menjalankan Snort pada sniffer mode tidak 

terlalu susah. Berikut ini adalah beberapa contoh perintahnya: 

 

Dengan menambahkan beberapa switch yaitu –v, -d, -e akan 

menghasilkan beberapa keluaran yang berbeda, yaitu: 

-v berguna untuk melihat TCP/IP header paket yang lewat. 

-d berguna untuk melihat isi paket. 

-e berguna untuk melihat header link layer paket seperti Ethernet 

header. 

Mode ini tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan 

karena pada mode ini tidak melakukan logging. 

b. Packet Logger Mode 

Packet logger mode berfungsi untuk mencatat semua paket yang 

lewat di dalam jaringan yang kemudian akan dianalisa. Bahkan 

dapat menyimpan paket ke dalam disk. Sehingga perlu 

diinisialisasikan terlebih dahulu logging direktorinya pada file 

konfigurasi Snort. 

Snort –v 

Snort –vd 

Snort –vde 

Snort –v –d –e 
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2.7. Konsep yang Terkait Dengan Tema Penelitian 

2.7.1. Server 

Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan 

tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang 

bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi 

khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating 

system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol 

akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti 

halnya berkas atau alat pencetak (printer), dan memberikan akses kepada 

workstation anggota jaringan. 

Fungsi server sangat banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu 

pengetahuan, atau sekedar penyimpanan data. Namun yang paling umum adalah 

untuk mengkoneksikan komputer client ke Internet. 

2.7.2. Internet 

Internet yang merupakan jaringan komputer terbesar di dunia, sebenarnya 

adalah sebuah jaringan dalam jaringan-jaringan. Internet merupakan koleksi lebih 

dari 200.000 jaringan komputer individual yang dimiliki oleh pemerintah-

pemerintah, universitas-universitas, kelompok non-profit, dan perusahaan-

perusahaan. Jaringan-jaringan interconnected ini mengubah informasi tanpa 

halangan dengan menggunakan kemampuan yang sama, standar yang bukan 

merupakan hak milik, dan protokol-protokol. Kesemuanya itu dihubungkan 

melalui jaringan berkecepatan tinggi dan jarak jauh (Turban et al, 2003:200). 

2.7.3. HTTP 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) merupakan protokol yang digunakan 

untuk mendistribusikan sistem informasi yang berbasis hypertext. Protokol ini 

merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses HTML. HTTP 

diprakarsai oleh World Wide Web sistem informasi yang menyeluruh sejak tahun 

1990. Apabila pada penjelajahan web dan pada alamat tertulis 

http://www.google.com; ini merupakan salah satu penggunaan protokol HTTP 

dalam web. 
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2.7.4. Wireless Fidelity (Wi-Fi) 

Wi-Fi sebenarnya merupakan merek dagang wireless LAN yang 

diperkenalkan dan distandarisasi oleh Wi-Fi Alliance. Standar Wi-Fi didasarkan 

pada standar 802.11. Wi-Fi Alliance pertama kali membentuk Wireless Ethernet 

Compatibillity Alliance (WECA), sebuah organisasi nonprofit yang mempunyai 

fokus pada pemasaran serta mengurusi interoperabilitas pada produk wireless 

LAN 802.11. Wi-Fi Alliance juga memprakarsai standar keamanan pada 802.11i 

yang disebut Wi-Fi Protected Access (WPA). 

2.7.5. Hotspot 

Hotspot menyediakan layanan wireless LAN baik gratis maupun dengan 

pungutan biaya. Beberapa sudut tempat area umum telah dijadikan area hotspot 

untuk dapat melakukan akses ke layanan access point. Dengan menggunakan area 

hotspot, beberapa notebook yang telah disertifikasi untuk dapat melakukan 

koneksi teknologi WLAN dapat dengan mudah menggunakan sumber daya 

jaringan tersebut. Notebook ini dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data 

di manapun selama masih dalam coverage base station wireless LAN tersebut. 

2.7.6. Open Source 

Open Source adalah istilah yang digunakan untuk software yang 

membebaskan source codenya untuk digunakan, dipelajari, ditambahkan, 

dikurangi, dan dimodifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pembuatnya 

tetapi dengan tidak menghilangkan copyright dari pembuatnya. 

2.7.7. Linux 

Menurut Chris Brenton (2003:217), Linux adalah sistem operasi yang lebih 

terbuka dibandingkan dengan OpenBSD serta dipakai oleh banyak orang di dunia 

industri untuk digunakan sebagai server dan untuk mencari vulnerability. 

Linux merupakan sistem operasi open source yang gratis untuk 

disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Karena bersifat open source maka linux 

sangat cepat berkembang sehingga muncul berbagai macam distro linux seperti 

Debian, Ubuntu, Suse, Redhat, dll. 
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Linux memiliki banyak kelebihan, di antaranya:  

1. Source code Linux didistribusikan dengan gratis.  

2. Biaya finansial yang murah.  

3. Kebebasan untuk bisa memodifikasi sistem operasi dengan cara yang 

fundamental. 

Linux juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:  

1. Penekanan terhadap Command Line Interface (CLI), sehingga sulit 

bagi pengguna komputer yang telah mempelajari komputer dengan 

mengandalkan kemudahan dari sebuah Graphic User Interface (GUI). 

Proses instalasi lebih rumit dibandingkan dengan Windows. 

2. Nama-nama paket program antara distro satu dengan distro lainnya 

berbeda-beda. Seperti paket .tar.gz, .rpm, .deb, dan lain-lain. 

2.7.8. Security Onion 

 

Gambar 2.13. Bagan Implementasi NSM dengan Mode Standalone 

(Sumber: Richard Bejtlich, 2013) 

Security Onion merupakan sebuah distro Linux khusus yang menyediakan 

tool untuk keperluan Network Security Monitoring (NSM). SO mendukung dua 

mode penyebaran:  

1. Mode Stand-alone. Dalam mode ini, SO dalam mode berdiri sendiri, 

solusi single-box yang mengumpulkan dan menyajikan data untuk di 

analisa.  

2. Mode Server-plus-sensor. Dalam mode ini, SO bertindak sebagai 

platform komputer terdistribusi. Sensor mengumpulkan data dan 

server menggabungkan data dari berbagai sensor yang nantinya dapat 

di unggah oleh analis. 
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2.7.9. Squil 

Merupakan software open source yang mengimplementasikan Network 

Security Monitoring (NSM). Squil berfungsi sebagai mesin pengolahan informasi 

dari perangkat-perangkat jaringan yang di pantau. Squil menggunakan GUI 

intuitif yang menyediakan akses event secara realtime, session data, data paket 

yang bersifat raw. Sguil dapat mengintegrasikan data peringatan dari IDS seperti 

Snort (http://bammv.github.io/sguil/index.html, diakses pada tanggal 22 

Desember 2016). 

 

Gambar 2.14. Tampilan Login Aplikasi Sguil 

(Sumber: http://bammv.github.io/sguil/index.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2016) 
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Gambar 2.15. Tampilan Utama Aplikasi Sguil 

(Sumber: http://bammv.github.io/sguil/index.html, diakses pada tanggal 22 Desember 2016) 

2.7.10. Squert 

Squert adalah aplikasi web yang digunakan untuk query dan melihat acara 

data yang tersimpan dalam database Sguil (biasanya IDS Data peringatan). Squert 

adalah alat visual yang mencoba untuk memberikan konteks tambahan untuk 

acara melalui penggunaan metadata, waktu representasi seri dan berbobot dan 

logis dikelompokkan hasil set. Harapannya adalah bahwa pandangan-pandangan 

ini akan meminta pertanyaan yang dinyatakan tidak mungkin telah diminta. 

(http://www.squertproject.org/, diakses pada tanggal 22 Desember 2016). 
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Gambar 2.16. Tampilan Aplikasi Web Squert 

(Sumber: http://www.squertproject.org/, diakses pada tanggal 22 Desember 2016) 

2.7.11. ELSA 

ELSA merupakan aplikasi web (gambar 5.7) untuk memburu log dari 

(Snort, Bro, syslog). ELSA lebih banyak menampilkan tipe data dari setiap 

interface yang diamati serta sangat cepat dan terukur karena setiap sensor 

menggunakan database tersendiri untuk menyimpan index. 

(https://github.com/Security-Onion-Solutions/security-onion/wiki/ELSA, diakses 

pada tanggal 22 Desember 2016). 

2.7.12. Bug 

Bug merupakan suatu kesalahan yang terdapat pada software maupun 

hardware. Software maupun hardware buatan manusia, tidak ada yang sempurna. 

Pastilah memiliki kesalahan atau cacat yang menyebabkan software ataupun 

hardware tersebut tidak berjalan normal. Sebuah software, bila memiliki 

Bug:astinya akan selalu diperbaiki. Tapi, mungkin dari suatu perbaikan tersebut 

masih kurang sempurna. Malah, bisa menyebabkan suatu kesalahan lain. 

Setidaknya:erbaikan dari sebuah Bug pastilah membuat software maupun 

hardware menjadi lebih baik. 
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2.8. Tinjauan Umum PTIPD UIN SUSKA RIAU 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN SUSKA 

RIAU pada awal berdirinya bernama Pusat Komputer (PUSKOM). Berdirinya 

PTIPD merupakan pengembangan dari Rencana Induk Pengembangan Teknologi 

Informasi (RIPTI) yang disusun berdasarkan rencana strategis UIN SUSKA. Pusat 

Komputer berdiri pada tahun 2006 berdasarkan surat keputusan Rektor UIN 

SUSKA nomor: 201/R/2006 tanggal 27 Juli 2006. 

2.8.1. Sejarah PTIPD UIN SUSKA RIAU 

Pada tahun 2008:usat Komputer UIN SUSKA memperoleh fasilitas sarana 

dan prasarana melalui bantuan IDB UIN SUSKA berupa gedung pusat komputer 

3 lantai yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan teknis. Peralatan-peralatan 

tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional.  

Pada periode 2008-2010, dibawah kepemimpinan Drs H. Kalayo Hasibuan, 

M.Ed:usat Komputer telah membangun infrastruktur jaringan kampus wireless 

dengan bandwith 2,5 Mbps. Jaringan wireless tersebut mulai digunakan oleh 

civitas akademik UIN dan digunakan untuk aplikasi dan sistem informasi di 

dalam kampus. Pusat komputer juga telah menyediakan server untuk keperluan 

penyimpanan data. 

Berdasarkan peraturan menteri agama republik indonesia nomor 9 tahun 

2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau:usat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data merupakan salah satu 

unit pelaksana teknis. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data mempunyai 

tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi 

manajemen:engembangan:emeliharaan jaringan dan aplikasi:engelolaan basis 

data:engembangan teknologi lainnya dan kerjasama jaringan. 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN SUSKA RIAU 

bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan dan pelayanan teknologi informasi 

untuk seluruh civitas akademika UIN SUSKA. PPTID menetapkan suatu acuan 

untuk mewujudkan layanan teknologi informasi dalam bentuk standard operation 
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prosedurs (SOP) dalam setiap layanan yang ada, baik layanan akademik maupun 

non akademik.  

2.8.2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan bagian penggerak yang cukup penting 

dalam sebuah organisasi. PTIPD saat ini memiliki 10 orang pegawai tetap yang 

terdiri dari 1 orang kepala, 2 orang bagian administrasi dan keuangan, 1 orang 

dibagian divisi layanan dan usaha, 4 orang dibagian divisi jaringan komputer dan 

komunikasi data, 2 orang dibagian divisi desktop dan pengembangan aplikasi. 

Adapun struktur organisasi Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data 

dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

Divisi Pelatihan dan 
Sertifikasi
Zaini Putra, S.Pd.I

Kepala Pusat Teknologi 
Informasi dan Pangkalan 
Data
Benny Sukma Negara, ST, 
MT

Divisi Administrasi Umum
Asmanidar, S.Pd.I

Divisi Sistem Jaringan 
dan Pangkalan Data
Dziki Adli, ST

Divisi Administrasi dan 
Keuangan
Liza Afriyanti, S.Kom

Koordinator Divisi
Supriadi, S.Kom

Junior Network 
Administrator
Syofi Wibawa Mukti

Divisi Dokumen dan Konten
Surya Elhadi, ST

Divisi Aplikasi dan 
Sistem Basis Data
Winardi, ST

Divisi Internet dan 
Komunikasi
Agus Surahmad, S.Kom

Divisi Infrastruktur Jaringan
Reno Niky Wijaya, ST

Gambar 2.17. Struktur Organisasi PTIPD UIN SUSKA RIAU 

 (Sumber: PTIPD UIN Suska Riau, 25 Agustus 2014) 

2.8.3. Peran dan Tugas Pokok PTIPD UIN SUSKA RIAU 

Berikut rincian dan deskripsi peran dan tugas pokok dari struktur 

organisasi PTIPD UIN SUSKA RIAU adalah: 
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1. Kepala: Benny Sukma Negara, MT. 

Tugas Pokok: Bertanggung jawab terhadap seluruh proses tata kelola 

Teknologi Informasi dan Pangkalan Data yang mencakup perencanaan, 

realisasi, operasional:emeliharaan, monitoring dan evaluasi. 

2. Koordinator Divisi: Supriadi, S. Kom. 

Tugas Pokok: 

a. Mengkoordinasi proses tata kelola Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data yang mencakup perencanaan, realisasi, 

operasional:emeliharaan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan 

arah kebijakan kepala PTIPD, bekerja sama dengan divisi-divisi 

yang berada dalam struktur organisasi PTIPD. 

b. Melakukan review dan pelaporan berkala atas implementasi 

inisiatif Teknologi Informasi dan Pangkalan Data tiap-tiap divisi. 

c. Memastikan tidak terjadinya tumpang tindih inisiatif teknologi 

informasi dan pangkalan data (TIPD). 

d. Memastikan implementasi TIPD sesuai dengan spesifikasi teknis 

yang dibutuhkan berdasarkan azas efisiensi dan efektifitas. 

e. Memastikan keberlangsungan dan kualitas aspek teknis operasional 

TIPD. 

f. Mengkoordinasi pemeliharaan aset-aset PTIPD. 

g. Memberikan masukan atas implementasi TIPD, khususnya kualitas 

operasional sistem TIPD. 

3. Manajer Divisi Administrasi Umum: Asmanidar, S:di. 

Tugas Pokok:  

a. Membuat dokumen perencanaan terkait administrasi umum, 

termasuk didalamnya Pedoman Operasional Kegiatan (POK) 

dibawah arahan kepala PTIPD, bekerja sama dengan Koordinator 

Divisi, dan Manajer Divisi. 

b. Melaksanakan operasional administrasi persuratan, agenda 

kegiatan:enyebaran informasi:elaporan kegiatan. 
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4. Manajer Divisi Keuangan: Liza Afriyanti, S.Kom. 

Tugas Pokok: 

a. Melaksanakan operasional administrasi dan laporan keuangan. 

b. Memastikan proses administrasi keuangan dilakukan secara 

lengkap dan akuntabel. 

5. Manajer Divisi Infrastruktur Jaringan: Reno Wijaya, ST. 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Infrastruktur Jaringan yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Infrastruktur Jaringan selaras 

dengan arah rencana strategis PTIPD. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: Local Area 

Network, Wireless Network, Fiber Optic Network, Internal Internet 

Connection, Network Technical Support, Kelistrikan dan 

Cadangan Sumber Daya. 

6. Manajer Divisi Sistem Jaringan dan Pangkalan Data: Dziki Adli, ST. 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Sistem jaringan dan Pangkalan Data 

yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan 

strategis. 

b. Memastikan perencanaan inisiatif Pangkalan Data selaras dengan 

arah rencana strategis PTIPD. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: Network 

Server, Network Operating System, Network Security System, 

Network Monitoring System, Network Configuration, Internet 

Connection: UIN SUSKA – Provider, Data Center, Data Security 

System, Data Backup and Recovery, Data Monitoring System, 

Storage System. 

7. Manajer Divisi Aplikasi Terpadu Dan Sistem Basisdata: Winardi, ST. 

Tugas Pokok: 
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a. Membuat perencanaan inisiatif Aplikasi Terpadu yang dituangkan 

dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis. 

b. Memastikan perencanaan inisiatif Aplikasi Terpadu selaras dengan 

arah rencana strategis PTIPD. 

c. Mengkoordinir perancangan arsitektur data dan arsitektur aplikasi 

terpadu. 

d. Mengkoordinir implementasi aplikasi terpadu. 

e. Membuat standarisasi kerangka kerja (framework) pengembangan 

aplikasi terpadu. 

f. Membuat dokumentasi Software Development Life Cycle (SDLC) 

Aplikasi Terpadu. 

g. Melakukan pemeliharaan aplikasi terpadu secara berkala. 

h. Memastikan proses sosialisasi, alih teknologi dan alih budaya 

aplikasi terpadu dapat terlaksana dengan baik bekerjasama dengan 

pengguna akhir (end user). 

8. Manajer Divisi Dokumen dan Konten: Surya Elhadi, ST. 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Dokumen dan Konten yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Dokumen dan Konten selaras 

dengan arah rencana strategis PTIPD. 

c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: Official 

Website Content, Digitized Document, Learning Portal, Repository 

Data, Research Portal, Training Portal, E-Journal, Data Mining, 

Social Media, Broadcasting, Multimedia Data. 

9. Manajer Divisi Komunikasi dan Internet: Agus Surahmad, S.Kom. 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Komunikasi dan Internet yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis. 

b. Memastikan perencanaan inisiatif Komunikasi dan Internet selaras 

dengan arah rencana strategis PTIPD. 
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c. Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan: Web 

Hosting Service, Internet Access User, Email Service, Logger 

System, Voice Over IP:ABX, Campus Telephone Services, Internet 

Facsimile, Messenger System, Video Conference System:ortal 

Service, Electronic Dropbox, Helpdesk/Call Center/Customer Care, 

User Billing System, Customer Care Center. 

10. Manajer Divisi Pelatihan dan Sertifikasi: Zaini Putra, S.Pdi. 

Tugas Pokok: 

a. Membuat perencanaan inisiatif Pelatihan dan Sertifikasi yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan strategis.  

b. Memastikan perencanaan inisiatif Pelatihan dan Sertifikasi selaras 

dengan arah rencana strategis PTIPD. 

c. Mengkoordinir kegiatan magang, kerja praktek:enelitian yang 

melibatkan siswa, mahasiswa, dosen. 

d. Mengkoordinir pengelolaan laboratorium. 

e. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang mencakup: 

Basic Training:rofessional and Vendor Certified Training, E-

Learning System, Distance Learning System, Online Course System, 

Learning Instructional Technology, User Training Center, 

Multimedia Center Service, Learning Instructional Knowledge 

Management System. 

2.8.4. Infrastruktur 

PTIPD mengelola seluruh jaringan computer yang ada di lingkungan UIN 

SUSKA. Saat PTIPD telah memiliki ruang server sendiri yang terletak di gedung 

PTIPD lantai 3. Dalam pengembangan jaringan komputer yang dikelola oleh 

PTIPD, ada beberapa perangkat yang dimiliki oleh PTIPD, antara lain: 
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Tabel 2.3. Perangkat Jaringan Komputer 

(Sumber: PTIPD UIN Suska Riau, 25 Agustus 2014) 

Perangkat Jumlah Jenis 

Router  2 Mikrotik OgmaConnect 

OC2000U 

MikroBits Celoica 8101 

Gateway  2 Cisco Router  

Core switch 1 Juniper EX4200 

Switch server 1 Juniper EX2200 

Switch 

manageable 

20 6 unit HP Vigio 

14 unit 3COM Switch 4500 

Access point Indoor 

TP link  : 100 unit 

Linksys : 32 unit 

Cisco     : 50 unit 

Outdoor 

Mikrotik 433: 11 unit 

 

Kecepatan akses dalam jaringan komputer berhubungan erat dengan 

besarnya bandwith yang digunakan. Kecepatan ini juga dipengaruhi oleh antar 

muka jaringan yang digunakan. Bandwith adalah ukuran utama dari kecepatan 

jaringan komputer. Saat ini PTIPD membagi bandwith kepada unit kerja yang ada 

dilingkungan UIN suska. Fix alokasi bandwith yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Fakultas Sains dan Teknologi sebesar 5 Mbps. 

2. Program Pascasarjana 5 Mbps. 

3. Program Bahasa sebesar 5 Mbps. 

4. Islamic Center sebesar 5 Mbps. 

Share alokasi bandwith berdasarkan username billing: 

1. Mahasiswa tahun 2013 = 512 Kbps. 

2. Mahasiswa < 2013 = 256 kbps – 512 kbps . 

3. Staf dan Dosen = 512 kbps. 
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Dalam jaringan komputer, bandwith menggambarkan besarnya kapasitas 

sambungan secara keseluruhan. Semakin besar kapasitas bandwith, maka semakin 

besar kemungkinan menghasilkan kinerja internet yang baik. Berikut jumlah 

penggunaan bandwith dari tahun 2009 sampai 2013. 

Tabel 2.4. Penggunaan Bandwith dari tahun 2009 sampai 2013 

(Sumber: PTIPD UIN Suska Riau, 25 Agustus 2014) 

Tahun Total bandwith Pengguna Rata-rata/bulan 

2009 1,5 Mbps 400 

2010 5 Mbps 500 

2011 15 Mpbs 600 

2012 45 Mbps 700 

2013 45 Mbps 3500 

2014 300Mbps (proses) 4100 

2.9. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Berikut literatur peneliti terdahulu jurnal nasional dan internasional yang 

diambil dari berbagai sumber: 

Tabel 2.5. Peneliti Terdahulu 

Kategori Jurnal 1 Jurnal 2 Jurnal 3 

Nama Peneliti Ali, Asrul, dkk (2010) Khair dul Anam 

(2011) 

Lidia Putri (2011) 

Judul 

Penelitian 

Collaborative 

Network Security 

Monitoring (NSM) 

Analysis for Network 

Forensics 

Investigation. 

Sistem Pendeteksi 

Serangan Pada 

Jaringan 

Komputer 

Menggunakan 

Snort Berbasis 

SMS Gateway 

(Studi Kasus Di 

Taman Pintar 

Yogyakarta). 

Implementasi 

Intrusion 

Detection System 

(IDS) 

menggunakan 

Snort pada 

jaringan wireless. 
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Tabel 2.5. Peneliti Terdahulu (Lanjut) 

Metode / tools Metode Network 

Security Monitoring 

(NSM) dan 

Collaborative Tools 

berupa Sguil dan 

PacketMonzeight  

Collaborative 

Tools berupa 

Snort, Acidbase, 

SMS Gateway 

Gammu. 

Snort 

Hasil Metode NSM untuk 

penyelidikan forensik 

jaringan memberikan 

jawaban yang 

menjanjikan lebih dari 

kebutuhan dan 

tantangan dalam 

forensik jaringan 

investigasi kompleks 

dengan pengumpulan 

data besar. 

Keberadaan 

collaborative tools 

dalam analisis NSM 

terdiri pra-alat analisis 

dan pasca alat analisis 

akan membantu tim 

peneliti untuk dengan 

mudah mengatur alur 

kerja investigasi 

secara terorganisir dan 

bekerja lebih mudah 

berurusan dengan data 

mentah tingkat 

Mesin Snort 

bekerja sesuai 

fungsinya yaitu 

bisa mendeteksi 

jenis-jenis paket 

yang 

membahayakan 

dan 

menyimpannya 

kedalam database. 

Acidbase yang 

dipergunakan 

untuk 

menganalisis data 

bisa dipergunakan 

sesuai fungsinya. 

SMS Gateway 

Gammu yang 

diintegrasikan 

dengan mesin 

Snort, berhasil 

mengirimkan alert 

kepada 

administrator 

Hasil penelitian 

ini menyimpulkan 

bahwa sensor IDS 

yang diterapkan 

dapat berfungsi 

mendeteksi 

intruder atau 

penyusup pada 

mesin sensor IDS, 

yang ditampilkan 

berupa ACID 

(Analysis Console 

Intrusion 

Database), Ntop, 

dan diagram 

batang (chart). 

Penerapan sistem 

keamanan jaringan 

yang terintegrasi 

Intrusion 

Detection System 

(IDS) berbasis 

open source. 
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rendah. sebagai 

pemberitahuan. 

Mesin Snort, 

Acidbase, dan 

SMS Gateway 

Gammu menjadi 

satu kesatuan 

sebagai mesin 

pendeteksi 

serangan yang 

lebih responsif 

dan memberikan 

report secara real 

time. 

Hubungan 

dengan 

penelitian 

Penelitian ini 

memiliki kesamaan 

yaitu menggunakan 

metode Network 

Security Monitoring 

(NSM). 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

menggunakan 

Snort sebagai 

Intrusion 

Detection System 

(IDS). 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

menggunakan 

Snort sebagai 

Intrusion 

Detection System 

(IDS) pada 

jaringan wireless. 

 


