
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diskusi tentang masalah keamanan sebuah jaringan komputer, sudah pasti sangat 

rentan atau mudah terhadap serangan dari banyak pihak. Banyak alasan yang 

digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap sebuah jaringan komputer. 

Diantaranya yaitu alasan untuk merusak, balas dendam, politik, atau hanya sekedar 

iseng saja. Istilah hacker pada umum nya adalah seorang yang mempunyai keinginan 

untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu system, komputer atau 

jaringan komputer, sehingga menjadi orang yang ahli dalam bidang penguasaan 

sistem, komputer atau jaringan komputer. Tapi pada era sekarang alasan politik dan 

ekonomi merupakan alasan yang paling relevan. Di balik kemudahan dalam 

pengaksesan internet terdapat ancaman besar yang juga mengintai, yaitu berbagai 

macam serangan atau ancaman yang berusaha mencari kelemahan dari suatu sistem 

keamanan jaringan komputer yang digunakan. Serangan-serangan itu dapat 

mengakibatkan kerusakan yang fatal, antara lain kerusakan data dan bahkan 

kerusakan pada hardware komputer . 

Saat ini di Indonesia hampir setiap harinya terjadi ribuan serangan terhadap 

keamanan internet, seperti tindakan menyadap transmisi yang terjadi antara satu 

pihak dengan pihak yang lain, tindakan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan 

komunikasi antara dua pihak yang seharusnya berinteraksi, dan tindakan lain yang 
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berpotensi untuk menghancurkan informasi yang berjalan di atas infrastruktur 

internet.  

Buffer overflow adalah  salah  satu  jenis serangan  terhadap  keamanan  

perangkat lunak yang memanfaatkan kelemahan dalam penggunaan memori. Buffer 

overflow sering terjadi pada program perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa 

permrograman level rendah seperti C/C++. Pada bahasa pemrograman tersebut, 

beberapa fungsi pada libarary standar yang digunakan tidak melakukan pengecekan 

batas penggunaan memori untuk suatu variable data. Secara umum, cara kerja 

serangan Buffer overflow adalah dengan memberikan masukan ke dalam program 

melebihi jumlah atau ukuran data yang seharusnya diterima oleh program. Serangan 

ini memungkinkan seorang penyerang untuk mengubah variabel yang sensitif di 

dalam program, atau mengganggu pemanggilan instruksi sehingga program 

menjalankan   instruksi yang tidak semestinya dilakukan.  

Karena serangan dapat terjadi kapan saja, dibutuhkan suatu sistem keamanan 

yang mampu mendeteksi suatu paket data, apakah data itu asli atau berhubungan 

dengan serangan. Ketika paket data itu asli maka sistem akan membiarkan masuk, 

tetapi jika paket data tersebut terindikasi serangan maka sistem secara otomatis 

menghentikannya. Upaya untuk meningkatkan keamanan jaringan komputer salah 

satunya adalah dengan firewall. Implementasi dari firewall ini dapat berupa software 

ataupun hardware yang bersifat aktif dengan melakukan penyaringan paket data 

yang lewat berdasarkan pengaturan yang telah disesuaikan. Cara yang lain adalah 

dengan menggunakan Intrusion Detection System (IDS) dan Intrusion Prevention 

System (IPS). Berbeda dengan firewall, IDS adalah sebuah sistem yang melakukan 

pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang mencurigakan didalam sebuah sistem jaringan., sedangkan IPS adalah sebuah 
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sistem yang menggabungkan fungsi firewall dan fungsi IDS dengan proporsional. 

(Erza, Gian, 2013).  

 Berdasarkan beberapa pertimbangan dan mengingat begitu berbahayanya 

ancaman tersebut, maka penelitian ini akan membahas pendeteksian dan pencegahan 

Buffer Overflow terhadap Software AChat menggunakan Snort. Snort merupakan 

salah satu IDS software yang tergolong mudah, user friendly serta dapat di download 

secara gratis di web resminya, sehingga dalam penelitian ini digunakan snort sebagai 

IDS Softwarenya. Sedangkan untuk target serangan pada penelitian ini menggunakan 

Software AChat yang memang setelah diteliti masih mempunyai celah untuk 

diserang dengan serangan Buffer Overflow, sehingga software tersebut cocok 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

akan diselesaikan pada tugas akhir atau skripsi ini adalah penulis akan membuat 

sistem yang akan dapat mendeteksi dan mencegah serangan Buffer Overflow 

terhadap Software AChat menggunakan Snort. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan dalam masalah ini ditujukan agar dapat mencapai target dan tujuan yang 

diharapkan, maka permasalahan yang ada akan dibatasi sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun pada penelitian ini hanya untuk memonitor aktivitas 

jaringan komputer jika terjadi serangan Buffer Overflow terhadap Software 

AChat saja. 

2. Sistem yang dibuat dengan menggunakan Snort sebagai Intrusion Detection 

System (IDS) dan Firewall untuk memblokir IP attacker atau IP penyerang. 
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3.    Trafik data yang dimonitor dalam penelitian ini dibatasi pada paket data yang 

mengarah pada Server Intrusion Detection System (IDS) yang berhubungan 

dengan keamanan Server. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah memonitor bagaimana suatu serangan Buffer 

Overflow bekerja terhadap Software AChat, dan kemudian melakukan pendeteksian 

serangan menggunakan Snort. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Instansi/Universitas 

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan keamanan pada 

jaringan komputer, khususnya dari serangan Buffer overflow.  

2. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang membuat penulisan karya-karya 

selanjutnya dan dapat menambah sumber pustaka bagi pengembangan sistem 

keamanan jaringan. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti mendapatkan pelajaran atau pengetahuan baru yang belum pernah 

diberikan di perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini secara garis besar seperti 

berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang telaah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian, landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang didalamnya mencakup kegiatan 

penelitian mulai dari awal sampai akhir, diantaranya adalah: gambaran umum 

penelitian, alokasi waktu, perangkat yang dibutuhkan, metode penelitian, serta alur 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil daripada penelitian yang dilakukan berikut 

pembahasannya, yang meliputi beberapa poin diantaranya:  tahap pengujian dan 

implementasi sistem yang sudah dirancang, serta tahap analisa dari sistem. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 


