
ANALISIS PERBANDINGAN INTRUSTION DETECTION SYSTEM

SNORT DAN SURICATA

Makalah

Program Studi Informatika

Fakultas Komunikasi dan Informatika

Disusun oleh :

Lutfi Nur Hakim

Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom.

Dr. Ir. Bana Handaga, M.T.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015









ANALISIS PERBANDINGAN INTRUSTION DETECTION SYSTEM

SNORT DAN SURICATA

Lutfi Nur Hakim, Budi Murtiyasa, Bana Handaga

Program Studi Informatika, Fakultas Komunukasi dan Informatika

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : upikhakim@gmail.com

ABSTRACT

The Growth of the Internet and computer networks that happen in this day and age

provide benefits and services to computer users to be able to share resources and information.

Behind the ease of accessing information provided by the internet there is a great danger that

is lurking, namely the various kinds of attacks that tried to find a gap of computer network

security system being used. Attacks that could cause data loss and even damage to hardware.

Application of IDS proposed as one solution that can be used to assist network managers in

monitoring and analyzing network conditions dangerous packets contained in the network.

However, an application IDS is certainly has advantages and disadvantages, so the authors

were interested in conducting research to analyze and compare the performance of both the

IDS.

Analysis and comparison of IDS Snort and Suricata to measure the level of accuracy,

speed detection and use of resources. Measurements carried out in a virtual machine,

simulating the port scanning attacks, brute force and dos. Using Snorby as the font-end IDS.

Suricata is superior research results in terms of detection accuracy will attack, however, the

speed and the use of resources on the measurement results Snort always superior.
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ABSTRAKSI

Pertumbuhan internet dan jaringan komputer yang terjadi pada zaman sekarang ini

memberikan keuntungan dan kemudahan kepada pengguna komputer untuk dapat berbagi

sumber daya dan informasi. Dibalik kemudahan pengaksesan informasi yang disediakan oleh

internet terdapat bahaya besar yang mengintai, yaitu berbagai macam serangan yang berusaha

mencari celah dari sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan. Serangan – serangan

itu dapat mengakibatkan kerusakan data dan bahkan kerusakan pada hardware. Penerapan

IDS diusulkan sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan untuk membantu pengatur

jaringan dalam memantau kondisi jaringan dan menganalisa paket‐paket berbahaya yang

terdapat dalam jaringan tersebut. Akan tetapi sebuah aplikasi IDS tersebut pastilah memiliki

kelebihan dan kekurangannya, sehimgga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

untuk menganalisa dan membandingkan kinerja dari kedua IDS tersebut.

Analisa dan perbandingan IDS Snort dan Suricata untuk mengukur tingkat akurasi,

kecepatan deteksi dan penggunaan sumberdaya. Pengukuran dilakukan didalam mesin virtual,

simulasi dengan serangan port scanning, brute force dan dos. Menggunakan  Snorby sebagai

font-end IDS. Hasil penelitian Suricata lebih unggul dalam hal mendeteksi serangan akan

tetapi, dalam kecepatan dan penggunaan sumber daya pada hasil pengukuran Snort selalu

lebih unggul.

Kata kunci : IDS, Snort, Suricata



PENDAHULUAN

Pertumbuhan internet dan jaringan

komputer yang terjadi pada zaman

sekarang ini memberikan keuntungan dan

kemudahan kepada pengguna komputer

untuk dapat berbagi sumber daya dan

informasi, Namun dibalik kemudahan

pengaksesan informasi yang disediakan

oleh internet terdapat bahaya besar yang

mengintai, yaitu berbagai macam serangan

yang berusaha mencari celah dari sistem

keamanan jaringan komputer yang

digunakan. Serangan – serangan itu dapat

mengakibatkan kerusakan data dan bahkan

kerusakan pada hardware (Syujak,2012).

Masalah tersebut telah menuntut

suatu instansi maupun perusahaan untuk

melindungi integritas dan kerahasiaan

informasi mereka. Suatu jaringan

komputer memerlukan suatu system

pengawasan dan pengamanan data untuk

menjaga agar informasi penting yang ada

dalam jaringan tersebut tetap aman. Salah

satu yang digunakan untuk mengatasi

masalah keamanan jaringan dan gangguan

sistem adalah IDS (intrusion detection

system) dengan fungsi utama adalah untuk

mendeteksi aktivitas yang mencurigakan

dalam sebuah sistem atau jaringan secara

realtime/berkala. Banyak aplikasi IDS

yang ada saat ini, salah satunya adalah

Snort dan Suricata yang merupakan IDS

berlisensi Open Source.

Akan tetapi sebuah aplikasi IDS

tersebut pastilah memiliki kelebihan dan

kekurangannya, dengan adanya kelebihan

dan kekurangan dari masing-masing IDS

tersebut sehimgga penulis merasa tertarik

untuk melakukan penelitian untuk

menganalisa dan membandingkan kinerja

dari kedua IDS tersebut dengan beberapa

indikator yaitu akurasi pendeteksian,

kecepatan deteksi dan penggunaan

sumberdaya. Dengan tujuan untuk

mengetahui IDS mana yang lebih unggul

yang nantinya diharapkan mampu menjadi

bahan pertimbangan untuk penerapan

keamanan pada jaringan yang lebih

komplek.

TINJAUAN PUSTAKA

Ika Ari (2011) berpendapat bahwa

informasi merupakan komoditas yang

sangat penting. sangat pentingnya nilai

sebuah informasi membuat informasi

menjadi wajib untuk dilindungi khususnya

informasi yang bersifat sensitif. Untuk

mencapai tujuan tersebut dikembangkan

usaha-usaha pengamanan dan pencegahan

agar sistem pengamanan lebih handal

dalam melindungi informasi. Salah satu

upaya pengamanan yang dapat dilakukan

yaitu dengan implementasi teknik

pencengahan penyusupan.

Menurut Alamsyah (2011) dalam

penelitiannya berpendapat bahwa

teknologi firewall sebagai tembok



penghalang dalam kejahatan Internet dirasa

tidak selalu efektif terhadap percobaan

intrusi. Karena biasanya firewall dirancang

hanya untuk memblokir traffic

mencurigakan tanpa membedakan mana

traffic yang berbahaya dan mana yang

tidak berbahaya sehingga semua paket

yang di anggap mengancam lansung di

tindak.

Sedangkan menurut Abraman,

Agus, dan Alexander (2009) dalam

penelitiannya menyatakan keamanan

jaringan bergantung pada kecepatan

pengatur jaringan dalam menindaklanjuti

sistem saat terjadi gangguan. Penerapan

IDS diusulkan sebagai salah satu solusi

yang dapat digunakan untuk membantu

pengatur jaringan dalam memantau kondisi

jaringan dan menganalisa paket‐paket

berbahaya yang terdapat dalam jaringan

tersebut. Dalam penelitian diatas peneliti

mencoba menerapkan suatu sistem yang

mampu menganalisa paket data berbahaya

yang terdapat dalam jaringan, peneliti

mengusulkan IDS sebagai solusi dalam

menantau kondisi dalam suatu jaringan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam

menganalisa dan membandingkan kinerja

dari IDS ini ada beberapa tahapan seperti

yang ditunjukan pada Gambar 1.

Gambar 1 Alur penelitian

Adapun penjelasan dari tahapan alur

penelitian sebagai berikut :

a. Tahap ke 1 yaitu analisis kebutuhan

Pada tahap ini penulis menganalisa

berbagai kebutuhan yang dibutuhkan

dalam melakukan penelitian dan juga

membuat daftar kebutuhan sistem dan

aplikasi pendukung lainnya.

b. Tahap ke 2 pengumpulan peralatan

Penulis mulai mencari dan

mengumpulkan perlengkapan dan

peralatan yang dibutuhkan seperti

software maupun hardware yang

berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Tahap ke 3 instalasi sistem

Dalam hal ini dimulai dengan

menginstal sistem operasi yang akan

digunakan sebagai IDS sampai dengan



mengatur konfigurasi sistem dan

jaringan agar dapat berjalan dengan

baik

d. Tahap ke 4 skenario pengukuran IDS

Penulis membuat skenario atau

rencana pengujian pada sistem. Dalam

hal ini penulis membuat skenario

serangan yang ditujukan kepada

sistem. Kemudian melakukan uji coba

terhadap sistem yang telah

dipersiapkan dengan mempraktikan

skenario penyerangan yang sudah

dibuat.

e. Tahap ke 5 analisa hasil pengukuran

Menganalisa hasil pengukuran kinerja

IDS yang diperoleh dari data serangan

atau alert yang dihasilkan oleh sistem

IDS.

f. Tahap ke 6 yaitu laporan

Penulis membuat laporan dari hasil

penelitian yang sudah dilakukan.

Pada pengukuran kinerja IDS Snort

dan Suricata penulis menggunakan

topologi jaringan seperti ditunjukan pada

Gambar 2 yang berjalan pada Virtualbox.

Gambar 2 Topologi Jaringan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengukuran Aktivitas Normal

1. Ping

Pengujian awal mendeteksi aktifitas

normal dengan mengirim paket ICMP

pada server atau biasa disebut dengan

ping. Dari pengujian aktivitas ping

didapatkan hasil sebagai berikut.

IDS Snort tidak mendeteksi apa-

apa hal ini dikategorikan dalam

kategori deteksi True Negative,

Sedangkan pada Suricata mendeteksi

10 event hal ini dikategorikan dalam

kategori deteksi False Positive karena

Suricata mendeteksi serangan tetapi

serangan tersebut bukan tindakan yang

merusak.

Ping IDS Suricata dilakukan pada

pukul 11.14.00 dan ping terdeteksi

pada pukul 11.14.02 yang berarti

memiliki kecepatan deteksi 2 detik

berdasarkan rumus waktu terdeteksi –

waktu aktivitas serang dilakukan.

2. Telnet

Telnet adalah komunikasi dua arah

berbasis teks untuk mengakses

kedalam sistem secara remot. Attacker

pada jaringan lokal melakukan



koneksi telnet kepada PC 1 yang

berperan sebagai web server.

Dari pengukuran akurasi telnet

seperti ditampilkan pada tabel 3, dari

10 aktivitas serangan yang dilakukan

kedua IDS mampu mendeteksinya hal

ini dikategorikan dalam kategori

deteksi False Positive.

Dalam hal kecepatan mendeteksi

aktivitas Telnet Snort lebih unggul

dibandingkan Suricata dengan selisih

waktu 2 detik.

3. Browsing

Pada aktivitas akses browsing tidak

dapat diketahui perbandingannya

karena kedua IDS tidak mendeteksi

aktivitas apapun.

B. Hasil Pengukuran Aktivitas

Serangan

1. Port Scanning

Suatu cara untuk mencari dan melihat

port yang terbuka pada suatu jaringan

yang kemungkinan memiliki

kelemahan keamanan sistem jaringan.

Dalam skenario ini attacker

melakukan serangan terhadap

Webserver.

Dari pengukuran akurasi Port

Scanning seperti ditampilkan pada

tabel 5, dari sejumlah aktivitas

serangan yg dilakukan kedua IDS

sama-sama mendeteksi serangan

secara penuh. Deteksi kedua IDS

dikategorikan dalam kategori deteksi

True Positive.

Dalam hal kecepatan mendeteksi

aktivitas serangan Port Scanning Snort

lebih unggul dibandingkan Suricata

dengan selisih waktu 2 detik.

2. Brute Force

Teknik serangan terhadap sistem

keamanan authentifikasi komputer

dengan menggunakan percobaan

terhadap semua kunci password yang

memungkinkan atau menggunakan

password secara acak.

Pada pengujian Brute Force

sebagaimana ditampilkan pada tabel 7,

dari 10 aktivitas serangan yang

dilakukan IDS Snort mendeteksi 10

event. Sedangkan pada IDS Suricata



mendeteksi 7 event, deteksi kedua IDS

dikategorikan dalam kategori deteksi

True Positive. Tetapi Snort

mendeteksi 100% serangan sedangkan

Suricata hanya 70% serangan.

Dalam hal kecepatan mendeteksi

aktivitas serangan Brute Force kedua

IDS memiliki kecepatan yang sama.

3. DOS

Jenis serangan terhadap sebuah

komputer atau server dengan cara

menghabiskan sumber daya (resource)

yang dimiliki oleh komputer tersebut

sampai komputer tersebut tidak dapat

menjalankan fungsinya dengan benar

sehingga secara tidak langsung

mencegah pengguna lain untuk

memperoleh akses layanan dari

komputer yang diserang tersebut.

Pada pengujian Brute Force

sebagaimana ditampilkan pada tabel 9,

dari 10 aktivitas serangan yang

dilakukan IDS Snort mendeteksi 5

event sedangkan Suricata mendeteksi

6 event dari 10 serangan. Deteksi

kedua IDS dikategorikan dalam

kategori deteksi True Positive.

Dalam hal kecepatan mendeteksi

aktivitas serangan Port Scanning Snort

lebih unggul dibandingkan Suricata

dengan selisih waktu 1 detik.

Dalam Pengujian penggunaan

sumber daya dengan serangan DOS

pada kedua IDS menggunakan 10

tingkatan Threads yaitu dari 2500

sampai dengan 25000 Threads selama

2 menit, hasil pengukurannya dapat

dilihat pada tabel 11.

Konsumsi jumlah RAM dan Swap

Memory IDS Snort pada saat tidak

mendeteksi sebesar 68,6% dan 0,7%

setelah pengujian dengan serangan

DOS dengan 10 tingkatan Threads

maka persentase jumlah RAM dan

Swap Memory IDS Snor meningkat

menjadi 81,8% dan 2,8% dengan rata-

rata kenaikan sebesar 1,23% dan



0,21%. Sedangkan konsumsi jumlah

RAM dan Swap Memory IDS Suricata

pada saat tidak mendeteksi sebesar

86.2% dan 31.1% setelah pengujian

maka persentase jumlah RAM dan

Swap Memory IDS Suricata

meningkat menjadi 87,7% dan 45,3%

dengan rata-rata kenaikan sebesar

0,15% dan 1.42%. berdasarkan data

diatas IDS Suricata lebih banyak

mengkonsumsi sumber daya

dibandingkan dengan IDS Snort, baik

itu saat awal mula sistem berjalan

(stanby) atau pada saat mendeteksi

serangan.

C. Ringkasan Hasil Pengukuran

Tabel 12 Ringkasan Pengukuran Akurasi

Jenis aktivitas Jml aktivitas
Snort Suricata

TP TN FP FN TP TN FP FN

Ping 10 10 10

Telnet 10 10 10

Port Scanning 10 10 10

Brute Force 10 10 7 3

DOS 10 5 5 6 4

Tabel 13 Ringkasan Pengukuran Kecepatan

Jenis aktivitas

Snort Suricata

Waktu Deteksi –

Waktu Serang
Hasil

Waktu Deteksi –

Waktu Serang
Hasil

Ping - - 11.14.02 - 11.14.00 2 detik

Telnet 11.10.20 - 11.10.18 2 detik 01.10.34 - 01.10.30 4 detik

Port Scanning 09.06.20 - 09.06.16 4 detik 16.24.38 - 16.24.32 6 detik

Brute Force 09.33.33 - 09.33.31 2 detik 20.40.30 - 20.40.28 2 detik

DOS 09.50.32 - 09.50.31 1 detik 17.00.06 - 17.00.04 2 detik

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil

berdasarkan analisa dan perbandingan

dari pengukuran akurasi, kecepatan

deteksi dan  konsumsi sumber daya

pada IDS Snort dan Suricata di

jaringan virtual ini adalah :

1. IDS Suricata lebih baik dari pada

IDS Snort dalam pengukuran

aktivitas normal ( ping, telnet,



browsing). IDS Snort hanya

mendeteksi aktivitas telnet saja,

sedangkan IDS Suricata

mendeteksi aktivitas ping dan

telnet. Sedangkan untuk aktivitas

browsing kedua IDS tidak

mendeteksi aktivitas tersebut.

2. Dalam hal akurasi deteksi IDS

Suricata lebih unggul dibandingkan

dengan Snort yang dilakukan pada

pengukuran aktivitas serangan (

port scanning, brute force, dos).

Sedangkan dalam hal kecepatan

IDS Snort selalu lebih unggul

dibandingkan dengan Suricata.

3. IDS Snort lebih baik dari pada IDS

Suricata dalam pengukuran

penggunaan sumber daya (RAM dan

SWAP) terhadap serangan DOS, IDS

Snort lebih sedikit mengkonsumsi

memory dibandingkan dengan IDS

Suricata, sehingga Snort mampu

bertahan lebih lama dari serangan

DOS..
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