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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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 antara beberapa 

komputer yang saling terhubung dalam suatu jaringan yang sifatnya lokal 

maupun internasional. 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, dikarenakan 

tidak semua informasi data bersifat terbuka untuk umum dan tidak semua 

orang dapat mengaksesnya. Suatu jaringan komputer memerlukan suatu system  

pengawasan dan pengamanan data untuk menjaga agar informasi penting yang 

ada dalam jaringan tersebut tetap aman. 
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Sistem pengawasan dan pengamanan data harus mampu mencegah dan 

menghentikan potensi penyusupan dari orang yang tidak memiliki otoritas 

dalam jaringan tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi masalah keamanan jaringan dan gangguan sistem, Salah satunya 

yang digunakan adalah IDS (intrusion detection system). Fungsi utama IDS 

adalah untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem 

atau jaringan secara realtime/berkala terhadap kegiatan kegiatan yang 

mencurigakan didalam sebuah sistem jaringan. 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 yang nantinya diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk 

penerapan keamanan pada jaringan yang lebih komplek. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

didapatkan pokok masalah yang dibahas dan diteliti yaitu bagai mana 

membangun jaringan komputer dengan sistem keamanan IDS. Pada  penelitian 

ini menggunakan Snort dan Suricata. 
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Menganalisa dan membandingkan hasil pengukuran kinerja IDS Snort 

dan Suricata deangan membandingkan beberapa indikator yaitu akurasi 

pendeteksian, kecepatan deteksi dan seberapa banyak aplikasi IDS 

menggunakan sumber daya. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini berfokus pada pembahasan yang diharapkan maka 

diperlukan batasan - batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1) Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan  IDS menggunakan 

Ubuntu. 

2) Serangan yang dilakukan untuk menguji keamanan sistem berupa Port 

Scanning, Brute force, DOS (Denial of Service). 

3) Menggunakan Rules dari pengembang yang sama.   

4) Percobaan pengujian pada jaringan lokal dalam mesin virtual. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah yang 

diuraikan di atas adalah : 

1. Mengetahui analisis perbandingan dari kedua IDS dalam hal mendeteksi 

berbagai serangan – serangan yang disimulasikan dalam jaringan virtual. 

 

 

 

 



4 
 

1.5 Manfaat penelitian 

Dari penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Dapat memahami cara kerja dari beberapa IDS. 

2) Mengetahui jalur mana saja yang sering digunakan penyusup agar 

nantinya dapat dilakukan pemblokiran sehingga tidak dimanfaatkan 

kembali. 

3) Mengetahui IDS mana yang bekerja lebih optimal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar  

isi skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan.  

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang Telaah Penelitian tentang hasil – hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab  ini  menguraikan  tentang jenis penelitian yang dilakukan, 

sumber data yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulam data 

yang dilakukan, serta analisis semua permasalahan yang ada. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

BAB V    PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 


