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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaringan Internet saat ini semakin pesat, jaringan Internet 

banyak digunakan orang-orang untuk saling bertukar informasi maupun 

berkomunikasi. Pengguna Internet setiap harinya semakin bertambah mulai dari 

anak-anak sampai orang dewasa. Karena jaringan Internet saat ini sangat mudah 

diakses melalui PC/Laptop maupun melalui Handphone. Hampir setiap hari 

orang-orang mengakses jaringan Internet untuk mencari sebuah Informasi maupun 

untuk berkomunikasi. Untuk melakukan semua itu maka diperlukan sebuah 

penghubung yaitu sebuah Server dan administrator Server harus memperhatikan 

keamanan lalu lintas yang keluar masuk didalam Server tersebut. Jika tidak 

dilakukan pengamanan maka akan banyak penyusup yang mencuri informasi yang 

ada didalam Server tersebut. Biasanya seorang penyusup sebelum melakukan aksi 

penyusupan meraka melakukan serangkaian percobaan untuk mengidentifikasi 

kelemahan Server, salah satunya dengan melakukan aksi Scanning Port yang 

biasanya menggunakan sebuah Software Zenmap. 

Scanning Port merupakan langkah awal seorang penyerang untuk memasuki 

sebuah Server. Dengan melakukan aksi Scanning Port menggunkan Software 

Zenmap maka seorang penyarang akan mencari informasi dan mengidentifikasi 

Port – Port yang ada dalam Server tersebut. Karena dengan adanya kelemahan 

pada keamanan Port yang dimiliki Server sehingga dapat menjadikan jalan masuk 

untuk menyusup dalam Server itu dan dapat mencuri informasi yang ada didalam 
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Server. Maka hal itu sudah menjadi kewajiban bagi administrator memperhatikan 

kemanan Port pada Server, agar keamanan informasi didalamnya dapat 

terlindungi. 

Guna untuk menjaga keamanan Port Server dari aksi Scanning Port maka 

dibutuhkan kemanan yang harus dipasang dalam Server seperti aplikasi keamanan 

PSAD dan Suricata. PSAD dan Suricata merupakan aplikasi yang digunakan 

untuk melakukan monitoring keamanan jaringan, sehingga dapat mendeteksi aksi 

– aksi yang mencurigakan dalam lalu lintas Server. Aplikasi keamanan PSAD dan 

Suricata merupakan aplikasi yang bersifat Open Source atau tidak berbayar. 

Untuk melakukan simulasi PSAD dan Suricata diperlukan sebuah Server dan 

Server yang akan digunakan untuk simulasi adalah VPS (Virtual Private Server). 

Dengan menggunakan VPS (Virtual Private Server) ini peneliti tidak perlu 

meminjam atau membuat Server local sendiri untuk melakukan penelitian tersebut 

dan keunggulan dari VPS adalah peneliti dapat mengakses kapan pun dan 

dimanapun VPS tersebut jika diperlukan dengan menggunakan Software Putty 

dan komputer yang harus terkoneksi jaringan Internet. Dengan dilakukannya 

Simulasi dan Perbandingan PSAD, Suricata  Untuk Mencegah Scanning Port Oleh 

Zenmap Pada VPS Ubuntu diharapakan dapat menjadi panduan administrator 

Server dalam melakukan Installasi dan konfigurasi pada Server. Selain itu 

diharapkan penelitian ini nantinya dapat membantu administrator untuk mengelola 

keamanan dan memonitoring sistem pada Server. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka 

ada beberapa pokok masalah yang akan diteliti adalah : 
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1. Bagaimana langkah simulasi software keamanan jaringan Suricata dan PSAD 

pada VPS ( Virtual Privat Server) untuk menangkal aksi Scanning Port dari 

Software zenmap? 

2. Bagaimana hasil simulasi software keamanan yang telah dilakukan dan 

perbandingan kedua software keamanan tersebut dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan? 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Software keamanan menggunakan Suricata dan PSAD, server menggunakan 

VPS ( Virtual Privat Server) Sistem Operasi Ubuntu dan Software Scanning Port 

menggunakan Software Zenmap. 

2. Pengamatan traffic data hanya pada VPS ( Virtual Privat Server). 

3. Penyerang menggunakan Sistem Operasi Windows 7 dan Server menggunakan 

Sistem Operasi Ubuntu. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk simulasi software keamanan PSAD dan 

Suricata yang terpasang pada VPS (Virtual Private Server) untuk menangkal aksi 

Scanning Port dari Zenmap, guna untuk mengetahui langkah – langkah 

pemasangan software keamanan PSAD dan Suricata pada sebuah server untuk 

keamanan dari aksi Scanning Port. 
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Tujuan penelitian ini juga untuk membandingkan antara program keamanan 

PSAD dan Suricata guna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program 

keamanan tersebut dan untuk mengamankan server dari segala serangan Scanning 

Port. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan terhadap peningkatan 

kemanan sebuah sistem. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pemilik sebuah sistem untuk 

menanbahkan keamanan pada sistem yang dimilikinya. 

3. Sebagai pembelajaran dalam mengembangkan keamanan sistem jaringan 

bersifat open source. 

1.6. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi 

ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisan 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini mendeskripsikan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, perancangan dan pembahasan sistem. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum waktu dan tempat 

penelitian, peralatan utama dan pendukung, diagram alir, instalasi dan 

konfigurasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mendeskripsikan tentang hasil-hasil dari tahap penelitian, dari tahap 

analisis, desain, hasil testing dan simulasi. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 


