
1 
Universitas Internasional Batam 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi pada saat ini berkembang seiring dengan 

kebutuhan yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan. Oleh sebab itu 

teknologi informasi yang digunakan harus terus menerus ditingkatkan kualitas dan 

kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu contoh kemajuan 

teknologi yaitu di bidang penyimpanan file atau dokumen pada server yang biasa 

disebut file storage. File storage server merupakan sebuah pengembangan teknologi 

yang digunakan untuk pengelolaan dokumen maupun file sehingga terpusat agar tidak 

terjadi redundansi. 

 
Gambar 1.1 Statistik Penggunaan Internet di Indonesia (Sumber: APJII) 

NextCloud merupakan sebuah program untuk membuat storage server, yang 

dapat digunakan sebagai media penyimpanan di berbagai perusahaan maupun di 
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kampus. NextCloud dapat diinstall pada kapasitas penyimpanan yang besar. NextCloud 

merupakan aplikasi open source, tidak memerlukan biaya lisensi, hanya membutuhkan 

hardware yang mendukung. 

Keamanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam 

sebuah program atau aplikasi. Dengan adanya keamanan yang tinggi maka data yang 

tersimpan didalam program atau aplikasi tersebut juga susah diakses oleh siapapun. 

Sebaliknya jika keamanan sebuah program atau aplikasi lemah, maka data yang 

tersimpan rentan diakses oleh siapapun. 

CyberCrime merupakan kejahatan yang mulai banyak ditangani oleh pihak 

kepolisian saat ini, setelah berlakunya UU ITE di Indonesia. CyberCrime adalah 

sebuah kejahatan yang muncul sebagai akibat dari adanya komunitas dunia maya di 

internet. Beberapa contoh CyberCrime yaitu Man In The Middle Attack, Trojan, 

Spyware, Virus, dan lain-lain. Dengan adanya CyberCrime maka dibutuhkan keamanan 

jaringan yang kuat untuk mencegah terjadinya CyberCrime pada suatu program atau 

aplikasi. 

Penyimpanan pada Cloud seperti Dropbox, Google Drive, dan lain-lain 

memungkinkan pengguna untuk log-in ke akun masing-masing serta mengunggah 

dokumen dimanapun dan kapanpun. Tetapi penyimpanan pada Cloud tidak menjamin 

keamanan pada dokumen-dokumen yang tersimpan. Oleh karena itu, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam menyimpan dokumen pada Cloud, seperti jangan 

menyimpan informasi pribadi seperti informasi rekening bank pada penyimpanan 

Cloud dan selalu menyimpan file pada tempat yang berbeda, seperti usb, harddisk. 
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Salah satu contoh kejahatan CyberCrime yang akan dibahas adalah Man In The 

Middle Attack. Man In The Middle Attack (MITM) merupakan sebuah kejahatan 

dimana para pelaku menyadap informasi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. 

Terkadang, pengirim mengirimkan data yang tidak terenkripsi sehingga pelaku data 

dengan mudah menyadap data yang dikirim. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISA SISTEM KEAMANAN PADA NEXTCLOUD 

TERHADAP SERANGAN MAN IN THE MIDDLE ATTACK 

MENGGUNAKAN CAIN & ABEL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah menganalisa dan menguji 

serangan Man In The Middle Attack yang ditujukan kepada user yang melakukan log-

in pada sistem cloud storage atau NextCloud. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini berupa: 

1. Hanya menganalisa sistem keamanan ketika user melakukan log-in pada 

NextCloud. 

2. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan penyerangan dengan teknik Man 

In The Middle Attack pada saat user melakukan log-in pada NextCloud. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keamanan 

pada aplikasi NextCloud ketika user sedang log-in terhadap serangan Man In The 

Middle Attack. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan kepada penulis serta pembaca tentang keamanan 

pada aplikasi NextCloud. 

2. Membuktikan keamanan pada NextCloud terhadap serangan Man In The 

Middle Attack. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran singkat mengenai penulisan 

laporan skripsi. Berikut ini merupakan sistematika penulisan dari laporannya: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis membahas tentang alur penelitian, serta metode penelitian. 

Davin Gohono, Analisa Sistem Keamanan Pada Nextcloud Terhadap Serangan Man In The Middle Attack Menggunakan 
Cain & Abel, 2018 
UIB Repository © 2018



5 
 

 
Universitas Internasional Batam 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis membahas tentang implementasi dan pembahasan pada 

penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang didapat dalam 

menjalankan penelitian ini.  
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