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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Conti, Dragoni, & Lesyk (2016) dengan judul “A Survey of Man In 

The Middle Attack” membahas tentang berbagai macam jenis serangan pada Man In 

The Middle Attack, yang dilatarbelakangi dengan kehidupan kita yang tidak jauh dari 

penggunaan internet. Sebagai contoh, kita menggunakan perbankan online, hiburan 

online dan belanja, jaringan sosial, dan sebagainya. Semua layanan online ini 

menyimpan atau mentransfer informasi sensitif pengguna, yang merupakan target 

utama bagi peretas. Selain individu, hacker menargetkan perusahaan dan organisasi, 

yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Salah satu serangan yang paling 

berhasil dikenal sebagai Man In The Middle Attack (MITM), yang menghasilkan 

kontrol atas data pengguna akhir yang ditransfer. Nama Man In The Middle Attack 

berasal dari skenario bola basket dimana dua pemain berniat untuk melewatkan bola 

satu sama lain, sementara satu pemain di antara mereka mencoba merebutnya. 

Penelitian ini menggunakan berbagai metode Man In The Middle Attack seperti (ARP 

Spoofing, DNS Spoofing, DHCP Spoofing, SSL/TLS, BGP, dll) menghasilkan 

kesimpulan bahwa 

1. Gunakan otentikasi timbal balik yang kuat untuk selalu sepenuhnya autentikasi 

akhir dari saluran komunikasi apapun. 

2. Mengisi data dan segalanya pada saluran yang aman. 

3. Enkripsikan komunikasi anda menggunakan kriptografi. 
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Penelitian Radhika, Ramya, Sadhana, & Salini (2017) dengan judul 

“Defending Man In The Middle Attacks” membahas tentang cara penanganan 

terhadap serangan Man In The Middle Attack, yang dilatarbelakangi karena MITM 

berfokus pada informasi nyata yang mengalir di antara titik akhir, dan kerahasiaan dan 

kebenaran dari informasi itu sendiri. MITM adalah serangan menguping aktif dimana, 

dalam komunikasi antara dua perangkat A dan B, penyerang menerima A dengan 

berpura-pura dia B. Ini berarti setiap kali A ingin mengirim pesan ke B, itu benar-benar 

mengirimkannya ke penyerang yang membaca pesan kemudian meneruskannya ke B 

agar komunikasi tetap berjalan. Penyerang bisa membaca semua isi komunikasi 

termasuk email, gambar, dan password. Penelitian ini menggunakan metode 

penanganan Data Encryption Standart (DES) menghasilkan kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan metode Data Encrytion Standart (DES) dapat menahan serangan Man In 

The Middle Attack dengan memblokir pengguna yang tidak sah dari jaringan file 

sharing lokal dan tidak membiarkan pengguna yang tidak sah masuk ke jaringan di 

masa depan. 

Penelitian Mishra (2013) dengan judul “Analysis Of MITM Attack In Secure 

Simple Pairing” membahas tentang berbagai jenis serangan MITM, konsekuensinya, 

teknik dan solusi mereka dalam situasi yang berbeda sehingga memberikan pilihan 

kepada pengguna untuk memilih satu dari berbagai solusi, yang dilatarbelakangi karena 

serangan Man In The Middle Attack dalam segala hal memiliki banyak konsekuensi 

mengejutkan yang dinikmati pengguna, seperti mencuri id pengguna akun online, kata 

sandi, mencuri ID ftp lokal, atau sesi telnet dll. Serangan Man In The Middle Attack 

digunakan dengan liar sebagai salah satu metode menyerang jaringan. Penelitian ini 
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menggunakan metode serangan Man In The Middle Attack berdasarkan spoofing ARP, 

dan mengusulkan metode untuk mencegah serangan semacam itu. sebuah metode baru 

diusulkan dalam makalah ini untuk mengamankan pertukaran kunci publik di SSP. 

Dengan mengadopsi teknik yang diusulkan, pertukaran kunci publik menjadi lebih 

aman dan akibatnya, proses SSP akan aman, andal dan memberikan perlindungan 

terhadap serangan Man-In-The-Middle (MITM). Penelitian ini mendapatkan 

kesimpulan bahwa pertahanan Man In The Middle Attack adalah cara yang baik untuk 

melakukan dua hal. Pertama, ini adalah tempat untuk mengenalkan elemen dinamis 

dan dapat diupgrade yang memungkinkan evolusi protokol yang lebih lambat namun 

lebih hati-hati, atau pemasangan kembali proteksi ke protokol yang terlalu mahal untuk 

diubah. Kedua, memberi kita kesempatan untuk membawa manusia kembali ke 

protokol dimana tidak ada jendela untuk intervensi manual sebelumnya. Serangan 

Man-in-the-Middle umumnya merupakan serangan yang berhubungan dengan jaringan 

yang digunakan untuk mengendus koneksi jaringan atau bertindak sebagai proxy dan 

membajak koneksi jaringan tanpa salah satu korban menyadari hal ini. Keuntungan 

utama dari algoritma yang kami usulkan adalah bahwa kita dapat mendeteksi serangan 

Man In The Middle selama tahap kedua pasangan aman sederhana yaitu pasangan aman 

sederhana. Algoritma yang diusulkan sangat efektif karena kunci publik disimpan 

dengan masing-masing basis data perangkat. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teknologi Komputasi Awan 

Komputasi awan dapat memliki banyak definisi tergantung dari perpektif yang 

berbeda. Komputasi awan dapat diartikan sebagai model komputasi berbasis internet, 

dimana informasi yang terbagi, perangkat lunak, dan sumber daya disediakan untuk 

computer dan perangkat lain sesuai permintaan.(Farrag & Nasr, 2017)  

Komputasi awan dapat didefinisikan sebagai mensharing dan menggunakan 

aplikasi serta menggunakan sumber daya dari jaringan internet untuk melakukan 

kerjaan kita. Dengan adanya komputasi awan, maka file yang kita miliki tidak 

tersimpan dalam komputer pribadi kita, melainkan tersimpan didalam server yang bisa 

kita akses kapanpun dan dimanapun kita berada.(Fauziah, 2014) 

Kesimpulannya bahwa komputasi awan adalah gabungan dari teknologi 

komputer dan pengembangan berbasis Internet untuk mensharing file, sehingga 

pengguna bisa mengakses file yang diinginkan kapanpun dan dimanapun mereka 

berada. 

Karakteristik Komputasi Awan 

Menurut Farrag & Nasr (2017), karakteristik komputasi awan ada 5, yaitu: 

1. Broad Network Access : komputasi awan memberi kekuatan kepada pengguna 

untuk menggunakan ponsel cerdas, tablet, laptop, dan komputer kantor mereka 

dimanapun letaknya dengan jalur akses online sederhana. Ini juga mencakup 

awan pribadi yang beroperasi di firewall perusahaan, awan publik, atau 

penyebaran hibrida. 
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2. Resource Pooling : Ini memberi pengguna kemampuan untuk memasukkan dan 

menggunakan data dalam perangkat lunak manajemen bisnis yang 

diselenggarakan di awan pada saat bersamaan, dari lokasi kapan saja untuk 

beberapa kantor bisnis dan layanan lapangan.  

3. On-demand Self Service : di mana bisnis akan mengamankan layanan cloud-

hosting melalui penyedia host awan yang bisa menjadi vendor perangkat lunak 

biasa Anda. Pengguna dapat memiliki akses ke layanan Anda dan Anda 

memiliki kekuatan untuk mengubah layanan awan melalui panel kontrol online 

dengan menambahkan atau menghapus pengguna dan mengubah jaringan 

penyimpanan dan perangkat lunak sesuai kebutuhan. 

4. Measured Service : Penyedia komputasi awan dapat mengukur tingkat 

penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan jumlah akun pengguna. Sumber 

daya dapat dipantau dan dikendalikan dari sisi Anda dan sisi penyedia awan 

Anda. 

5. Rapid Elasticity : komputasi awan fleksibel dan terukur sesuai dengan 

kebutuhan bisnis langsung Anda. Pengguna dapat dengan cepat dan mudah 

menambah atau menghapus pengguna, fitur perangkat lunak, dan sumber daya 

lainnya. 
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Manfaat Komputasi Awan 

Menurut Bhatta (2016) dari penjelasan tentang cloud computing diatas, ada 

banyak manfaat yang bisa kita ambil dari cloud computing, yaitu : 

a. Skalabilitas, yaitu penyediaan sumber daya secara halus, layanan mandiri dekat 

real-time, tanpa pengguna harus insinyur untuk beban puncak. Kinerja dipantau 

dan konsisten dibangun menggunakan layanan web sebagai antarmuka sistem 

b. Keamanan, yaitu meningkatkan tingkat keamanan karena pemusatan data, 

peningkatan sumber daya yang berfokus pada keamanan, dan lain-lain, namun 

menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya kontrol atas data sensitif tertentu. 

Keamanan sering sebagus atau lebih baik daripada sistem tradisional, sebagian 

karena penyedia layanan dapat mencurahkan sumber daya untuk memecahkan 

masalah keamanan yang tidak dapat dimiliki oleh banyak pelanggan. 

c. Keandalan, yaitu meningkatkan tingkat keandalan melalui penggunaan 

beberapa situs berlebih, yang membuatnya sesuai untuk kelangsungan bisnis 

dan pemulihan bencana. Meskipun demikian, sebagian besar layanan 

komputasi awan utama mengalami gangguan dan manajer TI dan bisnis hanya 

dapat melakukan sedikit hal saat mereka terpengaruh. 

d. Biaya, yaitu mengurangi biaya atau modal dalam skala besar. Dimana biasanya 

infrastruktur disediain oleh perusahaan, namun pada komputasi awan, 

infrastruktur disedian oleh pihak ketiga. 
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Development Mode Komputasi Awan 

Menurut Farrag & Nasr (2017), development mode komputasi awan ada 4, 

yaitu: 

a. Public Cloud, yaitu tipe yang tersedia untuk umum, ada pada premis penyedia 

awan dan mungkin dimiliki, dikelola & dioperasikan oleh organisasi bisnis, 

akademik atau pemerintah atau kombinasi.  

b. Private Cloud, yaitu tipe yang disediakan untuk satu organisasi, mungkin ada 

di tempat atau di luar lokasi dan dapat dikelola oleh organisasi atau di luar 

perusahaan. 

c. Hybrid Cloud, yaitu tipe yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih 

infrastruktur awan yang berbeda dan menggabungkan karakteristik private, 

public, dan community cloud 

d. Community Cloud, yaitu tipe yang disediakan untuk penggunaan eksklusif oleh 

komunitas tertentu, hal itu juga dapat dikelola oleh satu atau lebih organisasi 

masyarakat dan dapat dikelola oleh organisasi masyarakat atau dioutsourcing. 

Jenis-Jenis Komputasi Awan  

Menurut R. Mishra, Shah, Vashi, & Patel (2015), jenis-jenis komputasi awan 

ada 3, yaitu: 

a. Cloud Software as a Service (SaaS). Ini adalah jenis model layanan di mana, 

aplikasi disediakan oleh Vendor atau Penyedia Layanan biasanya di internet. 

Contoh praktis adalah Google Drive, Dokumen, dan Spreadsheet. Contoh 

waktu nyata adalah Bank yang mengelola data pengguna, memungkinkan 

keamanan, layanan perbankan bersih, dll. 
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b. Cloud Platform as a Service (PaaS). Ini adalah jenis model layanan dimana 

penyedia awan biasanya menyediakan platform seperti sistem operasi yang 

terdiri dari paket bahasa pemrograman, database dan lingkungan layanan web, 

perangkat lunak Server, alat untuk desain dan pengembangan. 

c. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). Ini adalah jenis model layanan di 

mana, sumber daya komputasi seperti perangkat keras, jaringan, server dan 

lainnya disediakan. Ini memungkinkan penyedia layanan awan menggunakan 

periferal dan sumber daya fisik lainnya yang sudah dibeli oleh pihak ketiga. Hal 

ini mengurangi biaya overhead dan biaya penyedia. Contoh IaaS meliputi 

Komputer Fisik, Mesin Virtual (seperti Oracle VMBox), kumpulan perangkat 

lunak, firewall dan banyak lagi 

 

2.2.2 IP Address 

IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang terbagi menjadi empat 

kelompok, sehingga masing-masing kelompok terdiri dari bilangan biner 8 bit. Ini 

merupakan implementasi alamat IP yang disebut IPv4. Sebagai contoh: 

11000000.10101000.01100100.01100111 alamat IP di atas setelah di konversi ke 

desimal menjadi: 192.168.100.103. Masing-masing kelompok bit biner terdiri dari 8 

bit, sehingga jika diubah menjadi bilangan desimal, maka bilangan yang mungkin 

adalah dari 0 (biner = 00000000) sampai 255 (biner = 11111111) yaitu ada 256 

bilangan desimal.(Singh, 2015) 
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Range IP Address 

Tabel 2.1 Range IP Address 

 Kelas A Kelas B Kelas C 
Bit Pertama 0 bit 10 bit 110 bit 
Range 1 – 126 128 – 191 192 – 223 
Subnet Mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 
Network ID 8 bit 16 bit 24 bit 
Host ID 24 bit 16 bit 8 bit 
Jumlah IP 16.777.214 65.534 254 

 

Menurut Singh (2015), Jenis IP Address ada 2, yaitu: 

a. IP Public, adalah IP address yang telah ditetapkan oleh InterNIC  dan berisi 

beberapa buah network ID yang dijamin unik yang digunakan untuk lingkup 

internet, host yang menggunakan IP public dapat diakses oleh seluruh user yang 

tergabung diinternet baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui 

proxy/NAT). IP Addressing juga dikelompokkan berdasarkan negara, 

Indonesia umumnya dimulai dengan kepala 202 & 203. Contoh : P Public 

adalah akses Speedy modem yang merupakan IP Public 125.126.0.1 

b. IP Private, adalah IP address yang digunkan untuk lingkup intranet, host yang 

menggunakan IP Private hanya bisa diakses di linkup intranet saja.  Contoh : IP 

private akses di LAN modem menggunakan IP Private 192.168.1.1 

 

2.2.3 NextCloud 

Peningkatan kinerja Nextcloud 11 ini dimulai dari perbaikan keamanan. 

Bahkan, pengembang yang mengambil keamanan platform membuat ahli Nextcloud  

meninjau proses keamanan, serta fitur-fitur baru untuk Nextcloud 11, dari NCC Group, 
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seorang ahli global dalam mitigasi cybersecurity dan risiko. NCC Grup menyatakan 

dalam Nextcloud 11 pernyataan jaminan yang: "Nextcloud memahami kebutuhan 

untuk menyediakan kebutuhan dasar keamanan prinsip inti, sebagai Nextcloud seperti 

11 dibangun di atas prinsip-prinsip keamanan ini untuk akhirnya memberikan solusi 

yang aman untuk pelanggan mereka."(Wallen, 2016) 

 

2.2.4 Ubuntu  

Ubuntu dibangun di atas dasar Linux, yang merupakan anggota dari Unix 

keluarga. Unix adalah salah satu jenis tertua dari sistem operasi, dan bersama-sama 

dengan Linux telah memberikan keandalan dan keamanan untuk aplikasi professional 

selama hampir setengah abad. Banyak server di seluruh dunia yang menyimpan data 

untuk situs populer (seperti YouTube dan Google) menjalankan beberapa varian Linux 

atau Unix. Yang populer sistem Android untuk smartphone adalah Linux varian; yang 

modern komputer dalam mobil biasanya berjalan di Linux. Bahkan OS X didasarkan 

di Unix. Kernel Linux digambarkan sebagai inti-hampir otak -dari sistem operasi 

Ubuntu(Dhayfule et al., 2016) 

 

2.2.5 Client Server 

Client/server memasuki dunia komputer pada awal tahun 1990 dan memberi 

dampak yang signifikan bagi teknologi DBMS dan cara melakukan komputasi. 

Gagasan umumnya sangat sederhana, yaitu membedakan fungsionalitas yang perlu 

disediakan dan membagi fungsi-fungsi tersebut kedalam dua sisi, sisi server dan sisi 
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client. Terdapat beberapa tipe yang berbeda dari arsitektur client/server. Arsitektur 

yang paling sederhana yaitu dimana terdapat satu server yang diakses oleh beberapa 

clients. Yang biasa disebut multiple client-single server. Pada Model client server, 

proses sistem terdistribusi dibagi ke dalam dua kelompok. Server merupakan proses 

implementasi dari sebuah layanan tertentu, contohnya sebuah layanan sistem file atau 

layanan basis data. Client merupakan proses meminta layanan dari server dengan cara 

mengririm permintaan yang kemudian menunggu balasan dari server. Proses interaksi 

client-server disebut sebagai request-reply (Dmitri Moltchanov, 2013) 

 

2.2.6 NAS (Network Attached Storage) 

Jenis pilihan server ini seringkali disebut dengan pilihan hybrid. Server ini 

biasanya menggunakan dedicated server atau sebuah alat yang dapat melayani array 

storage. Pada umumnya penyimpanan biasanya dibagi kepada beberapa klien yang 

dalam waktu yang bersamaan pada semua jaringan Ethernet yang ada. Server NAS ini 

biasanya memanfaakan transfer pada tingkatkan file. Penyimpanan NAS biasanya 

memiliki biaya startup yang lebih rendah meskipun jika dibandingkan dengan DAS. 

Hal ini membuat penyimpanan NAS ini juga cocok digunakan oleh usaha kecil dan 

juga menengah. Anda pun dapat menggunakan berbagai protocol yang berbeda untuk 

membagikan file misalnya saja protocol seperti UNIX, CIF dan juga NFS. Biasanya 

NAS menggunakan array penyimpana ISCI target yang dapat dibagi pada seluruh 

jaringan yang ada. Jaringan ini pun dapat dikonfigurasi sehingga throughput jaringan 

pun menjadi lebih maksimal.(Patil, 2016) 
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2.2.7 SAN (Storage Area Network)  

Penyimpanan dengan tipe SAN ini merupakan solusi yang sangat tepat bagi 

bisnis menengah hingga ke bisnis besar. Beberapa infrastruktur yang dibutuhkan oleh 

SAN adalah SAN Switch, HBA, Kabel fiber dan juga controller disk. Salah satu 

keunggulan dari penyimpanan ini adalah kemampuannya untuk berbagi storage server 

ke beberapa server yang ada. Hal ini akan memungkinkan anda untuk melakukan 

konfigurasi kapasitas dari penyimpanan yang anda butuhkan. Namun dengan performa 

yang tentu saja lebih baik dari dua server yang telah dijelaskan di atas, server SAN ini 

memiliki harga yang lebih tinggi. Selain itu SAN ini juga memiliki inheren yang jauh 

lebih kompleks untuk mengelola. Namun semua ini tentu saja akan sebanding dan 

cocok terlebih lagi memang server atau penyimpanan ini dikhususkan untuk bisnis atau 

usaha dengan kelas menengah ke atas.(Patil, 2016) 

 

2.2.8 DAS (Direct Attached Storage) 

Direct-Attached Storage (DAS) merujuk pada sistem penyimpanan digital 

secara langsung yang terpasang ke server atau workstation, tanpa storage network di 

antaranya. Dengan kata lain storage yang menempel langsung (point-to-point) pada 

server atau komputer. Penyimpanan DAS hanya langsung diakses dari host dimana 

DAS terpasang. Sebuah DAS tidak memasukkan perangkat keras jaringan dan 

lingkungan operasi terkait untuk memberikan fasilitas dalam berbagi sumber daya 

penyimpanan secara independen. Termasuk dalam kategori Direct-Attached Storage 

yaitu apabila menggunakan eksternal storage yang dihubungkan ke channel eksternal 

SCSI card yang digunakan. Teknologi ini cocok untuk kondisi yang membutuhkan 
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akses cepat ke system disk karena DAS memiliki transfer rate yg sangat cepat antara 

server dan hard disk. Jadi, banyak aplikasi yang umumnya compatible dengan 

teknologi ini. DAS juga cocok untuk jaringan yang kecil. Dari segi biaya serta kapasitas 

media penyimpanan (hard disk), maka teknologi ini masih jauh lebih murah 

dibandingkan dengan teknologi yang lain.(Patil, 2016). 

 

2.2.9 Man In The Middle Attack 

Man In The Middle Attack (MITM) adalah sejenis serangan dimana pihak ketiga 

yang berbahaya diam-diam mengambil alih kendali saluran komunikasi antara dua atau 

lebih titik akhir. Penyerang Man In The Middle Attack dapat mencegat, memodifikasi, 

mengubah, atau mengganti komunikasi lalu lintas pada korban. Selain itu, korban tidak 

sadar bahwa dirinya telah diserang oleh penyerang dan percaya bahwa saluran 

komunikasinya terlindungi.(Conti et al., 2016) 

Serangan Man In The Middle Attack dapat dilakukan dalam beberapa 

komunikasi yang berbeda seperti GSM, UMTS, Long-Term Evolution (LTE), 

Bluetooth, Near Field Communication (NFC), dan Wifi. Serangan pada target tidak 

hanya pada data yang mengalir pada titik akhir, tetapi bisa juga pada kerahasiaan dan 

integritas pada data. Secara khusus, serangan Man In The Middle bertujuan 

untuk:(Conti et al., 2016) 

1. Kerahasiaan, dengan cara masuk kedalam komunikasi target. 

2. Intergritas, dengan mencegat komunikasi dan memodifikasi pesan. 

3. Ketersediaan, dengan mencegat dan menghapus pesan atau memodifikasi  

pesan yang menyebabkan salah satu pihak mengakhiri komunikasi. 
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Berikut beberapa teknik yang digunakan dalam Man In The Middle Attack, 

yaitu:(Manzoor, Kumar, & Kumari, 2016) 

1. IP Address Spoofing 

Sebuah jenis serangan dimana bertujuan untuk menyembunyikan identitas 

pengirim atau meniru computer lain. Penyerang membuat IP palsu agar 

memecahkan hubungan keprcayaan antara korban.  

2. DHCP Spoofing 

Sebuah jenis serangan dimana penyerang mendapatkan alamat IP dengan 

menggunakan pesan DHCP palsu untuk mendapatkan akses ke sumber daya 

server. 

3. DNS Poisoning 

Sebuah jenis serangan dimana penyerang mengirimkan balasan palsu kepada 

korban  sebelum DNS Server yang asli. Terkadang, catatan pada DNS Server 

yang asli juga dimodifikasi oleh penyerang untuk mengalihkan lalu lintas ke 

Servernya. 

4. Gateway Spoofing 

Sebuah jenis serangan dimana bertujuan untuk menipu gateway yang 

merupakan jaringan internal PC. Penyerang mengirimkan serangkaian alamat 

MAC router yang salah di dalam jaringan yang terus berlanjut ke gateway 

sehingga pengguna sebenarnya tidak dapat memperbarui informasi alamat yang 

tersimpan di router. Hal ini menyebabkan router mengirimkan data ke MAC 

Address yang salah, menyebabkan PC normal tidak menerima komunikasi yang 

asli. 
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Gambar 2.1 Model Serangan Man In The Middle Attack 

Menurut Manzoor, Kumar, & Kumari (2016), Penanganan terhada Man In The 

Middle Attack ada beberapa cara, yaitu: 

1. ARP watch: ARP watch berisi fungsi yang dirancang untuk memantau tabel 

MAC / IP dan mencatat perubahan melalui syslog dan email. Ini adalah 

perangkat lunak yang sangat sederhana dan mudah yang dapat dengan mudah 

dijalankan pada sistem berbasis linux manapun. Ini memonitor aktivitas 

Ethernet dan memelihara database alamat MAC Ethernet yang terlihat pada 

jaringan dengan pasangan IP terkait mereka. Ini bisa melaporkan perubahannya 

via email. 

2. XARP: XARP adalah alat yang berjalan di windows untuk deteksi spoof ARP. 

Ini adalah alat grafis kecil namun berguna untuk memantau cache ARP 

komputer kita. itu secara berkala meminta cache ARP lokal. Karena 

melaporkan perubahan dalam pemetaan MAC ke MAC dengan 

membandingkan entri baru dengan yang lama. Dengan demikian, diperlukan 

deteksi ARP spoofing pada manusia dalam serangan tengah. 

3. Static Arp Table: BB tabel pada sistem dapat dipetakan secara statis biasanya 

menggunakan perintah ARP-s, Bahkan dengan pemetaan statis. Beberapa 
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sistem telah dilaporkan menerima ARP yang tidak serampangan dan menimpa 

pemetaan statis. Beberapa sistem akan memungkinkan ARP untuk benar-benar 

dihapus dari antarmuka Ethernet dan percaya pada Tabel Arp statis. Pemetaan 

statis harus diuji dengan OS target Anda untuk daya tahan selama serangan 

ARP. Persediaan sistem operasi host Anda untuk respon mereka terhadap 

serangan ARP sehingga Anda tahu apa jaringan Anda rentan terhadapnya. 

 

2.2.10 Enkripsi Data 

Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah dengan 

menggunakan teknologi enkripsi. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa 

sehingga tidak mudah disadap. Jadi enkripsi adalah proses yang dilakukan untuk 

mengamankan sebuah pesan (yang disebut plaintext) menjadi pesan yang tersembunyi 

(disebut ciphertext) adalah enkripsi (encryption). Ciphertext adalah pesan yang sudah 

tidak dapat dibaca dengan mudah. Terminologi yang lebih tepat digunakan adalah 

“encipher”. Proses sebaliknya, untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext, disebut 

dekripsi (decryption). Terminologi yang lebih tepat untuk proses ini adalah “decipher”. 

Berdasarkan cara memproses teks (plaintext), cipher dapat dikategorikan menjadi dua 

jenis: block cipher and stream cipher. Block cipher bekerja dengan memproses data 

secara blok, dimana beberapa karakter/data digabungkan menjadi satu blok. Setiap 

proses satu blok menghasilkan keluaran satu blok juga. Sementara itu stream cipher 

bekerja memproses masukan (karakter atau data) secara terus menerus dan 

menghasilkan data pada saat yang bersamaan. Banyak layanan di internet yang masih 

menggunakan “plain text” untuk authentication, seperti penggunaan pasangan userid 
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dan password. Informasi ini dapat dilihat dengan mudah oleh program penyadap atau 

pengendus (sniffer). Contoh layanan yang menggunakan plaintext antara lain: 

(Primartha, 2011) 

 akses jarak jauh dengan menggunakan telnet dan rlogin  

 transfer file dengan menggunakan FTP  

 akses email melalui POP3 dan IMAP4  

 pengiriman email melalui SMTP  

 akses web melalui HTTP 
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