
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat menyebabkan banyak 

perusahaan beralih menggunakan jaringan komputer yang mampu mempermudah 

pembagian data dan informasi (Ariyadi, 2017). Dengan penggunaan jaringan 

komputer, mampu memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan tidak 

menggunakan jaringan komputer. 

Penggunaan jaringan komputer yang semakin banyak mengharuskan setiap 

komputer memiliki identitas masing-masing yang dikenal dengan IP Address. Setiap 

komputer dalam jaringan memerlukan indentitas tersebut agar mampu berkomunikasi 

antara satu komputer dengan yang lainnya. Identitas komputer dalam jaringan ini 

masing-masing akan diberikan secara otomatis melalui DHCP Server. DHCP Server 

berperan untuk membagikan sejumlah alamat IP yang sebelumya telah dikonfigurasi 

yang kemudian dibagikan kepada komputer-komputer yang terhubung satu sama lain 

dengan DHCP server, sehingga admin jaringan tidak perlu mendaftar satu-persatu IP 

Address komputer dalam jaringan (Chen & Mao, 2015).  

Seiring dengan penggunaan jaringan komputer yang semakin banyak dalam 

perusahaan, para peretas mulai memikirkan cara untuk mendapatkan informasi 
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perusahaan melalui jaringan komputer ini. Untuk itulah diperlukan peningkatan 

keamanan jaringan komputer (Chen & Mao, 2015). Cara peretasan yang paling 

sederhana seperti penggunaan DHCP Rogue, dimana peretas menciptakan sebuah 

DHCP server imitasi yang dihubungkan dengan jaringan komputer utama 

perusahaan. Sehingga beberapa client DHCP server utama perusahaan akan 

mendapatkan IP dari DHCP server palsu yang dibuat dan alhasil tidak bisa terhubung 

ke jaringan perusahaan, melainkan terhubung dengan jaringan peretas (Miftah, 2018). 

 Apabila DHCP Server terserang DHCP Rogue, identitas dan koneksi imitasi 

yang disebarkan melalui DHCP server peretas sehingga client yang menerima IP dari 

server peretas akan dibelokkan koneksinya menuju ke jebakan peretas, semisal 

contoh, komputer client yang digunakan untuk mengakses data perbankan ataupun 

database perusahaan akan diketahui oleh peretas melalui trafik akses client, karena 

trafik yang dilalui client sudah dimanipulasi oleh peretas. Peretas hanya perlu 

mengumpulkan informasi mengenai akses situs sehari-hari client, dan kemudian 

melakukan phising situs-situs yang akan dibuka client untuk mendapatkan data 

username serta password. Masalah tersebut dapat terjadi karena adanya akses internet 

dalam jaringan perusahaan. Sehingga akar masalah tersebut akan dibahas dalam 

laporan karya ilmiah ini. 

Untuk menganalisa dan mengantisipasi masalah keamanan jaringan komputer 

seperti yang penulis deskripsi diatas, penulis menggunakan teknik keamanan jaringan 

DHCP Snooping. DHCP Snooping merupakan sebuah teknik untuk mengamankan 
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paket yang dikirm DHCP Server kepada client dan memastikan paket IP yang di offer 

dan acknowledge oleh client merupakan DHCP server yang berstatus terpercaya dari 

server perusahaan (Ariyadi, 2017). 

Dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, penulis akan 

melakukan analisis yang membandingkan jaringan komputer yang tidak 

menggunakan keamanan DHCP snooping dengan jaringan yang menggunakan 

keamanan DHCP snooping menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk 

merancang simulasi jaringan komputer. Dengan ini, diharapkan pembaca mampu 

mengetahui secara langsung dampak yang terjadi apabila tidak mengimplementasikan 

keamanan dalam jaringan komputer dan bagaimana cara menindaklanjutinya. Untuk 

itu, penulis akan fokus membahas topik mengenai uraian diatas dengan judul karya 

ilmiah “ANALISIS KEAMANAN JARINGAN LOCAL AREA NETWORK YANG 

MENGGUNAKAN DHCP SERVER BERBASIS CISCO DENGAN METODE 

PENETRATION TESTING” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas berkaitan dengan analisis yang penulis lakukan 

antara lain menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah sistem keamanan jaringan 

pada DHCP Server agar terhindar dari serangan DHCP Rogue. Sehingga secara 
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langsung karya ilmiah ini akan membahas mengenai penerapan keamanan jaringan 

serta penjelasan dampak yang akan terjadi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik perlu dibatasi masalah 

apa saja yang akan dibahas dalam karya ilmiah yang penulis buat, sehingga 

pembahasan masalah yang tertulis dalam karya ilmiah ini dapat terfokus pada apa 

yang perlu dibahas. Maka dari itu, penulis membatasi masalah yang akan dibahas 

dengan batasan sebagai berikut: 

a) Langkah perancangan dan konfigurasi jaringan simulasi dengan 

menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. 

b) Penerapan keamanan jaringan dalam jaringan simulasi dengan teknik 

keamanan DHCP Snooping. 

c) Pembahasan cara kerja keamanan jaringan DHCP Snooping. 

d) Analisa dampak kerugian yang disebabkan oleh DHCP Rogue 

e) Penerapan keamanan jaringan hanya sebatas dalam jaringan LAN (Local 

Area Network)  
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Beberapa tujuan analisis dan penulisan karya ilmiah ini diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Mengetahui dampak yang akan terjadi apabila jaringan terserang DHCP 

Rogue 

b) Mampu mengetahui cara kerja DHCP Snooping sehingga mampu 

menjalankan langkah preventif dari serangan peretas. 

c) Mampu merancang sebuah keamanan jaringan dengan menggunakan 

teknik DHCP Snooping. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

 Dari hasil peneltian yang telah diterapkan penulis, membuahkan beberapa 

manfaat dari hasil penelitian ini antara lain: 

a) Mampu mengetahui cara kerja metode keamanan DHCP Snooping  

b) Mengetahui dampak yang terjadi sebelum penerapan keamanan jaringan 

dengan setelah penerapan keamanan jaringan. 

c) Meminimalisir kesempatan peretas untuk masuk ke dalam jaringan 

perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperjelas kerangka atau gambaran yang jelas mengenai susunan 

penulisan laporan penelitian ini. Maka penulis membagi beberapa bagian penting dan 

menjelaskan apa saja yang terkandung dalam bagian tersebut, antara lain: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang melatarbelakangi 

penulis untuk melakukan analisis, rumusan masalah dan batasan apa 

saja yang akan dibahas dalam laporan ini, tujuan dan manfaat yang 

ingin dicapai dalam hasil penulisan laporan ini, serta penjelasan 

sistematika penulisan karya ilmiah yang penulis buat. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung argumen analisis 

yang penulis lakukan dalam karya ilmiah ini, dan juga bahan referensi 

penulis mengenai topik yang penulis analisis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

bab ini berisi tentang penjelasan metode apa yang akan dipakai penulis 

untuk memecahkan masalah yang akan dibahas, mencakup rancangan 
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penelitian, objek penelitian, dan teknik pengumpulan data serta 

metode analisis. 

 

 

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan penjelasan hasil uji rancangan simulasi dan 

pencatatan data penting yang berkaitan dengan topik dan rancangan 

yang dianalisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai hasil kesimpulan analisis dan 

keterbatasan penulis dalam hasil analisis serta rekomendasi dan saran 

yang dapat membantu peneliti selanjutnya. 
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