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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2. 1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini didasarkan dari hasil tinjauan penelitian sebelumnya yaitu, 

ARP Spoofing and Man In The Middle Attack (Manzoor, Kumar, & Kumari, 

2016). Menjelaskan dengan singkat tentang MITM secara umum dan bagaimana 

cara membuat serangan MITM menggunakan ARP Spoofing untuk menguji 

keamanan jaringan wireless LAN. Serangan MITM yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Ettercap. Tetapi pada penelitian ini 

belum ada membahas bagaimana cara mengatasi serangan MITM yang sudah 

dilakukan. 

Penelitian lain yang membahas tentang serangan Man In The Middle 

Attack adalah A Prototype For Generating Man In The Middle Attack (Malik & 

Arora, 2018). Pada penelitian ini menjelaskan tentang serangan MITM dengan 

lebih detail disertai dengan langkah-langkah menguji MITM dan beberapa 

langkah untuk melindungi komputer dari serangan hacker. Tetapi pada penelitian 

ini, solusi yang diberikan tidak spesifik dan lengkap, yaitu hanya berupa 

penjelasan tentang software update, firewall dan data encryption. 

Pada penelitian selanjutnya yang berjudul Analisis dan Evaluasi Tingkat 

Keamanan Jaringan Komputer Nirkabel (Wireless LAN); Studi Kasus di Kampus 

STMIK Mataram (Samsumar & Gunawan, 2017). Penelitian tersebut 

menghasilkan sebuah hasil penilaian yang menjadi referensi untuk meningkatkan 

keamanan jaringan nirkabel pada kampus STMIK Mataram dengan penetration 
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test.  Penetration test ini dilakukan untuk mengetahui celah keamanan yang 

terdapat pada jaringan nirkabel kampus STMIK Mataram. Pengujian yang 

dilakukan pada penelitian tersebut terhadap jaringan nirkabel adalah 

menggunakan serangan simulasi diantaranya spoofing MAC address, 

authentication attack, denial of service, eavesdropping dan man in the middle 

attack. Dari penetration test tersebut, didapatkan model keamanan yang dapat 

menutup celah keamanan yang ada yaitu: penggunaan kombinasi antara server 

autentikasi, firewall, WPA/WPA2, dan captive portal.  

Penelitian selanjutnya adalah Analisa Keamanan Jaringan WLAN dengan 

Metode Penetration Testing (Studi Kasus : Laboratorium Sistem Informasi dan 

Programming Teknik Informatika UHO) (Bayu, Yamin, & Aksara, 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui celah keamanan pada jaringan WLAN 

di laboratorium sistem informasi dan programming Teknik Informatika 

Universitas Halu Oleo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan WLAN 

yang ada masih memiliki banyak celah yang dapat ditembus oleh serangan. Dari 

tiga serangan yang disimulasikan dalam penetration test, hanya satu serangan 

yang gagal yaitu Cracking The Encryption. Selain itu, serangan Attacking The 

Infrastructure  dan Man In The Middle Attack belum memiliki keamanan yang 

baik terhadap pengguna jaringan wireless yang ada dan belum terdapat solusi dari 

masalah tersebut.  

Penelitian yang berjudul Monitoring Jaringan Wireless terhadap 

Serangan Packet Sniffing dengan Menggunakan IDS (Fauzi & Suartana, 2018). 

Menjabarkan tentang penyerangan Packet Sniffing dengan indikasi ARP Spoof 

menggunakan sistem IDS dan tools ettercap. Penelitian ini pada dasarnya hanya 
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merupakan sebuah monitoring jaringan wireless sehingga tidak menjabarkan 

tentang solusi yang dapat dilakukan, melainkan hanya sebuah pemberitahuan atau 

alert pada PC monitoring. 

Selanjutnya adalah penelitian tentang Aplikasi Monitoring Keamanan 

Jaringan dengan Menggunakan IDS dan Router Mikrotik (Wiyanto, Hamzah, & 

Sholeh, 2015). Penelitian ini menggunakan metode IDS dan IPTables mikrotik 

untuk pencegahan penyusup. Pada penelitian ini, monitoring sudah menggunakan 

router mikrotik, tetapi hanya berupa monitoring melalui web yang dapat diakses 

oleh administrator. 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka penulis membuat tabel 

penelitian untuk membandingkan penelitian sebelumnya terhadap penelitian 

penulis (Lihat Tabel 2.1) 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Jami Manzoor, 
Avinash Kumar & 
Sweety Kumari 

2016 Membahas tentang serangan Man In The Middle 
Attack dengan ARP Spoofing. MITM menurut 
penelitian ini yaitu sebuah serangan yang secara 
diam-diam dilakukan oleh penyadap untuk 
mengambil data/informasi pengguna. 

Shashank Malik & 
Yojna Arora 

2018 Penelitian ini membahas MITM secara detail. 
Membahas tentang pengujian dan juga solusi. 
Tetapi solusi yang diberikan tidak detail dan 
memerlukan pengembangan. 

Lalu Delsi 
Samsumar & 
Karya Gunawan 

2017 Hasil dari penelitian ini merupakan sebuah model 
keamanan jaringan dari serangan MITM dengan 
penggunaan kombinasi antara server autentikasi, 
firewall, WPA/WPA2, dan captive portal. 

Imam Kreshna 
Bayu, Muh. Yamin 
& LM Fid Aksara 

2017 Penelitian yang juga menggunakan penetration 
test dengan 3 serangan, dan salah satunya adalah 
man in the middle attack. Tetapi pada penelitian 
ini belum ditemukan solusi terhadap masalah 
keamanan jaringan wireless yang ada. 

Nurcahaya Simanjuntak, Analisa dan Perancangan Keamanan Jaringan Wireless dari Serangan 
Man In The Middle Attack Menggunakan Mikrotik Wireless, 2019 
UIB Repository©2019



11 
 

 

 Universitas Internasional Batam 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Achmad Rizal 
Fauzi & I Made 
Suartana 

2018 Menjabarkan tentang penyerangan Packet 
Sniffing dengan indikasi ARP Spoof. Penelitian 
ini merupakan monitoring jaringan wireless dan 
tidak menjabarkan solusi akan permasalahan 
yang ada. 

Pidie Wiyanto, 
Amir Hamzah & 
Mohammad Sholeh 

2015 Penelitian yang bertujuan untuk mencegah 
masuknya penyusup kedalam jaringan dengan 
memonitoring kegiatan yang mencurigakan yang 
dilakukan oleh intruder dengan router mikrotik. 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dijabarkan 

sebelumnya, peneliti akan melakukan sebuah analisa terhadap keamanan jaringan 

wireless seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Samsumar & Gunawan 

(2017), dengan melakukan penetration test seperti yang dilakukan pada penelitian 

Bayu et al. (2017), dan menggunakan serangan Man In The Middle Attack seperti 

yang dilakukan oleh (Fauzi & Suartana (2018) ; Malik & Arora (2018); Manzoor 

et al. (2016), serta menggunakan mikrotik seperti penelitian Wiyanto et al. (2015) 

tetapi dengan cara yang berbeda dan digunakan sebagai solusi dari permasalahan 

keamanan jaringan wireless dengan tuntas, bukan hanya sebuah monitoring 

keamanan jaringan saja. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam melakukan penelitian tentang keamanan jaringan wireless ini, 

penulis membuat sebuah landasan teori. Landasan teori adalah kumpulan dari 

teori-teori yang dipakai dalam penelitian penulis, dimana teori-teori ini nantinya 

akan berguna untuk memperkuat pengertian dan deskripsi dari studi terkait. 

Landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer mencakup sebuah jaringan yang terdiri dari dua 

komputer atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai 

sebuah tujuan atau pekerjaan tertentu. Komputer yang saling berhubungan ini juga 

berbagi sumber daya yang sama seperti printer dan pertukaran file sehingga 

terjadi komunikasi secara elektronik antara satu dan yang lainnya. Komputer yang 

dapat berkomunikasi dan terhubung satu dengan lainnya itu menggunakan media 

kabel, gelombang radio, saluran telepon, infrared ataupun satelit untuk 

berinteraksi. Dengan adanya jaringan komputer, membuat komputer dapat 

melakukan banyak pekerjaan serta dapat membantu efisiensi dan efektifitas dalam 

memberdayakan sumber daya yang ada (Muhammad Dedy & Riadi, 2014). 

Local Area Network (LAN) adalah sebuah jaringan yang berskala kecil 

dan bersifat lokal. LAN menghubungkan satu komputer pribadi dengan yang 

lainnya dalam satu area atau lokasi yang sama. LAN menggunakan media kabel 

dalam penggunaannya untuk menghubungkan komputer lokal satu dengan yang 

lainnya, sehingga jaringan ini tergantung pada letak dan panjang kabel yang ada 

(Sari, Sudarsono, & Hayadi, 2013). 

Metropolitan Area Network (MAN) yaitu istilah untuk jaringan yang 

berskala lebih luas daripada LAN, MAN bisa saja berupa gabungan dari beberapa 

jaringan LAN. Dalam jaringan ini dibutuhkan operator telekomunikasi untuk 

mengatur hubungan antara jaringan komputer yang terhubung dalam MAN (Dedy 

Haryanto & Riadi, 2014). 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang berskala luas 

dibandingkan dengan LAN dan MAN. Jaringan ini dapat menghubungkan 
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jaringan lokal satu dengan jaringan lokal lain yang berada pada lokasi yang 

berbeda bahkan bisa menghubungkan jaringan antar kota, negara dan benua. 

Jaringan ini membutuhkan router atau saluran komunikasi publik dalam 

penggunaannya (Wijaya, Robet, & Robin, 2015). 

Wireless Local Area Network (WLAN) menurut Pamuji, Rachmawati, & 

Iswahyudi (2017) adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang 

elektromagnetik dan infrared sebagai media untuk men-transfer data. WLAN juga 

sering dikenal dengan istilah jaringan nirkabel atau wireless. Pada umumnya, 

WLAN hampir sama dengan jaringan LAN, hanya saja WLAN menggunakan 

wireless device dalam berhubungan dengan jaringan dan bukan berupa kabel.  

Menurut Fahlepi, Iswahyudi, & Sutanta (2017), jaringan wireless 

memiliki dua mode, yaitu infrastruktur dan Ad-Hoc. Konfigurasi infrastruktur 

adalah komunikasi yang terjadi diantara masing-masing komputer melalui access 

point pada WLAN atau LAN. Mode infrastruktur ini digunakan ketika komputer 

ingin mengakses jaringan kabel contohnya melakukan sharing printer. Pada mode 

ini, access point merupakan hal yang penting, dikarenakan berfungsi untuk 

melayani komunikasi yang ada pada jaringan wireless. Oleh karena itu, jumlah  

dan lokasi access point sangat berpengaruh pada kelancaran jaringan wireless 

yang ada.  

Sedangkan komunikasi Ad-Hoc adalah komunikasi langsung antara 

masing-masing komputer melalui piranti wireless. Pada mode komunikasi ini, 

komputer tidak memerlukan access point agar setiap host dapat saling 

berkomunikai. Host yang ada cukup memiliki transmitter dan receiver wireless 

untuk berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Kekurangan yang terdapat 
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pada komunikasi ini adalah komputer tidak dapat mengakses dan berkomunikasi 

dengan komputer yang menggunakan jaringan kabel dan terbatas pada jarak antar 

komputer. 

Pada umumnya, WLAN saat ini menggunakan standar 802.11b yang 

dikenal dengan Wireless Fidelity (Wi-Fi). Standar ini memiliki kecepatan 11Mbps 

untuk melakukan komunikasi, sedangkan jaringan yang menggunakan kabel 

memiliki kecepatan 100 Mbps. Wi-Fi saat ini sudah memiliki standar baru yaitu 

802.11g yang mampu mentransmisi data dengan kecepatan 54 Mbps (Pamuji et al., 

2017). 

Standar 802.11a adalah model dasar yang dibentuk untuk penggunaan 

WiFi secara umum. Standar ini menggunakan kecepatan 54 Mbps dan dapat 

mentransfer data dua kali lebih banyak dari tipe g. Standar ini memiliki bandwidth 

sebesar 72 Mbps atau 108 Mbps. 802.11a menggunakan frekuensi yang tinggi 

yaitu 5 GHz dan frekuensi ini sangat baik untuk mentransfer data yang berukuran 

besar. Tetapi 802.11a memiliki kendala pada tingginya harga perangkat ini jika 

digunakan untuk kepentingan publik dan menggunakan jarak dengan frekuensi 

sebesar 5 GHz (Pamuji et al., 2017). 

Standar 802.11b menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Standar ini dapat 

diterima dengan sangat baik oleh pengguna perangkat jaringan wireless, 

dibuktikan dengan masih bertahannya standar 802.11b sampai saat ini. Tetapi 

sistem b ini memiliki kendala pada band, seperti gangguan pada Cordless dan 

frekuensi Microwave dapat saling menganggu satu sama lain untuk daya 

jangkauannya. 802.11b memiliki kemampuan transmisi yang dinilai masih standar 

dengan 11 Mbps atau rata-rata 5 MBbit/s yang dirasakan cukup lambat oleh 
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pengguna. Standar ini memiliki harga lebih mahal, namun tidak mampu 

menandingi kemampuan yang dimiliki oleh tipe a dan g (Pamuji et al., 2017). 

Standar 802.11g adalah model standar yang sebanding dengan tipe 

standar 802.11b. Standar ini memiliki kemampuan yang sama dengan tipe a dan 

tipe b atau bisa dikatakan gabungan dari tipe a dan b. Standar ini memiliki 

frekuensi 2.4GHz dan mampu mentransmisi data dengan kecepatan transfer 54 

Mbps hingga 108 Mbps jika terdapat inisial G atau turbo. Untuk hardware 

pendukung, sistem g ini merupakan sistem yang paling banyak dibuat oleh vendor. 

Standar ini secara teoritis memiliki kemampuan transfer data kurang lebih 

20Mbit/s atau 4 kali lebih baik dari tipe b dan sedikit lebih lambat dari tipe a 

(Pamuji et al., 2017). 

Standar 802.11n adalah standar jaringan wireless masa depan dengan 

frekuensi 2,4 Ghz. Diperkirakan kecepatan transfer data pada standar ini mencapai 

100-200 Mbps. Standar ini dibuat dengan tujuan memperbaiki fitur 802.11g yang 

didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal nirkabel dan antena. Ketika 

standar ini selesai, diperkirakan dapat melebihi standar yang sudah ada 

sebelumnya dalam kecepatan transfer data dikarenakan intensitas sinyalnya 

meningkat. Peralatan pada standar 802.11n sama dengan peralatan 802.11g. 

Keunggulan dari standar ini adalah kecepatan yang maksimum dengan jangkauan 

sinyal yang lebih baik dan lebih tahan terhadap sinyal interferensi dari sumber-

sumber luar. Sedangkan kelemahannya adalah standar yang belum selesai ini 

memiliki biaya lebih tinggi dari standar 802.11g yang sudah ada sebelumnya, 

penggunaan beberapa sinyal mungkin sangat terganggu bila berada  secara 

berdekatan dengan 802.11b/g berbasis jaringan (Pamuji et al., 2017). 
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Gambar 2.1 Perbandingan Kecepatan Wireless 

 

2.2.4 Keamanan Jaringan  

Menurut Ikhwan & Elfitri (2014), suatu keamanan jaringan adalah 

terkendalinya akses penggunaan jaringan dimana akses jaringan dapat dikontrol 

oleh siapa saja yang berhak dan dapat menghalangi subjek atau orang yang tidak 

berhak untuk mengaksesnya. Prinsip keamanan jaringan menurut Ikhwan & Elfitri 

(2014) diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Confidentiality mengacu pada terjaganya hak untuk mengakses jaringan 

agar tidak ada orang atau subjek asing yang dapat masuk kedalam 

jaringan tersebut untuk merusak ataupun mengganggu jaringan serta 

kerahasiaan informasi atau data pengguna jaringan. Hal ini juga mengacu 

pada data dan informasi pribadi pengguna yang diberikan kepada pihak 

lain untuk diakses (sharing) tetapi untuk keperluan tertentu dan akses 

tersebut hanya digunakan untuk keperluan tersebut. Contoh data 

pengguna yang bersifat pribadi yaitu: nama, nomor paspor, nomor kartu 

kredit atau rekening, nomor telepon, password komputer, kartu digital, 

alamat dan lain-lainnya. Ada banyak tool yang saat ini dapat digunakan 

untuk menjaga data dan informasi agar tidak dapat diakses oleh orang 
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atau subjek asing yaitu diantaranya: akses kontrol, enkripsi, otentifikasi, 

keamanan fisik dan otorisasi. 

2. Intergrity (Integritas) 

Integrity mengacu pada keaslian atau originalitas sebuah data/objek yang 

dikirim. Hal ini dapat dilihat pada data yang dikirim oleh transmitter 

adalah data yang sama dengan yang diterima oleh receiver tanpa adanya 

perubahan diperjalanan data hingga sampai ditujuan. Sebagai contoh, 

seorang transmitter  mengirim email kepada receiver. Tetapi dalam 

proses pengiriman, email tersebut dicegat dan kemudian diubah isinya 

dan selanjutnya data yang telah diubah tersebutlah yang dikirim ke 

receiver. Sehingga data yang diterima oleh receiver merupakan data yang 

berbeda dari yang transmitter kirim. Bentuk serangan terhadap aspek 

integrity diantaranya yaitu: trojan horse, virus dan pengguna lain yang 

berada ditengah komunikasi (penyadap atau man in the middle attack).  

3. Availability (Ketersediaan) 

Availability mengacu pada ketersediaan hak akses yang selalu tersedia 

setiap saat tanpa adanya masalah. Bentuk serangan terhadap aspek 

availability ini diantaranya yaitu: Denial of Service (DDoS Attack), 

human error dan disaster. Tool yang dapat digunakan untuk mengatasi 

masalah ini yaitu: perlindungan secara fisik dan penyimpanan redundan 

pada storage. Sedangkan untuk ketersediaan data yang dianggap sangat 

penting dan menjadi prioritas, maka diperlukan server cadangan atau 

replika server dan backup data. 
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Sedangkan, keamanan jaringan wireless menurut Jamaludin (2016), 

terbagi menjadi empat bagian yaitu: 

1. Keamanan Aplikasi 

Keamanan aplikasi mengacu pada amannya aplikasi user dan aplikasi 

standar yang digunakan, contohnya seperti email. 

2. Keamanan Perangkat 

Keamanan perangkat mengacu pada terhindarnya perangkat fisik wireless 

yang digunakan dari masalah kerusakan dan kehilangan. 

3. Keamanan Komunikasi Wireless 

Keamanan komunikasi wireless mengacu pada kuatnya perlindungan 

terhadap pesan atau data saat dikirim. 

4. Keamanan Server 

Keamanan server mengacu pada terhindarnya server yang terkoneksi ke 

jaringan menggunakan internet ataupun jaringan kabel dari kerusakan 

ataupun serangan. 

 

Macam-macam bentuk penyerangan terhadap keamanan jaringan dan 

penanggulangannya menurut (Kotkar, Nalawade, Gawas, & Patwardhan, 2013) 

yaitu: 

1. Mac Flooding 

Dalam jaringan komputer, mac flooding adalah teknik yang digunakan 

untuk membahayakan keamanan pada jaringan switch. Pada dasarnya, 

mac flooding mengganggu jaringan switch dengan cara mengirim paket 

data yang mengganggu aliran data dari pengirim ke penerima yang pada 

umumnya menggunakan mac address. Penangulangannya yaitu dengan 
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mengkonfigurasikan fitur  Post Security pada switch. Konfigurasi post 

security harus membatasi jumlah MAC address yang dapat terhubung ke 

jaringan dengan cara memperhatikan port terakhir yang terhubung pada 

switch. 

2. Session Hijacking 

Penyerangan ini mengambil alih session pengguna web yang aman 

ataupun tidak aman dengan mendapatkan ID session. Setelah ID session 

pengguna diakses, penyerang dapat berpura-pura sebagai pengguna asli 

dan melakukan kegiatan apapun pada jaringan tersebut. Metode yang 

digunakan pada session hijacking yaitu IP Spoofing, Session Side 

Hijacking, Cross-Site Scripting. Penanggulangannya yaitu dengan 

menggunakan metode enkripsi, string as session key (mencegah 

penyerang untuk menebak ID session yang valid melalui serangan Brute 

Force), regenerasi ID session setelah login sukses.  

3. IP Spoofing 

IP spoofing memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses ke 

komputer yang seharusnya tidak dapat diakses. Penyerang mengelabuhi 

pengguna dengan cara mengirim pesan yang berpura-pura sebagai host 

tepercaya. Ketika mentransfer paket, penyerang mengubah alamat tujuan 

dan menempatkan alamatnya sebagai alamat IP tujuan dan berpura-pura 

sebagai pengirim asli. Penanggulangannya yaitu enkripsi, otentikasi dan 

router filtering. 
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4. Denial of Service Attack  

Penyerangan ini pada dasarnya menggunakan teknik membanjiri mesin 

targetnya dengan lalu lintas yang sangat banyak sehingga mencegah 

target untuk dapat mengakses penyedia layanan atau membuat 

permintaan layanan. Mesin target dipertahankan untuk tetap sibuk 

menanggapi lalu lintas yang diterimanya  dari penyerang. Sehingga target 

tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk merespon lalu lintas yang 

sah atau asli dari jaringan. Penanggulangannya yaitu dengan Smurft 

Attack, UDP Flood, SYN Flood. 

 

Case study keamanan jaringan diantaranya salah satunya pada tahun 

2014, dengan kasus serangan DDoS sederhana terhadap jaringan komputer dua 

organisasi kesehatan oleh pria Massachusetts. Pria bernama Martin Gottesfeld 

melakukan serangan DDos atas nama kolektif hacker Anonymous terhadap Boston 

Children’s Hospital (BCH) dan Wayside Youth & Family Support Network. 

Peretas menggunakan botnet, lebih dari 40.000 router jaringan yang terinfeksi 

dengan perangkat lunak berbahaya yang disesuaikan untuk melakukan serangan 

DDoS ini. Tidak hanya membuat BCH tidak dapat terhubung ke internet tetapi 

juga memutuskan hubungan jaringan internet beberapa rumah sakit lain di Area 

Medis Longwood. 

Serangan DDoS melumpuhkan Wayside Youth & Family Support 

Network selama lebih dari seminggu, menyebabkan fasilitas menghabiskan 

$ 18.000 pada upaya respon dan mitigasi. Namun, serangan siber pada BCH 

sangat mengerikan yang mengganggu jaringan BCH selama setidaknya dua 

minggu, melumpuhkan operasi rumah sakit sehari-hari dan kegiatan penelitian 
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rumah sakit yang akhirnya membebani fasilitas total lebih dari $ 600.000 dalam 

kerusakannya. Atas aksinya ini, Martin Gottesfeld dijatuhkan hukuman 10 tahun 

penjara (Kumar, 2019). 

Case study lainnya terjadi pada bulan Oktober 2018, ribuan Router 

MikroTik diretas untuk Eavesdrop On Network Traffic. Pembajakan router ini 

dilakukan dengan malware yang memanfaatkan kerentanan dalam kebocoran CIA 

Vault 7. Kerentanan ini terdapat pada 2 komponen manajemen RouterOS 

MikroTik  yaitu Winbox dan Webfig. Akibat dari penyerangan ini adalah bocornya 

data IP address pengguna sehingga penyerang dapat mengendalikannya. Para 

korban dari kejadian ini tersebar di berbagai negara Rusia, Iran, Brasil, India, 

Ukraina, Bangladesh, Indonesia, Ekuador, Amerika Serikat, Argentina, Kolombia, 

Polandia, Kenya, Irak, dan beberapa negara Eropa dan Asia, dengan Rusia 

menjadi yang paling terkena dampaknya (Khandelwal, 2018). 

 

2.2.5 Cybercrime 

Menurut Hius, Saputra, & Nasution (2014), cybercrime adalah sebuah 

kegiatan kejahatan yang melawan hukum dengan menggunakan kecanggihan 

teknologi, komputer dan telekomunikasi yang berbasis internet dengan cara 

merugikan orang lain untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadi.  

Karakteristik kejahatan konvensional menurut Ketaren (2016), terbagi 

menjadi 2 yaitu: 

1. Blue Collar Crime 

Kejahatan dalam konteks ini adalah merupakan kejahatan atau tindakan 

kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti: pencurian, 

perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. 

Nurcahaya Simanjuntak, Analisa dan Perancangan Keamanan Jaringan Wireless dari Serangan 
Man In The Middle Attack Menggunakan Mikrotik Wireless, 2019 
UIB Repository©2019



22 
 

 

 Universitas Internasional Batam 

2. White Collar Crime 

Kejahatan dalam konteks ini terbagi menjadi 4 kelompok yaitu: kejahatan 

korporasi, individu, birokrat dan malpraktek. 

Cybercrime memiliki karakteristik yang berbeda dengan menyangkut 5 

hal berikut (Ketaren, 2016): 

1. Ruang Lingkup Kejahatan 

2. Sifat Kejahatan 

3. Pelaku Kejahatan 

4. Modus Kejahatan 

5. Jenis Kerugian yang Ditimbulkan 

Klasifikasi cybercrime menurut Hius et al. (2014), sesuai dengan bentuk 

penanganannya yaitu: 

1. Cybertrespass 

Penggunaan teknologi komputer untuk kepentingan individu atau 

organisasi dengan meningkatkan akses pada sistem komputer. 

2. Cyberpiracy 

Penggunaan komputer untuk kegiatan mencetak ulang (copy-paste) 

sebuah software atau informasi, lalu kemudian menyebarkan software 

dan informasi tersebut melalui teknologi komputer atau yang sering kita 

kenal dengan pembajakan.  
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3. Cybervandalism 

Penggunaan teknologi komputer untuk pembuatan suatu program yang 

berdampak mengganggu proses transmisi elektronik bahkan dapat 

menghancurkan data komputer. 

 
Jenis-jenis cybercrime berdasarkan modus atau jenis aktifitasnya menurut 

(Ketaren, 2016) yaitu: 

1. Illegal Access 

Merupakan cybercrime yang dilakukan dengan cara membobol atau 

memasuki sebuah sistem komputer tanpa izin pemilik sistem komputer. 

Contoh kejahatan ini yaitu probing dan port. 

2. Illegal Contents 

Merupakan cybercrime yang dilakukan dengan cara menyebarkan data 

atau informasi yang bersifat tidak benar, tidak etis kedalam internet dan 

melanggar hukum serta dapat merugikan orang lain. Contoh kejahatan ini 

yaitu penipuan dan penyebaran pornografi. 

3. Penyebaran virus secara sengaja 

Penyebaran virus ini menggunakan media email sebagai penyebarannya. 

Pada umumnya, korban tidak meyadari bahwa sistem email-nya sudah 

diserang virus. Kemudian virus tersebut dikirim ke email lain 

menggunakan email korban tanpa disadari.  

4. Data Forgery 

Cybercrime ini dilakukan dengan tujuan memalsukan dokumen-dokumen 

penting yang telah di-upload ke internet. Dokumen yang dipalsukan 
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biasanya berupa dokumen organisasi atau perusahaan yang memiliki 

situs web sendiri. 

5. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion 

Kejahatan ini merupakan kegiatan memasuki suatu sistem jaringan 

komputer dan memata-matai sistem tersebut, lalu melakukan gangguan 

seperti perusakan data, sistem ataupun program komputer yang 

terhubung ke internet. 

6. Cyberstalking 

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan mengganggu 

ataupun melecehkan korban dengan terus melakukan teror berulang-

ulang dan berkelanjutan menggunakan email atau aplikasi lainnya. 

7. Carding 

Carding merupakan kejahatan dengan mencuri nomor kartu kredit milik 

orang lain dan digunakan untuk kepentingan transaksi perdagangan di 

internet secara pribadi. 

8. Hacking dan Cracker 

Hacker adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang memiliki 

minat dan kemampuan dalam mempelajari sistem komputer secara men-

detail dan dapat meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan craker adalah 

sebutan yang digunakan untuk seorang hacker yang menggunakan 

kemampuannya untuk melakukan hal negatif di dunia komputer. 

Aktivitas yang dilakukan oleh cracker memiliki cakupan yang sangat 

luas diantaranya: pembajakan account, pembajakan situs web, 
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penyebaran virus, probing, hingga mengambil alih sistem komputer 

sasaran.  

9. Hijacking 

Merupakan kejahatan berupa pembajakan terhadap hasil karya orang lain 

melalui internet. Contoh yang paling sering kita dapati adalah software 

privacy. 

10. Defacing 

Merupakan kejahatan yang mencakup kegiatan hacking pada suatu web 

atau program application. Kegiatan ini berfokus pada perubahan 

tampilan dan konfigurasi fisik sebuah program aplikasi atau web tanpa 

melalui source code web tersebut. Pada umumnya, kegiatan ini 

merupakan pamer kemampuan atau iseng dari pelaku kajahatan. 

11. Phising 

Kejahatan ini merupakan aksi memancing pengguna internet untuk 

memberikan informasi seperti username dan password pada web yang 

sudah di-deface atau web palsu yang memiliki tampilan yang nyaris 

serupa dengan web aslinya. Target kegiatan ini biasanya adalah pengguna 

online banking. Dengan kelalaian pengguna yang memberikan username 

dan password pada web palsu ini, maka pelaku kejahatan dapat langsung 

mengakses username dan password pengguna dan mengambil ahli akun 

tersebut. Phising biasanya dilakukan dengan email spoofing atau pesan 

instan yang nantinya mengarahkan pengguna pada halaman web palsu 

yang dimiliki oleh pelaku kejahatan.  
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12. Spamming 

Spamming adalah kegiatan kejahatan yang berupa pengiriman email yang 

berisi iklan atau informasi palsu yang sangat mengganggu penerima 

email tersebut. Contoh kegiatan ini seperti pengiriman email lotere, 

undian, hadiah yang kemudian meminta pengguna untuk melakukan 

beberapa transaksi ataupun data pribadi. 

13. Sniffing 

Merupakan kejahatan yang berupa penyadapan atau pembajakan terhadap 

lalu lintas data pada suatu jaringan komputer. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mengambil informasi atau data dari pengguna jaringan. Man In 

The Middle Attack adalah contoh dari bentuk kejahatan ini. 

14. Spoofing 

Merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh akses ke suatu 

komputer atau informasi secara tidak sah. Penyerang berhubungan 

langsung dengan pengguna dan berpura-pura memalsukan bahwa 

penyerang adalah host yang dapat dipercaya sehingga penyerang dapat 

mengakses komputer pengguna. 

15. Pharming 

Pharming merupakan situs palsu di internet. Metode kejahatan ini adalah 

dengan cara mengarahkan komputer pengguna ke web palsu yang 

tampilannya sama dengan web yang asli. Pengguna komputer ini tidak 

akan sadar bahwa telah mengakses web palsu dikarenakan alamat web ini 

sama dengan web yang sebenarnya.  

Nurcahaya Simanjuntak, Analisa dan Perancangan Keamanan Jaringan Wireless dari Serangan 
Man In The Middle Attack Menggunakan Mikrotik Wireless, 2019 
UIB Repository©2019



27 
 

 

 Universitas Internasional Batam 

16. Malware 

Malware adalah sebuah program komputer yang mencari kelemahan 

pada suatu software. Malware bertujuan untuk membobol atau merusak 

sebuah software atau sistem operasi. Malware terdiri dari beberapa 

macam, yaitu: virus, trojan horse, adware, dan worm. 

 

Beberapa case study serangan cybercrime diantaranya terjadi di tahun 

2013-2014 pada Yahoo yang berdampak pada 3 miliar akun pengguna. Pihak 

Yahoo mengumumkan bahwa telah menjadi korban dari pelanggaran data yang 

sangat besar dalam sejarah pada tahun 2014. Serangan itu membuat kebocoran 

data dari 500 juta pengguna berupa nama asli, alamat e-mail, tanggal lahir dan 

nomor telepon. Perusahaan mengatakan sebagian kata sandi pengguna telah 

dienkripsi menggunakan algoritma bcrypt yang sangat kuat.  

Beberapa bulan kemudian pada bulan Desember 2014, dari pemeriksaan 

yang telah dilakukan ternyata pada tahun 2013 pernah terjadi kebocoran data yang 

besar. Serangan ini berasal dari kelompok penyerang yang berbeda. Akun yang 

telah di serang yaitu sebanyak 1 miliar akun. Dampak dari kasus tersebut 

membuat Yahoo mengalami kerugian besar dan akhirnya dijual kepada Verizon 

pada September 2016. Pada bulan Oktober 2017, Yahoo merevisi pernyataan 

kasus pada tahun 2013 dengan kenyataan bahwa jumlah akun yang disusupi 

sebanyak 3 miliar akun dan hal ini membuat Yahoo menurunkan harga jual nya 

terhadap perusahaan Verizon (Armerding, 2018). 

Pada bulan November 2018 perusahaan Marriott International 

mengumumkan bahwa telah mengalami pencurian data sekitar 500 juta pelanggan 

di dunia maya. Pelanggaran itu sebenarnya terjadi pada sistem yang mendukung 
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brand Hotel Starwood mulai tahun 2014. Penyerang tetap berada didalam sistem 

setelah Mariott mengakuisisi Starwood pada tahun 2016 dan penyerang tersebut 

tidak ditemukan sampai September 2018. Untuk beberapa korban, data yang 

dicuri hanya berupa informasi nama dan nomor kontak. Penyerang dapat 

mengambil beberapa kombinasi informasi kontak, nomor paspor, nomor Starwood 

Preferred Guest, informasi perjalanan dan informasi pribadi lainnya. Mariott juga 

percaya bahwa nomor kartu kredit dan tanggal kadaluarsa 100 juta lebih 

pelanggan telah dicuri. Meskipun perusahaan tidak dapat memastikan apa 

penyerang dapat mendekripsi nomor kartu kredit pengguna (Armerding, 2018). 

Sedangkan pada kasus TJX Companies, Inc yang terjadi pada Desember 

2006 berdampak pada 94 juta kartu kredit pengguna. Asal dari penyerangan ini 

masih diperdebatkan. Ada yang bertanggapan bahwa sekelompok peretas 

mengambil keuntungan dari sistem enkripsi data yang lemah dan mencuri data 

kartu kredit selama transfer jaringan wireless yang dilakukan antara dua toko 

Marshall di Miami, Florida. Sedangkan tanggapan lain beranggapan bahwa 

penyerang membobol jaringan TJX melalui kios di dalam toko yang 

memungkinkan orang untuk melamar pekerjaan secara elektornik (Armerding, 

2018). Kasus ini menjadi salah satu kasus cybercrime yang memanfaatkan 

jaringan wireless dalam prosesnya. 

 

2.2.6 Man In The Middle Attack  

Menurut Pathak & Raza (2014), Man In The Middle Attack (MITM) 

adalah salah satu jenis serangan pada jaringan komputer dimana seorang 

penyusup berada ditengah komunikasi antara pengguna jaringan dan mengambil 

informasi atau mengirim pesan palsu ke pengguna jaringan tersebut (lihat Gambar 
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2.2). MITM adalah salah satu bentuk serangan yang sangat berbahaya pada 

jaringan LAN atau Ethernet yang menyebabkan kebocoran data pengguna 

jaringan.  

Man In The Middle Attack juga dikenal dengan beberapa serangan 

jaringan barikut: bucket-brigade attack, fire brigade attack, monkey-in-the-middle 

attack, session hijacking, TCP hijacking dan TCP session hijacking (Rachel & 

Subhashkar, 2017). 

 
Gambar 2.2 Konsep Man In The Middle Attack 

Konsep penyerangan MITM terhadap dua mesin yang sedang 

berkomunikasi disebut dengan konsep ARP Spoofing/Poisoning (Malik & Arora, 

2018).  

 

2.2.7 ARP Poisoning 

ARP (Address Resolution Protocol) adalah protokol yang digunakan 

untuk menerjemahkan IP address ke MAC address yang sesuai dengan baik. ARP 

poisoning adalah sebuah teknik penyerangan pada jaringan komputer lokal, baik 

dalam jaringan yang menggunakan kabel ataupun nirkabel. Teknik ini 
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memungkinkan penyerang dapat menembus data dalam jaringan lokal ataupun 

melakukan perubahan pada traffic bahkan menghentikan traffic jaringan (Fauzi & 

Suartana, 2018).  

Cara kerja ARP spoffing/poisoning yaitu dengan menautkan MAC 

address penyadap pada IP address yang digunakan oleh jaringan sebuah 

perusahaan. Dengan begitu, informasi yang masuk keperusahaan akan dapat 

dicegat oleh penyerang. ARP spoffing/poisoning dapat melakukan pencurian dan 

penghapusan data, menembus akun korban dan kerugian lainnya (Malik & Arora, 

2018).  

 

2.2.8 Penetration Testing 

Dari segi operasional, penetration testing membantu dalam membentuk 

suatu strategi keamanan informasi dengan identifikasi celah keamanan yang cepat 

dan akurat, penghapusan proaktif dari resiko keamanan yang telah diidentifikasi, 

pelaksanaan tindakan korektif, dan peningkatan pengetahuan teknologi informasi 

(Tarigan, Kusyanti, & Yahya, 2017). 

Berdasarkan strategi dan kebutuhan, penetration test menurut 

Shivayogimath (2014), terbagi menjadi 2 tipe, yaitu: 

1. External Penetration Test  

Tes ini mengarah pada apa saja yang dapat dilihat hacker ke dalam 

jaringan dan mengeksploitasi celah keamanan internet yang ada. 

Ancaman pada tipe tes ini adalah berasal dari jaringan luar (eksternal) 

yaitu internet. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengetahui apakah 

penyerang dari luar dapat masuk dan seberapa jauh dia bisa masuk 
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setelah dia mendapatkan akses. Tes ini dilakukan melalui internet dan 

menembus firewall. 

2. Internal Penetration Test 

Tes ini mengarah pada resiko yang didapati didalam organisasi atau 

jaringan. Contohnya adalah ancaman yang berasal dari karyawan internal 

yang merasa tidak puas ataupun memiliki masalah dan dapat merusak 

jaringan dari dalam.  Strategi ini berguna untuk memperkirakan berapa 

banyak kerusakan yang disebabkan oleh karyawan yang tidak puas. 

Pengujian internal berpusat pada pemahaman apa yang bisa terjadi jika 

target tes berhasil ditembus oleh pengguna resmi dengan hak akses 

standar. Tes ini dilakukan dengan cara terhubung ke jaringan internal.  

 

Berdasarkan pada pengetahuan penyerang, penetration test menurut 

Shivayogimath (2014), terbagi menjadi 3 tipe, yaitu: 

1. Black Box 

Tes ini dilakukan oleh penyerang yang tidak memiliki pengetahuan atau 

informasi tentang target jaringan yang akan diserang. Tes ini dikenal 

dengan blind test strategy dimana penyerang mensimulasikan tidakan 

dan prosedur penyerang sejati yang tidak memiliki informasi mengenai 

target uji. Penyerang mencari celah keamanan jaringan dengan sistem 

mereka sendiri dari awal. Penyerang biasanya mencari informasi 

mengenai target uji dengan menggunakan alat penetration test ataupun 

teknik rekayasa sosial.  
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2. White Box 

Tes ini disebut pengujian dengan pengetahuan yang lengkap. Penyerang 

telah menerima informasi yang diperlukan mengenai target serangan. Tes 

ini biasanya dilakukan dengan kerjasama antara penyerang dan 

organisasi. Sehingga penyerang telah mendapatkan informasi lengkap 

mengenai organisasi yang menjadi target serangan. Informasi yang 

didapat bisa berupa alamat IP host, diagram jaringan, aplikasi dan 

versinya, domain perusahaan, pertahanan keamanan seperti IPS atau IDS 

jaringan. 

3. Gray Box 

Tes ini dilakukan dengan mensimulasikan penyerang adalah karyawan di 

dalam organisasi atau perusahaan. Penyerang diberikan akun di jaringan 

internal dan akses standar ke jaringan yang ada. Pada tes ini, penyerang 

perlu mengumpulkan informasi lebih lengkap mengenai target sebelum 

melakukan tes. Tes ini bertujuan untuk menilai ancaman internal dari 

karyawan di dalam perusahaan atau organisasi. 

Menurut Sahri, Aziz, Zolkefley, Sadjirin, & Raus (2014), ada 3 fase 

pengujian yang terdapat pada penetration test (lihat Gambar 2.3), yaitu: 

1. Pre-Attack Phase (Fase sebelum penyerangan) 

Fase ini mencakup pencarian informasi dan data target yang akan 

diserang, persiapan penyerangan dan menganalisa celah keamanan pada 

target.  

Nurcahaya Simanjuntak, Analisa dan Perancangan Keamanan Jaringan Wireless dari Serangan 
Man In The Middle Attack Menggunakan Mikrotik Wireless, 2019 
UIB Repository©2019



33 
 

 

 Universitas Internasional Batam 

2. Attack Phase (Fase penyerangan) 

Fase ini merupakan fase dimana penyerang melakukan penyerangan 

terhadap target sasaran. Penyerangan ini dapat mengekploitasi kelemahan 

fisik ataupun logikal sistem. 

3. Post Attack Phase (Fase pasca penyerangan) 

Fase ini berfokus pada pengembalian fungsi sistem ke sistem semula 

dimana belum dilakukan penetration test pada sistem.  

 
Gambar 2.3 Fase Pengujian MITM 
 

2.3 Aplikasi 

Aplikasi menurut Juansyah (2015) adalah suatu penerapan dari sistem 

atau program yang bertujuan untuk melaksanakan suatu perintah dari pengguna 

aplikasi untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, aplikasi 

yang peneliti gunakan diantaranya adalah WinBox, Cain & Abel dan Wireshark. 

WinBox adalah sebuah aplikasi yang bermanfaat untuk melakukan remote ke 

server mikrotik. Mode yang digunakan winbox adalah GUI. Dengan winbox, 
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pengguna dapat melakukan konfigurasi melalui komputer client dengan mode 

GUI ini. Winbox memberikan kemudahan dalam penggunaannya karena tidak 

menggunakan perintah-perintah console (Fitriastuti & Utomo, 2014). 

Cain & Abel adalah alat pemulihan password untuk sistem operasi 

Microsoft. Cain & Abel dapat memudahkan pemulihan password dengan 

melakukan berbagai cara yaitu melakukan sniffing pada jaringan, cracking 

password yang terenkripsi dengan dictionary, merekam percakapan dengan VoIP, 

decoding password secara acak, memulihkan jaringan wireless dan menganalisa 

protokol routing (Singh, Kumar, & Raj, 2016). Wireshark adalah alat untuk 

melakukan sniffing pada paket file. Wireshark akan memberikan banyak informasi 

tambahan tentang koneksi dan paket secara individu. Wireshark bekerja dengan 

cara memetakan atau memantau protokol jaringan (Singh et al., 2016).  
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