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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, mendorong individu dan 

kelompok untuk mendapatkan informasi secara instan. Informasi tersebut dapat 

diperoleh secara resmi ataupun secara tidak resmi. Informasi yang diperoleh 

dengan cara tidak resmi akan rentan mempengaruhi keamanan sistem informasi 

pada suatu instansi atau perusahaan. Hal tersebut, merupakan ancaman bagi 

keamanan sistem informasi instansi atau perusahaan sehingga membahayakan 

jalannya proses bisnis (Desy, Hidayanto, & Astuti, 2014). 

Mikrotik merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam pembuatan 

dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang khusus mengelola 

dalam teknologi jaringan komputer yang mana mendirikan kantornya di Latvia. 

Perangkat mikrotik biasanya ditemukan di perusahaan penyedia jasa layanan 

internet yang sudah tersebar di penjuru dunia. Banyak yang menjadi faktor 

mikrotik bisa dihandalkan dikalangan perusahaan jasa layanan internet. Selain 

harga perangkatnya yang tergolong terjangkau bagi kalangan menengah kebawah, 

mikrotik juga memiliki user interface yang cukup baik. Tapi setiap sistem pasti 

punya celah keamanan, mikrotik juga rentan akan hal tersebut. Peretas yang 

terlatih dan handal pasti cepat atau lambat akan menemukan celah keamanan 

suatu perangkat. 
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Para peretas keamanan sistem informasi menerapkan metode atau teknik-

teknik dalam melakukan penyerangan suatu sistem. Exploit merupakan salah satu 

teknik yang sering digunakan para peretas untuk menyerang keamanan sebuah 

sistem. Exploit adalah sebuah kode, atau sekumpulan kode, ataupun program yang 

mengandung kode-kode yang menyerang sisi kelemahan dari sebuah sistem yang 

telah dibuat (Chandra, Hutauruk, Yulianto, & Satrya, 2016).  

Efek dari serangan teknik exploit tersebut dapat bermacam-macam. Dari 

sisi pengguna pribadi yaitu kehilangan informasi pribadi menyangkut pengguna 

sistem, namun kerugiannya tidak terlalu banyak. Sedangkan dari sisi menengah 

keatas, seperti intansi sekolah, dinas ataupun perusahaan akan mengalami 

kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan. Karena informasi yang 

didapatkan oleh peretas bisa digunakan untuk hal yang illegal. Informasi tersebut 

bisa berupa dokumen penting, informasi pribadi karyawan perusahaan dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu, bagi setiap instansi ataupun perusahaan yang 

memiliki sistem informasi seharusnya memiliki perancangan keamanan informasi 

secara mumpuni. 

Banyak cara yang bisa digunakan dalam mengatasi serangan peretas yang 

menggunakan teknik exploit, diantaranya yaitu bisa dari sisi sebuah sistem dan 

dari sisi pengguna sistem tersebut. Penting bagi instansi dan perusahaan untuk 

mengadakan sosialisasi dalam melakukan tindakan preventif pengamanan sistem 

informasi secara berkala kepada pengguna sebuah sistem. Karena dari sisi inilah 

yang rentan terdapat celah keamanan sebuah sistem tersebut.  
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Berlandaskan penjelasan dalam latar belakang tersebut, sangat penting 

untuk mengetahui bagaimana cara dan solusi mengatasi sistem yang terdapat 

kelemahan dalam serangan exploit di router mikrotik. Oleh karena itu, penulis 

memilih topik tugas akhir ini dengan judul “Analisis dan Perancangan 

Keamanan Akses Router Mikrotik dari Serangan Exploit”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada bagian latar belakang yang sudah diterangkan bahwa 

terdapat tiga permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa masalah keamanan router mikrotik yang 

terjadi setelah diserang oleh peretas terhadap router mikrotik?  

2. Bagaimana metode yang dilakukan untuk memulihkan sistem 

keamanan router mikrotik setelah diserang oleh peretas?  

3. Bagaimana upaya pencegahan untuk melindungi sistem keamanan 

router mikrotik supaya tidak diretas kembali?  

 

1.3  Batasan Masalah 

Supaya topik pembahasan ini lebih terfokus dan terarah serta 

mempermudah peneliti dalam memahami tujuan penelitian, maka batasan masalah 

yang dibahas dalam tugas akhir ini yaitu: 

1. Penelitian hanya mencakup pada perangkat router mikrotik dengan 

router OS versi 6.xx 
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2. Penelitian hanya membahas sebab akibat serangan metode serangan 

exploit terhadap perangkat router mikrotik. 

3. Dalam penelitian ini akan dibahas cara dan metode dalam 

pencegahan serangan exploit terhadap router mikrotik. 

1.4  Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Analisis dan Perancangan Keamanan 

Akses Router Mikrotik dari Serangan Exploit” tersebut mempunyai tujuan antara 

lain: 

1. Memberikan gambaran cara mengamankan celah keamanan sistem 

keamanan router mikrotik. 

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang cara melindungi dan 

mengamankan sistem keamanan router mikrotik agar tidak mudah 

diserang oleh peretas. 

3. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional 

Batam. 

4. Agar penulis mampu memberikan saran dan solusi bagi pembaca 

yang ingin mengetahui cara pencegahan dan mengamankan router 

mikrotik tersebut.  

  

1.5  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari tugas akhir analisis dan perancangan keamanan 

akses router mikrotik dari serangan exploit bagi User, Peneliti dan Akademisi 

yaitu:  
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1. Bagi User 

a. Memberikan informasi pekembangan teknologi dalam 

pentester router mikrotik. 

b. Memberikan informasi yang perlu dihindari user dalam 

menggunakan perangkat mikrotik.  

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pemahaman tentang metode dalam menangani 

masalah keamanan akses router mikrotik yang dieksploitasi 

b. Memberikan wawasan keilmuan dalam hal dasar-dasar 

keamanan sistem informasi secara umum. 

3. Bagi Akademisi 

a. Memberikan gambaran dalam menerapkan sistem keamanan 

akses router mikrotik yang baik. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat jelas dan padat ringkasan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

proyek, manfaat project, dan sistematika pembahasan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini terdapat tinjauan pustaka yang merupakan bahan 

pertimbangan peneliti terhadap tugas akhir ini dan landasan teori yang 

berhubungan dengan analisis dan perancangan keamanan akses router 

mikrotik dari serangan eksploit, dapat berupa pengertian-pengertian 

atau obyek yang berhubungan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode yang diterapkan untuk 

mengimplementasikan penelitian dan pengembangan tugas akhir. 

Mendeskripsikan tentang metode yang dipakai, yang teriri atas alur 

penelitian, analisis permasalahan, serta perancangan system. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi terhadap tugas akhir. 

Mendefinisikan tentang implementasi perancangan cara kerja exploit 

serta cara mengamankan akses router mikrotik dari serangan exploit 

yang telah di analisis, direncanakan dan memuat pembahasan tentang 

sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang isinya terdiri atas kesimpulan 

dari keseluruhan laporan tugas akhir ini, temuan-temuan yang 

didapatkan dari hasil analisa serta pembahasan tentang analisis dan 

perancangan keamanan akses router mikrotik dari serangan exploit.  
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