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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian dilakukan berlandaskan pada bahasan dari penelitian 

sebelumnya, yakni penerapan Malware Analysis pada sistem operasi windows 

untuk mendeteksi Trojan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan ujicoba untuk 

menjalankan beberapa sampel Trojan pada sistem operasi Windows guna 

menganalisis pengaruh terhadap sistem tersebut. Didalam penelitian tersebut, 

peneliti menyebutkan beberapa jenis dari Trojan, salah satunya exploit. Setelah 

melakukan pengujian, Peneliti mendapatkan hasil terdapat karakteristik khusus 

pada setiap sampel Trojan, setiap trojan mempunyai perilaku khusus dalam 

menginfeksi sistem operasi windows. Peneliti menggunakan dua tahap analisis 

dalam melakukan penelitian yaitu, dengan metode static analysis dimana 

dilakukan tanpa menjalankan malware ke dalam sistem dan dynamic analysis 

dengan menjalankan malware dalam suatu sistem (Chandra et al., 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Juli, (2012), tentang Analisa Aplikasi 

Pencarian Exploitable Bugs secara Otomatis. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan analisa tentang bahayanya sebuah bugs dan cara untuk mencari bugs 

yang bisa dieksploitasi. Untuk memastikan apakah bugs tersebut dapat 

dieksploitasi memerlukan pengetahuan teknis serta waktu. Dalam melakukan 

pencarian exploitable bugs secara otomatis peneliti disini menggunakan aplikasi 

SAGE, AEG dan MAYHEM. Setiap aplikasi pencarian bugs melakukan 
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metodenya masing-masing dalam pencarian exploitable bugs. Dengan adanya 

analisa aplikasi pencarian exploitable bugs. Dengan memanfaatkan aplikasi 

pencarian exploitable bugs, Peneliti berharap kepada pengembang aplikasi dapat 

melakukan analisa exploitable bugs terhadap aplikasi yang telah dibuat, sehingga 

aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik. 

 Alur teknologi informasi berkembang dengan cepat. Kemudahan yang 

ditawarkan akan sangat membantu pihak yang membutuhkan teknologi tersebut. 

Atas hal tersebut, kemanan informasi menjadi masalah pokok yang akan dihadapi. 

Setiap pengguna teknologi informasi harus menilai resiko apa saja yang dapat 

ditimbulkan dari hal tersebut. Dimana informasi yang diolah dan digunakan 

adalah aset penting yang harus dilindungi kemanannya. Perlu dilakukan penilaian 

resiko keamanan teknologi informasi, supaya ancaman yang dapat menganggu 

dan merusak sistem yang telah dibangun dapat dikendalikan dengan cepat dan 

terstruktur (Desy et al., 2014). 

 Teknologi Informasi merupakan solusi penting dalam dunia komunikasi. 

Dengan teknologi informasi dapat berhubungan dengan individu atau kelompok 

yang mempunyai jarak dekat atau jauh secara geografis. Router mikrotik adalah 

salah satu teknologi yang hingga kini masih diandalkan untuk menghubungi 

beberapa jaringan yang berbeda. Namun, kebutuhan akan informasi membuat 

perangkat teknologi tersebut mempunyai kelemahan dan dapat memberikan 

ancaman terhadap pengguna. Ancaman tersebut sangat beresiko dengan sistem 

informasi pihak pengguna, seperti dalam hal eksploitasi perangkat mikrotik untuk 

mendapatkan username dan password router mikrotik tersebut. Untuk mengatasi 
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masalah tersebut terdapat metode atau langkah-langkah yang perlu dilakukan 

untuk mencegah kelemahan sistem pada router mikrotik (Hidayat & Saputra, 

2018). 

 Perkembangan teknologi informasi dalam proses penyebaran informasi 

telah banyak diterapkan di instansi ataupun perusahaan. Hanya dalam beberapa 

saat informasi yang disebar menggunakan teknologi informasi dapat disebar ke 

tempat tujuan. Sehingga hal tersebut menjadi kebutuhan utama bagi instansi 

ataupun perusahaan. Namun, seiring teknologi yang semakin cepat berkembang. 

Penyebaran malware komputer ikut cepat tersebar. Malware tersebut dapat 

disebarkan melalui banyak metode, salah satunya lewat port jaringan yang terbuka 

dan tidak dimanajemen dengan baik. Tersebarnya malware pada suatu jaringan 

yang berskala kecil ataupun besar akan dapat menginfeksi komputer yang 

terhubung. Dampak lain dari hal tersebut dokumen-dokumen penting akan ikut 

dicuri dan disalahgunakan. Hal tersebut menjadi ancaman bagi instansi atau 

perusahaan yang menggunakan teknologi informasi (Ryansyah & Maulana, 2018).  

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Chandra, Arif & 

Bayu 

2016 Dengan menggunakan metode static analysis dan 

dynamic analysis mendapatkan karakteristik dari 

trojan, sehingga dapat diakukan analisa 

berkelanjutan dan dapat mengetahui sifat trojan 

dalam menginfeksi sebuah sistem. 

S.Juli 2012 Dalam mencari exploitable bugs terdapat sistem 

yang dilakukan yaitu sistem SAGE, AEG dan 

MAYHEM. Dimana masing-masing sistem 

pencarian exploitable bugs terdapat karakteristik 
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Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

tersendiri 

Desy, Cahyo & 

Maria 

2014 Setelah melakukan identifikasi risiko, diperoleh 

beberapa resiko yang berdasarkan kategori 

software, hardware, network, data, people, dan e-

bangking. Penilaian risiko dengan menerapkan 

metode FMEA dimana terdiri dari tahapan 

mereview proses, brainstorm risikom, 

menentukan tingkat severity, menentukan tingkat 

occurance, menentukan tingkat detection, dan 

mitigasi risiko  

Hidayat & Saputra 2014 Dilakukannya analisa dan langkah problem 

solving didapatkan keamanan jaringan masih 

memiliki celah. Dan pengujian terhadap router 

mikrotik didapatkan username dan password 

router tersebut. Solusi yang digunakan yaitu 

alternative solusi dengan melakukan proteksi dan 

mitigasi terhadapa router tersebut. 

Ryansyah & 

Maulana 

2018 Dengan metode port blocking dapat 

menghilangkan kekhawatiran setiap user yang 

terhubung ke jaringan administrator dapat 

memanajemen port yang mana harus dibuka atau 

ditutup sehingga lebih aman, cepat dan stabil. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan analisa 

dan tindakan keamanan akses router mikrotik dari serangan exploit. Penelitian ini 

membantu menguji keamanan akses router mikrotik yang rentan di eksploitasi 

sehingga dilakukan tindakan mitigasi untuk mencegah terjadinya pencurian data 

dan informasi dari router mikrotik tersebut seperti yang dilakukan oleh Chandra, 

Arif, dan Bayu (2016), S. Juli (2013), Desy, Cahyo, dan Maria (2014), Hidayat, 

dan Saputra (2018), Ryansyah, dan Maulana (2018) yang dimana sudah dilakukan 

dan dibuktikan seperti penelitian yang akan dilakukan. 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam menganalisa dan merancang keamanan sistem login mikrotik dari 

serangan eksploit, penulis menulis landasan teori. Landasan teori merupakan 

himpunana teori yang akan digunakan sebagai landasan guna memperkuat definisi 

dalam sebuah penelitian. Teori dan definisi yang akan dipakai kedalam studi ini 

yakni sebagai berikut: 

2.2.1 Firewall 

Firewall atau tembok api adalah suatu komponen atau sekumpulan 

komponen dan konfigurasi jaringan, yang berguna memberi batasan akses antar 

dua jaringan yang terhubung, lebih khusus lagi antar jaringan lokal dan jaringan 

publik/internet. Firewall berperan serta dalam mencegah berbagai macam 

serangan yang tidak diinginkan. Proses kerja dari firewall dengan mengendalikan, 

menyaring, dan memberi keputusan suatu perintah kebijakan keamanan terhadap 

peket data yang melewati suatu jaringan dapat lewat (pass), perlu dibuang (drop), 

perlu ditolak (reject), serta mendata informasi aktivitas lalu lintas data suatu 

jaringan dan juga melakukan enkripsi. Firewall ada karena adanya kebijakan 

keamanan yang diterapkan suatu instansi atau perusahaan. Kebijakan keamanan 

jaringan dibuat berlandaskan pertimbangan antara fasilitas dan layanan yang 

disediakan dengan ancaman keamanan yang bisa saja terjadi kapan saja. Semakin 

ketat kebijakan keamanan, semakin rumit konfigurasi fasilitas layanan informasi 

atau semakin sedikit layanan yang tersedia dijaringan. Contohnya yaitu seorang 

Ahli IT menerapkan kebijakan keamanan jaringan dengan membatasi website 
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yang bisa diakses dijaringan yang terhubung dengan komputer kantor (Mulyana & 

Purbo, n.d.). 

 

Gambar 2.1 Gambaran Firewall 

2.2.2 Network Address Translation 

NAT atau Network Address Translation adalah suatu teknik untuk 

menghubungkan beberapa komputer ke jaringan publik atau internet dengan 

memanfaatkan satu alamat IP. NAT merupakan teknologi yang menerapkan 

dimana IP Pribadi dapat membagi koneksi akses internet jaringan yang berperan 

untuk menyederhanakan IP Address, dan bertugas juga untuk menjaga jaringan 

serta fleksibilitas dalam penggunaan jaringan. NAT juga diterapkan sebagai 

penerjemah antara dua jaringan yang berbeda (Riadi, Studi, Informasi, & Dahlan, 

2011). 

NAT bekerja dengan melakukan pengubahan IP address ke satu atau 

lebih IP address yang lain. IP address yang diubah adalah IP address yang berada 

ditiap perangkat dalam jaringan lokal. Hasil dari IP address yang diubah berada di 

luar jaringan lokal tersebut dan merupakan IP address sah dan legal. 
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2.2.3 Mikrotik RouterOs 

Mikrotik RouterOS merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang 

mampu digunakan untuk menjadikan komputer menjadi perangkat router network 

yang diandalkan, mencakup berbagai fasilitas yang dibuat untuk IP jaringan dan 

membuat jarigan nirkabel, sering diterapkan oleh ISP dan perusahaan penyedia 

hotspot. Mikrotik OS adalah Sistem operasi yang sering digunakan pada kalangan 

network administrator atau praktisi jaringan internet. Pada Mikrotik OS 

mempunyai fasilitas interface dengan fitur GUI(Graphical User Interface) 

bertujuan untuk memudahkan pengguna sistem operasi untuk melakukan 

konfigurasi dengan perantara aplikasi WinBox. 

Sistem Operasi Mikrotik mempunyai beberapa tingkatan level. Pada tiap 

level memiliki kesanggupannya masing-masing, mulai dari level 3 hingga level 6. 

Level 3 diterapkan untuk router yang mempunyai interface Ethernet. Pada level 4 

digunakan untuk wireless client atau serial interface, sedangkan untuk level 5 

untuk wireless access point, dan level 6 tidak terdapat batasan akses fitur apapun 

di sistem operasi mikrotik. Dalam penggunaanya untuk aplikasi hotspot, bisa 

menggunakan level 4 yang dapat menampung 200 pengguna, pada level 5 dapat 

diakses 500 pengguna dan untuk level 6 tanpa ada batasan pengguna (Fitriastuti & 

Utomo, 2014). 

2.2.4 Winbox 

Winbox adalah sebuah perangkat lunak atau utility yang digunakan untuk 

melakukan konfigurasi dari remote ke server mikrotik dengan fasilitas 

GUI(graphical user interfaces). Pada implementasi konfigurasi mikrotik dalam 
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text mode melalui komputer itu sendiri, maka dalam mode GUI untuk penggunaan 

winbox dapat melakukan konfigurasi mikrotik pada komputer client. Fasilitas 

yang ditawarkan dari winbox ini sangat terbukti membantu para admin IT dalam 

melakukan konfigurasi mikrotik karena selain penggunaannya yang mudah karena 

tidak harus mengingat kembali perintah-perintah dalam konfigurasi console. Jadi, 

dalam keperluan aktfitas admin IT winbox memberikan kemudahan dalam 

melakukan remote karena berbasis GUI (Fitriastuti & Utomo, 2014). 

2.2.5 Keamanan Jaringan 

Persoalan keamanan merupakan masalah yang berpengaruh dan khusus 

dalam sistem komputer yang saling berkomunikasi pada suatu jaringan. Informasi 

maupun data menjadi sasaran serangan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab sehingga penting untuk menjaga informasi dan intergritas 

data.(Khairina, 2011) Terdapat teori yang mengemukakan suatu jaringan 

komputer dianggap aman apabila : 

1. Privacy & Confidentiality, yaitu  suatu mekanisme yang diterapkan 

untuk menjaga suatu informasi dari pengguna jaringan yang tidak 

mempunyai hak, untuk confidentially ialah bagaimana sebuah 

informasi digunakan sesuai dengan tujuannya saja dan tidak disalah 

gunakan. 

2. Integrity, yaitu sisi yang mementingkan akses informasi yang 

digunakan untuk pengguna tertentu, yang mana intergritas dari 

infromasi masih terjaga. 
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3. Authentication, yaitu sisi yang mementingkan validitas dari 

pengguna yang melakukan akses atas suatu data, informas, atau 

layanan dari suatu pihak perusahaan atau institusi. 

4. Availability, yaitu sisi yang berkaitan dengan ketersedian data, 

informasil atau layanan, saat data, informasi atau layanan tersebut 

dibutuhkan pengguna. 

5. Access Control, yaitu sisi yang berkaitan dengan klasifikasi 

pengguna dan cara memperoleh informasi yang dilakukan oleh 

pengguna. 

6. Non Repudiation, yaitu sisi yang berhubungan dengan pendataan 

pengguna, supaya pengguna data, informasi atau layanan tidak dapat 

menolak bahwa telah melakukan akses terhadap penggunaan data, 

informasi, ataupun layanan yang ada (Mada, 2012).  

2.2.6 Jenis Ancaman Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah teknologi yang mampu menghubungkan 

beberapa komputer yang saling berkomunikasi dalam hal informasi dimana salah 

satu komputer ada yang bertindak sebagai penyedia layanan dan ada juga sebagai 

penerima layanan. Maka dari pada itu, jaringan komputer terdapat resiko ancaman 

yang berkaitan keamanan informasi yang cukup serius, diantara ancamannya itu 

sebagai berikut:  

1. Malware  

Malware adalah perangkat lunak dimana berjalan seperti 

perangkat lunak lainnya. Yang menjadi perbedaan malware dengan 
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perangkat lunak yang lain yaitu tingkah lakunya yang mencurigakan. 

Jika sebuah perangkat lunak yang berjalan dengan melakukan 

aktifitas yang berbahaya seperti mencuri data pengguna, membuat 

duplikasi data, mematikan sistem keamanan sebuah perangkat 

komputer, membawa backdoor, atau menjalankan perintah yang 

tidak disadari oleh pengguna, maka itu yang disebut sebagai malware. 

Malware biasanya dipasang dan berjalan pada jaringan internet. 

Karena jika dipasang secara manual kedalam komputer pengguna 

terdapat kesulitan, jadi dengan jaringan public atau internet akan 

mudah menyusupkan malware tersebut (Zainudeen, Shaid, & Maarof, 

2014). 

Peneliti menyebutkan terdapat lebih dari 286 juta jenis dari 

malware itu sendiri dalam release pada tahun 2010, dimana kurang 

lebih malware yang dapat dikenal berjumlah 784.000 jenis malware 

perhari seperti yang dilaporkan oleh Symantec Corp. Seiring 

berjalannya waktu dari tahun ke tahun perkembangan dari malware 

sangat melonjak. Beberapa media yang sering digunakan untuk 

menyebarkan malware yaitu melalui jaringan pesan pribadi atau 

dalam media sosial, internet, email, atau halaman website.  

Perlu diperhatikan bagi pengguna untuk menghilangkan 

kebiasaan menikmati fasilitas dari aplikasi secara resmi berbayar tapi 

gratisan. Karena dari hal tersebut, seringkali terdapat malware yang 

disusupi dalam aplikasi tersebut. Hindari mengakses website dimana 
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terdapat konten-konten yang mencurigakan, bila website tersebut 

menyediakan fasilitas gratis pada suatu aplikasi yang berbayar maka 

hal itu harus menjadi kewaspaadaan bagi pengguna dalam 

mengakses website tersebut. Bila ditemukan email yang 

mencurigakan jangan langsung mengklik tautan atau file lampiran 

yang diemail karena itu bisa jadi perangkap yang digunakan untuk 

mensiasati malware agar masuk kekomputer pengguna. Banyak 

metode yang sering digunakan dalam menyebarkan malware dalam 

dunia digital saat ini. 

2. Virus 

Salah satu ancaman untuk pengguna sistem operasi perangkat 

komputer adalah virus. Virus akan melakukan perusakan file atau 

data pengguna yang tersimpan di media penyimpanan dimana 

pengguna mengalami kerugian dan terganggu dengan keberadaan 

virus tersebut. Virus komputer merupakan program komputer yang 

mampu melakukan penggandaaan kemudian menyebar dengan 

bersembunyi didalam dokumen atau program yang lain. Virus 

komputer ada bukan karena sebuah kebetulan ataupun kelemahan 

dari sebuah sistem, namun, virus merupakan program yang sengaja 

dirancang oleh kecerdasan manusia yang bereksperimen bertujuan 

untuk kebutuhan tertentu. Virus komputer sama halnya dengan virus 

dikehidupan nyata, dimana virus ini akan mengganggu sistem 
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kestabilan tubuh pada manusia atau makhluk hidup lainnya (Faisal, 

Dian, & Semarang, n.d.). 

Solusi dari adanya virus ini yaitu program antivirus, yang 

berperan sebagai penangkal dan menjaga sistem tetap aman. Program 

antivirus juga mampu mendeteksi dan mencegah pengguna untuk 

mengakses file atau dokumen yang telah terinfeksi oleh virus serta 

mampu menghilangkan infeksi yang telah terjadi. Namun, semakin 

berkembangnya teknologi dan kebutuhan informasi, virus semakin 

berkembang dan merajalela. Hal ini menyebabkan banyak perangkat 

komputer menjadi sasaran dan data penting pengguna banyak dirusak 

dan dihilangkan oleh virus. Beberapa antivirus pun, tidak dapat 

membendung perkembangan virus tersebut sehingga tidak mampu 

mendeteksi dan menghilangkan infeksi yang terjadi pada dokumen 

atau data pengguna. Atas hal tersebut, bagi pengguna disarankan 

untuk memilih antivirus yang direkomendasi oleh pakar IT, dan 

antivirus itu selalu memperbarui sistemnya secara berkala. 

3. Worm 

Worm adalah program komputer yang tersistem yang bisa 

menggandakan dirinya secara mandiri menyebar ke sistem komputer 

sehingga program lain dapat tertular olehnya namun tidak 

menjadikan program tersebut sebagai file infector. Terdapat beberapa 

jenis worm yaitu instant message worm yang sering muncul dalam 

pesan instan seperti Yahoo! Messenger, internet relay chat worm 
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yaitu worm yang mengganggu chatroom atau forum internet dengan 

cara mengirimkan link website yang telah terinfeksi worm, internet 

worm yaitu worm yang bertugas dengan mencari sistem komputer 

yang lemah, kemudian email worm adalah worm yang menginfeksi 

sistem pesan pada email server, dengan cara peretas akan 

mengirimkan ke email korban link website yang terinfeksi worm. 

Kemudian jenis worm yang terakhir yaitu file-sharing network worm 

dimana melakukan penggandaan diri mereka sendiri pada folder 

sharing (Robert & Aiba, n.d.). 

Cara worm bekerja tanpa bantuan atau interaksi dengan 

pengguna, mampu merusak dokumen atau data secara langsung serta 

mampu melemahkan kerja sistem dengan menduplikasi dirinya 

sebanyak-banyaknya sehingga sumber daya sistem komputer terikat 

dan juga mampu mengganggu sistem jaringan komputer. 

4. Trojan 

Trojan merupakan malware (malicious software) yang dapat 

menginfeksi korban dengan cara mengambil hak akses administrator 

pada sistem operasi. Metode pertama dari trojan yaitu pemanfaatan 

RAT (Remote Administration Tool) yang merupakan teknik dalam 

melakukan remote pada komputer dimana telah dilakukan 

kesepakatan izin terhadap akses yang diberikan. Namun, trojan 

dalam kondisi ini tidak melakukan kesepakatan dalam penggunaan 

remote pada komputer sehingga dapat merugikan bagi korban yang 
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dapat membawa pada kejahatan. Dalam metodenya trojan tidak 

termasuk kedalam keluarga virus, karena trojan tidak dapat 

menggandakan diri. Terdapat beragam jenis dan fungsi dari trojan 

yang dapat dikelompokan seperti backdoor, exploit, rootkit, trojan-

banker, trojan DDOS, trojan ransom, trojan SMS, trojan Spy, dsb 

(Chandra et al., 2016). 

Prinsip kerja dari trojan ialah dengan cara membuka jalur 

koneksi yang saling terhubung antara komputer korban dengan 

komputer penyerang. Data antara dua pihak mengalir secara dua arah 

yaitu dari korban dan penyerang dengan menerapkan well-known 

protocol dan unusual port dalam berhubungan dengan komputer 

korban. 

5. Exploit 

Exploit adalah teknik atau metode menggunakan atau 

memanfaatkan kode program untuk menyerang keamanan komputer 

atau sistem secara menyeluruh. Exploit sering digunakan dalam 

melakukan penetrasi sistem keamanan baik itu secara legal ataupun 

illegal dimana teknik exploit dilakukan untuk mencari kelemahan 

lalu menyerang kelemahan keamanan sistem tersebut. Banyak 

peneliti keamanan melakukan percobaan uji keamanan sebuah sistem 

dengan melakukan teknik exploit (Setiyadi, 2017).   

Dalam implementasinya teknik exploit dibangun untuk mencari 

dan mendapatkan akses penuh dalam sebuah sistem komputer atau 
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disebut dengan superuser. Namun, untuk mencapai hal tersebut, 

penyerang akan melalui tingkat bawah dahulu untuk bisa sampai 

mengakses penuh sistem komputer yang diserang. Dalam melakukan 

serangan, penyerang akan mencari celah terlebih dahulu pada sistem 

yang akan diserang, setelah itu exploit akan berjalan. Penyerang 

yang melakukan exploit secara illegal biasanya memanfaatkan celah 

yang ia dapat untuk kepentingan sendiri atau temannya tanpa 

mempublikasikannya, Karena bagi penyerang tersebut jika exploit 

tersebut dipublikasikan maka celah keamanan yang sudah didapat, 

maka pemilik sistem yang diserang akan melakukan tambalan 

terhadap sistem tersebut dan exploit tersebut tidak berlaku lagi. 

Exploit juga terdapat macamnya berdasarkan kriterianya 

sebagai berikut : 

1. Jenis lobang atau celah kemanan yang dieksploitasi. 

2. Apakah exploit tersebut harus dijalankan pada perangkat mesin 

yang sama dengan kode program yang mempunyai celah (lokal) 

atau exploit dapat dijalankan pada suatu perangkat mesin yang 

berbeda untuk menyerang perangkat mesin yang lain (remote). 

3. Hasil keluaran dari serangan exploit seperti (DoS, EoP, Spoofing, 

dll). 
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Umumnya cara kerja exploit yaitu jika korban membuka 

misalnya file music yang sudah disisipkan file virus dan image 

(payload), maka virus akan berjalan dan menginfeksi komputer 

korban kemudian akan mencari celah keamanan sehingga penyerang 

bisa mudah mendapatkan akses semua yang terdapat dikomputer 

korban. 

Gambar 2.2 Metode Serangan Exploit 

2.2.7 Jenis Kejahatan Dunia Komputer (Cybercrime) 

Cybercrime adalah jenis-jenis kejahatan yang muncul karena 

pemanfaatan teknologi internet. Secara ringkas, dapat diartikan bahwa cybercrime 

dapat didefenisikan sebagai tindakan melawan hokum yang dilakukan 

menggunakan jaringan public yang berdasarkan pada kecanggihan teknologi 

komputer dan teknologi informasi (Handayani, 2005). Berdasarkan jenis aktifitas 

yang diterapkan , cybercrime dapat dikelompokan menjadi beberapa macam 

(Abidin, 2015) sebagai berikut : 
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1. Unauthorized Access to Computer System and Service 

Kejahatan ini dengan motif menyusup/memasuki ke dalam suatu 

system jaringan komputer secara illegal, tidak sah, tanpa ijin dari 

pemilik jaringan komputer yang dimasukinya. Adapun yang 

dilakukannya bermacam-macam contohnya pencurian data, sabotase, 

dan lain sebagainya. 

2. Illegal Contents 

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukan informasi maupun 

data ke jaringan public tentang suatu hal yang belum tentu benar, 

tidak sesuai dengan hokum dan menganggu ketertiban umum. 

Contohnya yaitu tindakan pornografi, pemuatan berita bohong, dan 

berbagi informasi yang melawan kebenaran. 

3. Data Forgery 

Kejahatan ini dilakukan dengan teknik memalsukan data pada 

dokumen atau informasi penting yang tersimpan melalui internet. 

 

4. Carding 

Kejahatan ini dilakukan untuk mengambil nomor kartu kredit milik 

orang lain dengan cara melanggar hukum yang berlaku lalu 

digunakan dalam bertransaksi dunia perdagangan digital. 

5. Hacking dan Cracker 

Hacker merupakan sebutan bagi individu atau kelompok yang 

melakukan hacking. Hacker merupakan pihak yang punya minat dan 
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keinginan besar untuk mempelajari sistem komputer dengan cara 

rinci dan bagaimana menambah kapabilitasnya. Serta cracker 

sebutan bagi pihak yang melakukan cracking. Lalu cracker 

merupakan pihak yang melakukan kegiatan dalam perusakan 

arsitektur fisik maupun digital pada jaringan komputer. Dari 

pengertian diatas dapat diartikan seorang cracker juga seorang 

hacker namun memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dalam dunia jaringan komputer untuk hal yang negatif.  

6. Hijacking 

Kejahatan ini dilakukan dalam rangka pembajakan hasil karya orang 

lain untuk kepentingan pribadi. Kejahatan ini sering dijumpai pada 

Software Privacy (Pembajakan pada perangkat lunak). 

 

2.2.8 Solusi dari Ancaman Jaringan Komputer 

Berdasarkan uraian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa banyak sekali 

ancaman dari jaringan komputer karena seiring dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan informasi yang begitu pesat, namun pakar IT pada saat ini melakukan 

usaha untuk mencari solusi dari masalah keamanan tersebut dengan cara : 

1. Filtering Firewall 

 Pada suatu komputer yang terhubung dengan jaringan baik itu 

jaringan lokal maupun public atau jaringan internet, seharusnya 

mempunyai firewall dan menjalankannya, karena tanpa firewall 

komputer tersebut akan berpeluang untuk diakses oleh siapapun di 
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jaringan yang saling terhubung. Firewall bisa diartikan sebagai “pos 

pemeriksa” yang menganalisa setiap aliran data dan trafik-trafik yang 

keluar dan masuk diantara jaringan lokal dan jaringan publik, setiap 

kali trafik yang lewat akan diperiksa jika terdapat hal yang 

mencurigakan akan di tolak namun jika trafik tersebut dianggap 

normal maka akan diteruskan. Fungsi traffic filtering dirancang 

dengan policy-policy keamanan (Suci et al., 2018). 

2. Antivirus dan Antispyware 

 Antivirus merupakan aplikasi komputer yang terprogram untuk 

mencegah, mendeteksi, melumpuhkan (mematikan aktifitas virus) 

serta melakukan penanganan terhadap dokumen atau file yang 

terinfeksi oleh virus komputer dan program yang mengancam 

keamanan komputer (Akbar, Widiartha, Pada, & Ips, 2015). 

Antivirus dapat dikelompokan menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Fix, yaitu sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi dan 

menghapus hanya satu macam virus. 

2. Antidot, yaitu sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi dan 

menghapus beberapa macam virus. 

3. Antivirus, yaitu sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi, 

memindai, mencegah, melumpuhkan dan menghapus banyak 

macam virus, dimana karakteristik umumnya ketika komputer 

dihidupkan otomatis aplikasi antivirus akan berjalan. 

3. Instrusion Prevention System (IPS) 
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 Instrusion Prevention System (IPS) adalah metode yang selalu 

digunakan sistem keamanan komputer, IPS terdiri dari kombinasi 

antara teknik firewall dan metode IDS (Instrusion Detection System) 

dengan semestinya. Teknologi ini berfungsi untuk mencegah serangan 

yang datang dari jaringan luar (publik) dengan menganalisa dan 

mencatat seluruh paket serta membaca paket dengan sensor, ketika 

ancaman telah terdeteksi, IPS akan membatalkan akses (block) lalu 

mendokumentasikan (log) semua paket data yang terdeteksi tersebut. 

IPS berperan seperti layaknya firewall yang akan menerapkan allow 

dan block yang berpadu dengan metode IDS yang mampu mendeteksi 

aliran paket secara rinci. IPS memanfaatkan signatures untuk 

mendeteksi aktivitas trafik di jaringan komputer dan terminal, dimana 

dalam mendeteksi paket yang keluar dan masuk dapat dicegah secepat 

mungkin sebelum mengganggu atau diberi akses masuk kedalam 

jaringan lokal (Simamora, Hendrarini, Lya, & Sitepu, 2011).     

4. Access Control List (ACL) 

 ACL merupakan daftar device yang memuat MAC Address 

yang diberi hak untuk terhubung ke sebuah jaringan. Daftar ini akan 

menginformasikan router terhadap aliran paket data mana yang dapat 

diterima atau ditolak. ACL memberi keputusan menurut sumber data, 

alamat tujuan, protokol, dan nomor port. ACL sungguh membantu 

dalam pengelolaan lalu lintas data dalam akses jaringan komputer. 

Secara dasar, cara kerja ACL yaitu menyortir paket yang tidak 
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dibutuhkan saat komunikasi data bekerja sehingga mengatasi 

permintaan akses meskipun lalu lintas paket data yang mencurigakan 

dalam sistem keamanan jaringan komputer (Agnia & Larasati, 2015). 

Adapun fungsi dari Access Control List (ACL) yakni: 

a. Melakukan pembatasan trafik jaringan dan meningkatkan kinerja 

jaringan. Contohnya, dengan membatalkan trafik video, yang 

berdampak mengurangi beban jaringan sehingga meningkatkan 

kinerja jaringan. 

b. Dapat membagikan pondasi keamanan dalam akses ke jaringan. 

Misalnya saat user A tidak diizinkan untuk terhubung ke jaringan 

lokal institusi, namun user B diizinkan. 

c. Dapat memberikan ketetapan terhadap jenis trafik apa yang akan 

diteruskan atau dibatalkan melalui router. Contohnya trafik 

google.com dapat diakses namun trafik youtube.com tidak diberi 

akses dalam waktu yang ditentukan. 

d. Memilah user-user yang diberi akses atau yang tidak diberi akses 

ke jaringan komputer. Contohnya, ACL membolehkan atau 

membatalkan akses HTTP atau FTP. 

5. Virtual Private Network 

 Pengguna yang memanfaatkan fasilitas jaringan komputer yang 

mempunyai mobilitas tinggi dalam menemukan informasi yang 

dibutuhkan, dimana pengguna yang cenderung tidak memperhatikan 

keamananya dalam mengakses fasilitas tersebut akan rentan terhadap 
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keamanan data pribadinya. Oleh sebab itu, dalam jaringan komputer 

membutuhkan jalur komunikasi pribadi untuk mengakses data 

maupun informasi penting di jaringan lokal instansi atau perusahaan 

dimanapun mereka berada. Maka dibuatlah mekanisme Remote 

Desktop melalui teknologi Virtual Private Network (VPN) yang 

mendasari IPSec yang merupakan solusi yang akurat untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. VPN adalah sebuah jaringan 

virtual yang bersifat pribadi berada di jaringan publik. Untuk 

membantu dan menyediakan keamanan dalam transmisi data maka 

ditambahkan IPSec merupakan protokol yang handal dalam 

mengamankan transmisi data dalam internetwork yang berdasarkan 

dari model TCP/IP (Yunanri, Riadi, & Yudhana, 2016). 

 VPN merupakan suatu jaringan virtual yang dapat memberi 

mekanisme koneksi aman untuk aliran data dan informasi IP yang 

saling berhubungan antar jaringan. VPN mampu dikembangkan 

dalam jaringan tunggal untuk mengamankan komunikasi yang rentan 

terpengaruh dari pihak lain dalam jaringan yang sama. Protokol yang 

sering digunakan dalam implementasi dari jaringan VPN, yaitu : 

a. Ipsec (Ip Security Protocol) 

b. Layer-2 Forwarding 

c. Layer-2 Tunneling Protocol (L2TP) 

d. Point to point Tunneling Protocol  

6. Address List 
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Address List adalah salah satu fasilitas dari mikrotik yang 

mempunyai tujuan untuk memudahkan admin jaringan dalam 

menandai alamat suatu konfigurasi. Dengan melakukan konfigurasi 

address list, dapat membuat daftar alamat ip yang ingin ditandai tanpa 

dipengaruhi konfigurasi pada fitur yang lainnya. Fasilitas address list 

bisa dijumpai pada aplikasi winbox mikrotik dengan mengarahkannya 

ke menu ip > firewall bagian address list.  

Fungsi yang lain dari address list adalah sebagai pengambilan 

keputusan pada firewall saat admin melakukan konfigurasi rule 

sehingga address list dan rule saling berhubungan (Fitriastuti & 

Utomo, 2014). 

2.2.9 Penetrasi Testing 

 Penentrasi Testing adalah mekanisme keamanan pada sistem komputer 

atau jaringan yang berguna untuk mengevaluasi keamanan yang telah dirancang 

serta mengidentifikasi kelemahan, kerentanan, dan celah keamanan dari jaringan 

atau sistem komputer. Dalam mengidentifikasi keamanan dapat dilakukan dalam 

jaringan lokal maupun jarak jauh (remote). Tujuan dilakukan penetrasi testing 

yaitu menentukan dan mengetahui jenis-jenis serangan yang dapat terjadi pada 

sistem dampak dari serangan tersebut karena pada sistem komputer atau jaringan 

terdapat kelemahan sistem keamanan. 
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 Kerentanan pada aplikasi perangkat jaringan komputer seperti router akan 

memberikan akses bagi peretas untuk melakukan eksploitasi terhadap sistem 

secara perlahan dan dapat memungkinkan sistem yang dieksploitasi dapat diambil 

alih seluruhnya. Untuk melakukan penetrasi testing, dibutuhkan batasan-batasan 

dalam melakukan ujicoba sistem atau jaringan komputer secara hati-hati untuk 

mencegah gangguan dan agar memberikan metode serangan dapat diterapkan atau 

tidak (Cahyadi, 2012). 

 

Gambar 2.3 Mekanisme Penetrasi Testing 

Untuk penerapan teknik penetrasi testing terdapat teknik atau pola yang 

bertahap dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Reconnaissance, yaitu dimana peretas melakukan identifikasi korban 

melalui informasi baik itu secara internal maupun eksternal. Secara 

internal contohnya melacak informasi korban melalui perangkat 
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korban yang terhubung satu jaringan dengan peretas, atau dapat 

dengan melakukan metode social engineering. 

2. Scanning, setelah informasi korban didapatkan kemudian dianalisa 

informasi korban yang telah didapatkan lalu melakukan pencarian 

celah dan kelemahan sistem menjadi target. 

3. Gaining Access, merupakan metode untuk mencari teknik yang dapat 

dilakukan setelah mengetahui celah keamanan yang berada di 

komputer atau sistem korban, 

4. Maintaining Access, melakukan eksploitasi oleh peretas untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada sistem korban, 

kemudian menanamkan shell(kode program), yang bertujuan untuk 

mendapatkan backdoor. Shell yang ditanam peretas bertujuan untuk 

memberi akses kepada sistem korban terhadap peretas jika sewaktu-

waktu peretas ingin melakukan eksploitasi kembali. 

5. Clearing Tracks, pada saat menyerang korban, peretas akan 

meninggalkan jejak, agar aktivitas peretas tidak terlacak oleh IT 

Security peretas menghapus jejak ketika melakukan serangan. Untuk 

penghapusan jejak peretas membutuhkan sumber daya yang banyak 

baik dari segi pengetahuan serta keahlian. 
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