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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini penggunaan teknologi informasi telah meningkat pesat dalam 

transmisi data dan informasi secara gobal. Dengan meningkatnya jumlah orang-orang 

yang terhubung dalam jaringan menyebabkan meningkatnya ancaman keamanan 

jaringan yang besar terlebih lagi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Dimasa 

yang lalu, untuk menjadi seorang hacker haruslah mempunyai kemampuan 

programming dan mengerti detail dari sistem komunikasi komputer serta mengetahui 

cara kerja exploit vulnerabilities. Sekarang hampir semua orang dapat menjadi seorang 

hacker hanya dengan mengunduh tool dari internet. Tool ini banyak bertebaran di 

internet sebagai hasil dari meningkatnya kebutuhan akan keamanan jaringan dan dapat 

digunakan secara gratis (Khan & Hasan, 2014). 

Dengan sifat alami dari perkembangan teknologi informasi hari demi hari 

maka sangatlah penting dalam metode pertahanaan juga harus berkembang. Dahulu 

ancaman baik bersumber dari dalam maupun luar dapat dilacak dengan mudah dan 

dihancurkan. Namun dengan perkembangan teknologi maka hacker selalu mencari 

teknologi terbaru yang dapat melewati sistem keamanan jaringan. Mempertahankan 

jaringan sangat penting untuk melawan dari ancaman di jaringan. Setiap perangkat 

hadir dalam jaringan memainkan dalam peranan penting dalam pengamanan jaringan 
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untuk memastikan data yang bersifat privasi atau rahasia aman dari orang yang tidak 

bertanggung jawab (Kumar, Kamtam, & Patkar, 2016). 

Penetration testing telah terbukti efektif dalam membantu dalam menangani 

masalah keamanan pada jaringan. Teknik penetration testing tidak hanya berpusat pada 

keamanan pada aplikasi tetapi juga dapat diterapkan di dalam jaringan dan sistem 

operasi dimana tujuan utamnya ialah untuk menemukan dan mencoba melakukan 

exploit vulnerabilities yang diketahui atau terdeteksi pada evaluasi sebelumnya 

berdasarkan teknik tertentu (Satria, Alanda, Erianda, & Prayama, 2015). 

Penetration Testing merupakan proses dari simulasi penyerangan pada sistem 

yang membutuhkan pembuktian keamanan pada jaringan dalam menghentikan seorang 

hacker atau attacker dalam melakukan serangan terhadap jaringan yang menyebabkan 

kerugian. Orang yang melakukan penetration testing juga dikenal sebagai Pen-Test. 

Penetration testing membutuhkan persetujuan dari pemilik sistem jika tidak makan 

akan disebut tindakan illegal atau hacking. Dalam penetration testing ada yang 

dinamakan “Payload”. Payload merupakan perangkat lunak yang memungkinkan 

pen-test memanipulasi sebuah sistem setelah sistem tersebut terexploitasi. Metapreter 

merupakan payload terbaik dan polular dalam Metasploit yang memungkinkan pen-

test dalam melakukan tindakan “full control” pada target. Payload biasanya ditulis 

dalam sebuat script atau program yang dapat dijalankan di background oleh target 

setelah target telah terexploitasi (Mundalik, 2015). 
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The Fatrat merupakan sebuat tool yang cukup terkenal dalam melakukan 

exploit. The Fatrat dapat membuat sebuah backdoor untuk sistem operasi windows, 

linux, mac dan android (Kunwar, Sharma, & Kumar, 2009). The fatrat memiliki banyak 

fungsi seperti membuat backdoor menggunakan msfvenom, backdoor apk dimana 

menggunakan file apk original seperti file apk instalasi Instagram, line, facebook, dll. 

File original tersebut akan di decompile dan di inject backdoor sehingga korban tidak 

sadar bahwa aplikasi yang diinstal pada smartphone ternyata ada backdoor. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Dan Perancangan Keamanan Jaringan End User Dari Serangan Exploit 

Menggunakan Metode Penetration Testing”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berlandaskan pada uraian latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, 

sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisa keamanan jaringan end user dari serangan Exploit 

menggunakan Metode Penetration Testing ? 

2. Bagaimana menguji keamanan jaringan end user dari serangan Exploit 

menggunakan Metode Penetration Testing ? 

3. Bagaimana merancang keamanan jaringan end user dari serangan Exploit 

menggunakan Metode Penetration Testing ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun agar pembahasan topik penelitian ini lebih terarah dan terfokus maka 

batasan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Area penelitian akan terbatas pada penyelidikan keamanan jaringan end user 

yang menggunakan sistem operasi windows dimana pada penelitian ini 

memanfaatkan celah dari Address Resolution Protocol (ARP), yaitu ARP 

Spoofing. 

2. Penelitian hanya berlingkup pada exploit menggunakan tool The Fatrat 

dengan bantuan penyebaran backdoor menggunakan Ettercap. 

3. Penelitian hanya berlingkup pada sistem operasi yang digunakan dalam 

Penetration Testing ialah Parrot Security 4.3. 

1.4  Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Analisis Perancangan Keamanan Jaringan 

End User Dari Serangan Exploit Menggunakan Metode Penetration Testing” ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keamanan jaringan end user dari serangan exploit. 

2. Menambah ilmu pengetahuan dengan merancang sebuah keamanan jaringan 

end user menggunakan metode Penetration Testing. 

3. Agar penulis mampu mempraktekkan pengetahuan dan wawasan penulis 

tentang metode Penetration Testing dalam menganalisa ancaman dalam 

jaringan. 
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1.5  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari tugas akhir analisis perancangan keamanan jaringan end 

user dari serangan exploit menggunakan metode penetration testing, yaitu: 

 

1. Bagi User 

a. Memberikan informasi dalam penanggulangan serangan exploit yang 

memanfaatkan teknik Man In The Middle Attack dalam penyebarannya, 

yaitu dengan cara penambahan konfigurasi pada Router Mikrotik. 

b. Mengedukasikan masyarakat terutama perusahaan, instansi dan tempat 

lainnya bahwa keamanan jaringan itu sangat penting dalam melindungi 

asset atau privasi perusahaan. 

c. Memberikan informasi kepada masyarakat terutama perusahaan, 

instansi dan tempat lainnya mengenai keamanan jaringan end user dari 

serangan exploit. 

2. Bagi Penulis 

a. Meningkatkan pengetahuan terkait keamanan jaringan end user dari 

serangan exploit menggunakan metode Penetration Testing. 

b. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menjelaskan mengenai tujuan proyek, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat proyek serta 

sistematika pembahasan laporan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan teori dari penelitian sebelumnya yang 

relevan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang desain, metode, dan topologi 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang implementasi berupa 

perancangan kemanan jaringan end user yang telah di analisis dan 

membuat penyelesaian terhadap masalah yang ada. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan serta saran dari laporan tugas 

akhir ini untuk penelitian selanjutnya. 
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