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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Tinjauan Pustaka 

Adapun penelitian ini berdasarkan hasil tinjauan dari beberapa penelitian yang 

telah dipelajari sebelumnya. 

1. Penelilitian yang berjudul “Malware Analysis Of Backdoor Creator: Fatrat”

(Kunwar et al., 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa FATRAT,

sebuah tool yang dapat membuat backdoor dan melakukan exploitasi terhadap

korban.

2. Penelitian yang berjudul “Network Threats, Attacks And Security Measures: A

Review” (Khan & Hasan, 2014). Tujuan dari penelitian ini ialah meninjau

secara kritis studi tentang keamanan jaringan, mengkategorikan berbagai

serangan serta ancaman dan tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan

perlindungan. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai konsep yang berkaitan

dengan keamanan termasuk kemanan jaringan, kriptografi dan enkripsi.

3. Penelitian yang berjudul “Network Security Assessment Using Internal

Network Penetration Testing Methodology” (Satria et al., 2015). Penelitian ini

bertujuan mengevaluasi sistem keamanan jaringan internal menggunakan

metode penetration testing dalam menemukan berbagai kerentangan keamanan

jaringan  sehingga dapat  meningkatkan keamanan jaringan dan mengurangi
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kemungkinan pencurian ataupun kehilangan data yang penting. Penelitian ini 

menggunakan 5 tipe serangan dimana dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

setiap sistem memiliki resiko keamanan 20%-80% yang berarti setiap sistem 

memiliki kerentangan keamanan yang dapat diserang. 

4. Penelitian selanjutnya yang berjudul “Penetration Testing: An Art Of Securing 

The System (Using Kali Linux)”   (Mundalik, 2015). Dalam penelitian ini 

dilakukan sebuah simulasi penetration testing. Simulasi yang dilakukan dengan 

menggunakan berbagai tool yang ada di Kali Linux seperti The Harvester, 

whiis, webshag, dll. Tool yang digunakan adalah tool open source. Simulasi ini 

menitik beratkan pada penetration testing dengan mensimulasikan sebuah 

serangan. Dengan menggunakan sistem operasi Kali linux membuat 

penetration testing lebih mudah untuk disimulasikan kepada target ini 

dikarenakan tool-tool yang ada pada Kali Linux dapat digunakan secara gratis 

dan merupakan  open source. 

5. Penelitian selanjutnya yang berjudul “Analisis Dan Evaluasi Tingkat 

Keamanan Jaringan Komputer Nirkabel (Wireless Lan) Studi Kasus Di 

Kampus Stmik Mataram” (Samsumar & Gunawan, 2017). Dalam penelitian ini 

berfokus agar dapat membuat koneksi yang aman dan private. Hasil dari 

penelitian ini ialah membuat model referensi untuk mengembang dan 

meningkatkan kemanan jaringan di STMIK Mataram. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka ditampilkan tabel perbandingan 

penelitian terdahulu terhadap aplikasi yang akan dikembangkan. 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun Kesimpulam Penelitian 

Rakesh singh kunwar, 
Priyanka sharma, K. V. 
Ravi kumar 

2018 FATRAT merupakan sebuat tool yang 
dapat membuat backdoor untuk melakukan 
exploitasi terhadap korban yang dapat 
melewati antivirus. 

Ruzaina Khan, 
Mohammad Hasan 

2017 Ada banyak berbagai jenis ancaman dan 
serangan dalam sebuah jaringan. Serangan 
dalam jaringan dibedakan menjadi 2 
kategori, yaitu passive attack dan Active 
Passive. 

Deni Satria, Alde 
Alanda, Aldo Erianda, 
Deddy Prayama 

2018 Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa 
setiap sistem memiliki resiko keamanan 
jaringan sebanyak 20%-80% terhadap 5 
jenis serangan seperti DOS, XSS, 
Metasploit, Plugin attack, dan default 
username and password. 

Suraj S. Mundalik 2015 Penetration Testing merupakan fokus 
utama dari sebuah sistem. Dimana 
membantu developer dalam memastikan 
dan menentukan ancaman yang akan terjadi 
pada sebuah sistem. Seorang Pen-Test 
harus dapat berpikir seperti seorang hacker 
dalam membobol sebuah sistem. 

Lalu Delsi Samsumar, 
Karya Gunawan 

2017 Model keamanan dengan kombinasi server 
authentikasi, captive portal, firewall, serta 
WPA/WPA2 dalam penelitian ini dapat 
menutup celah keamanan dan 
meningkatkan mekanisme keamanan 
jaringan nirkabel. 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dijabarkan 

sebelumnya, peneliti akan melakukan sebuah analisa terhadap keamanan jaringan end 

user dari serangan exploit menggunakan metode penetration testing dan melakukan 
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perancangan keamanan jaringan end user untuk menjadi solusi dalam mencegah 

serangan exploit. 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat sebuah landasan teori. 

Landasan teori merupakan teori – teori yang relevan denganpenelitian penulis. Berikut 

landasan teori yang penulis gunakan: 

 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan kumpulan interkoneksi beberapa komputer 

autonomous. Dimana terdiri atas perangkat-perangkat yang saling terhubung satu sama 

lain melalui media perantara seperti router, switch dan sebagainya. Dimana media 

perantara dapat berupa media kabel maupun nirkabel (Samsumar & Gunawan, 2017). 

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan menghubungkan beberapa 

komputer yang erskala kecil dan bersifat lokal yang ada dalam suatu gedung. LAN 

menggunakan media kabel dan nirkabel seperti wifi dalam penggunaannya untuk 

menghubungkan beberapa komputer lokal yang satu dengan yang lainnya, sehingga 

jaringan ini tergantung pada letak dan panjang kabel yang ada (Lukman, 2016). 

Metropolitan Area Network (MAN) merupakan istilah untuk jaringan yang 

berskala lebih luas daripada LAN, MAN merupakan gabungan antar beberapa jaringan 

lan biasanya antar gedung dalam sebuah kota seperti jaringan antar kantor atau antar 

kampus dalam satu (Muhammad & Hasan, 2016). 
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Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan yang menggabungkan 

jaringan LAN dan MAN delam suatu jaringan terpadu yang terpisah letak geografisnya 

biasanya antar negara. Jaringan yang berskala luas dibandingkan dengan LAN dan 

MAN. Jaringan ini dapat menghubungkan jaringan lokal satu dengan jaringan lokal 

lain yang berada pada lokasi yang berbeda bahkan bisa menghubungkan jaringan antar 

kota (Muhammad & Hasan, 2016). 

 

2.2.2 Internet 

Internet merupakan   singkatan dari interconnection-networking dimana 

semua jaringan yang ada di dunia saling terkoneksi satu sama lainnya sehingga dapat 

melakukan pertukaran data (Muhammad & Hasan, 2016). 

 

2.2.3 Penetration Testing 

Penetration Testing merupakan sebuah proses dari simulasi serangan 

yang bertujuan untuk mengukur seberapa aman sebuah sistem dari serangan 

seorang   hacker atupun attacker (Mundalik, 2015). Seorang yang melakukan 

penetration testing juga dikenal sebagai Pen-Test.  

Hacker dan Pen-Test mempunyai perbedaan yang besar, dimana 

seorangan hacker melakukan sebuah serangan terhadap sebuah sistem tanpa 

memiliki hak atau dengan sederhana seorang hacker melakukan serangan 

terhadap sistem dengan cara yang tidak sah. Sedangkan seorang Pen-Test 

Ari Prayoga Hutabarat. Analisa Dan Perancangan Keamanan Jaringan End User Dari Serangan Exploit Menggunakan 
Metode Penetration Testing. UIB Repository©2019



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

memiliki semua hak dalam melakukan simulasi serangan terhadap sistem untuk 

membuat sistem lebih aman dari ancaman peretas.  

Penetration Testing ialah sebuah proses dalam pengambilan hak akses 

kedalam sumberdaya tanpa memiliki rincian username, password dan 

keterangan akses login lainnya (Ferdiansyah, 2014). Penetration Testing 

dilakukan agar meningkatkan keamanan jaringan yang sudah di tes. Dimana 

ada beberapa alasan mengapa perlunya dilakukan Penetration Testing 

diantaranya: 

1. Mencari  celah kerentangan dari sebuah sistem 

2. Membuat laporan terhadap masalah yang kemungkinan akan terjadi 

dalam sistem kepada bagian manajemen 

3. Pengecekan keamanan konfigurasi 

4. Meningkatkan sumber daya manusia  yang berpengalaman dalam 

keamanan jaringan 

5. Menemukan Gaps of Compliance 

6. Mengetes teknologi terbaru  

Dalam melakukan Penetration Testing ada beberapa tahap yang perlu 

dilakukan sebagai berikut (Bhatt, 2017) : 

1. Reconnaissance 

2. Scanning 

3. Gaining access 

4. Maintaining Access 

5. Covering Tracks 
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2.2.4 Backdoor 

Backdoor merupakan sejenis perangkat lunak yang bertujuan untuk masuk 

kedalam sistem komputer tanpa authorisasi oleh user dalam mencapai tujuannya 

(Najari & Lotfi, 2014). 

 

2.2.5 Metasploit 

Metasploit merupakan salah satu framework yang paling popular yang biasa 

digunakan. Metasploit digunakan untuk melakukan pengujian kelemahan dalam sistem 

operasi dan aplikasi. Tool Penetration Testing berdasarkan konsep “exploit” dimana 

adalah sebuah kode yang dapat mengukur sebuah keamanan sistem dengan baik dan 

memasuki sistem yang dituju. Jika korban menjalankan “exploit” tersebut maka akan 

menjalankan sebuah “payload”, sebuah kode yang melakukan operasi kepada target 

host. Metasploit dapat digunakan pada Web Application, network, server, dll (Kaur & 

Kaur, 2016). 

 

 

2.2.6 The Fatrat  

The Fatrat merupakan massive exploiting tool. The Fatrat dapat membuat 

backdoors untuk sistem operasi windows, linux, mac dan android (Kunwar et al., 

2009). The Fatrat membutuhkan metasploit service agar dapat berjalan dengan baik. 
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Dengan menggunakan The Fatrat, Pentest dapat membuat backdoor untuk pc maupun 

smartphone. Malicious payload yang disembunyikan oleh The Fatrat sangat sulit untuk 

dideteksi dan skema ini umumnya digunakan oleh attacker dimana biasanya attacker 

menggunakan file JPEG untuk mengelabuhi korbannya. 

 

2.2.7 Exploit 

Exploit adalah kode (program) yang dibuat khusus untuk memanfaatkan 

sebuah vulnerability dan menyediakan akses kedalam sistem atau jaringan (Mundalik, 

2015). Exploit biasanya mengirim payload kepada target agar attacker mendapatkan 

akses permisi secara paksa. 

 

2.2.8 Payload 

 Payload merupakan sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna 

untuk memanipulasi sebuah sistem setelah sistem tersebut tereksploitasi (Mundalik, 

2015). Metasploit yang popular dan memiliki payload yang terbaik pada saat ini yang 

terkenal ialah Meterpreter. 

 

2.2.9 Man In The Middle Attack(MITM) 

 MAN In The Middle Attack (MITM) merupakan cara sebuah hacker dimana 

hacker dapat melakukan exploit dengan salah satu cara iyalah ARP Cache Poisoning 

untuk menangkap semua trafik anatara 2 node(Hardik J Prajapati & Noorani, 2017). 
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Contohnya seperti seorang hacker melakukan MITM dalam sebuah jaringan lokal. 

Dalam hal ini seorang hacker ingin melihat semua trafik sistem dari korban dengan ip 

192.168.0.88 dan ip router 192.168.0.1. Hacker akan memulai dengan cara mengirim 

ARP “reply” kepada korban, dan membuat MAC address dari ip hacker sama seperti 

MAC address router, sehingga korban akan mengira bahwa PC hacker merupakan 

router jaringan. Selanjutnya hacker akan melakukan IP Forwarding. IP Forwarding 

membuat hacker dapat mengalihkan semua traffick yang telah ia terima ke pada router 

asli. Namun dalam proses pengalihan trafik ke router, hacker telah terlebih dahulu 

melakukan sniffing pada data yang akan dikirim ke router seperti informasi login yang 

tidak diketahui oleh korban akan adanya proses ini. 

 Jenis-jenis dari serangan MITM (Jain, Jain, & Borade, 2016), terbagi sebagai 

berikut: 

1. ARP Cache Poisoning 

Ini merupakan langkah awal dalam MITM. Dalam serangan ini, seorang 

attacker akan mengirimkan paket ARP yang telah dimodifikasi dalam sebuah 

LAN sehingga membuat semua trafik yang akan dikirim dari host akan dikirim 

terlebih dahulu ke attacker lalu attacker akan mengirim trafik ke penerima 

asli. Dalam hal ini attacker dapat melakukan extract atau modifikasi informasi 

yang terdapat pada trafik data.  

2. DNS Spoofing 

Dalam metode ini informasi DNS palsu akan dikirim ke host. Ini dilakukan 

dengan cara mengubah informasi DNS resolver cache, dimana akan membuat 
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server melakukan replay ke IP address attacker yang menyebabkan 

pengalihan trafik jaringan ke komputer attacker. 

3. Session Hijacking 

Session akan dimulai ketika ada sebuah koneksi antara client dan server. Dalam TCP 

dapat dilakukan dengan cara mengambil TCP session. Dalam OSI model serangan 

dapat dilakukan dengan menggunakan application layer dan network layer. Pada 

application layer seorang attacker mendapatkan akses ke session ID dengan cara 

kontrol http session dan dalam network layer, attacker akan memotong koneksi dan 

mendapatkan akses ke paket yang dipertukarkan antara client dan server. 

2.2.10 Address Resolution Protocol(ARP) 

Address Resolution Protocol(ARP) ialah  protokol jaringan dalam TCP/IP yang 

berguna dalam memetakan sebuah IP Address menjadi Mac Address (Syaifuddin, 

Andika, & Ginting, 2016). Dalam pengiriman sebuah paket kedalam jaringan maka 

dibutuhkan sebuah identifikasi sumber alamat dan alamat tujuan, hal ini bertujuan agar 

mengetahui paket dikirim oleh siapa dan harus diterima oleh siapa. Prinsip kerja dalam 

sebuah jaringan dalam pengiriman paket yang kita ketahui ialah dengan sebuah alamat 

IP namun sebetulnya tidak. Dalam pengiriman sebuah paket dibutuhkan alamat mac 

(fisik). Berikut cara kerja ARP dalam menangani paket saat akan berkomunikasi: 
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Gambar 2. 1 Cara kerja ARP 

Ketika PC A dalam sebuah jaringan ingin berkomunikasi dengan PC B 

beralamat 192.168.1.2. Ketika PC A akan mengirimkan sebuah paket yang berisi ARP 

Request dimana tersimpan alamat IP 192.168.1.2. Lalu ARP Request tersebut akan di 

broadcast oleh hub/switch kesemua client yang ada dalam jaringan tersebut. Dimana 

setiap client yang ada dalam jaringan akan memeriksa IP address client tersebut. Jika 

client bukanlah pemilik IP yang dimaksud maka akan mengabaikan ARP request. 

Sedangkan PC B beralamat 192.168.1.2 yang sama dengan ARP request tadi maka akan 

menjawab (ARP Reply) dan memberitahukan alamat IP beserta alamat MAC-nya. 

Setelah didapatkannya ARP reply dari PC B maka PC A dan PC B dapat saling 

berkomunikasi dan bertukar data. Dalam sistem kerja sebuah ARP menggunakan 

system “kepercayaan” yang mana setiap ARP Reply yang dibalas oleh client dianggap 

reply yang “benar” walaupun client mengaku itu adalah alamat IP dan MAC dia namun 

sebenarnya bukan. Inilah yang dinamakan spoofing. Spoofing memanfaatkan system 
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“kepercayaan” yang dilakukan oleh ARP. Didalam ARP ada 2 jenis yaitu ARP Request 

dan ARP Reply. ARP Request  ialah sebuah pesan yang dikirim oleh client untuk dapat 

berkomunikasi ke client lain dimana pesan tersebut berisi permintaan informasi alamat 

MAC dari sebuah alamat IP. Lalu pesan inilah yang di broadcast kesemua host yang 

ada dalam jaringan. Lalu ARP Reply merupakan pesan jawaban dari host yang 

menerima paket request tadi, dimana host melakukan pengecekan terhadap ipnya 

apakah sama atau tidak seperti yang ada dalam request, jika “iya” maka harus 

memberikan jawaban berupa pesan ARP Reply dimana salah satu field dalam reply 

adalah alamat MAC dari IP address yang di minta pada request. Dikarenakan semua 

host yang yang berada dalam satu broadcast domain dapat merespon pesan ARP 

broadcast tersebut walaupun isi pesan tersebut bukan ditujukan kepadanya. 
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