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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jaringan internet mempunyai manfaat yang sangat banyak dan mencakup 

banyak aspek baik itu dalam aspek kehidupan ataupun aspek dari suatu bidang. 

Jaringan internet ini dapat memasimalkan komunikasi dari segi kecepatan dan 

keefektifan untuk melakukan komunikasi tersebut, baik itu antara perorangan, 

perusahaan ataupun antar negara. Jaringan internet berperan besar dalam 

peningkatan kualitas dan kuantitas serta perkembangan yang pesat dari semua 

bidang yang ada didunia ini. (Riadi, 2014)  

Pada tahun modern era digital ini, jaringan internet telah banyak dipakai 

secara masal di dalam banyak organisasi dan juga pada beberapa perusahaan. 

Kemudahan dan keefektifan akses serta juga kecepatan transfer data menjadi 

faktor yang menarik khalayak ramai untuk menggunakan jaringan internet. 

Namun, kemunculan masalah keamanan pada jaringan-jaringan internet yang ada 

di dunia menjadi suatu ancaman terhadap proses berkembangnya jaringan internet. 

(Heru, Benny, Defendy, & Hento, 2014) 

Untuk mengamankan jaringan internet ada banyak caranya. Salah satu 

cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan system pendeteksian 

penyusupan Jaringan atau Instrusion Detection System (IDS). IDS adalah sebuah 

operasi untuk mendeteksi adanya ancaman yang terjadi pada jaringan komputer 

seperti pencurian data, informasi dan pengerusakan system oleh hacker. Salah 

satu aplikasi berbasis IDS yang dapat digunakan dalam pengamanan jaringan 

adalah SNORT. SNORT adalah  perangkat lunas atau software open-souce yang  
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bebas digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. (Fathoni, Fitriyani, & 

Nurkahfi, 2016). 

Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas 

penulis melakukan penelitian yang mengambil subjek bagaimana cara 

meningkatkan keamanan jaringan dengan menggunakan Security Onion yaitu 

SNORT dan menggunakan MikroTik Router sebagai gateway jaringan internet 

yang diteliti tersebut. Penelitian ini berjudul “Analisa dan Perancangan 

Keamanan Jaringan Lokal Menggunakan Security Onion dan MikroTik”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan latar yang membelakangi poin-point 

masalah yang penulis jabarkan di pembahasan sebelumnya, penulis 

menyimpulakan bahwa terdapat dua poin masalah yang ada pada penelitian ini, 

diantaranya adalah: 

1. Bagaimana cara untuk menguji dan juga untuk menganalisa sistem 

keamanan jaringan lokal dari serangan menggunakan Security Onion 

dan MikroTik Router? 

2. Bagaimana caranya untuk  merancang sistem keamanan jaringan 

lokal yang aman (tanpa ada celah) dan kebal dari serangan 

menggunakan Security Onion dan MikroTik Router? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk mengarahkan penelitian dan pembahasan topik yang dibahas 

menjadi lebih fokus sehingga bisa meringankan beban penulis untuk menganalisa 
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dan memperkirakan proses penelitian dan perancangan ini, maka penulis 

menentukan batasan-batasan masalah yang akan dibahas di dalam laporan, 

diantaranya adalah: 

1. Ruang lingkup penelitian proyek hanya akan dibahas pada penelitian 

keamanan jaringan lokal. 

2. Jenis serangan yang digunakan untuk pengujian adalah serangan 

DDOS. 

3. Penelitian hanya menggunakan ruang lingkup MikroTik Router. 

  

1.4  Tujuan Proyek 

Tujuan Proyek ini dilaksanakan berdasarkan atas beberapa pertimbangan 

yang sudah dipikirkan dengan matang oleh penulis, tujuannya antara lain: 

1. Meningkatkan sistem keamanan jaringan lokal dari adanya serangan 

menggunakan Security Onion dan MikroTik Router. 

2. Memperluas wawasan ilmu serta pengetahuan dengan cara proses 

merancang sebuah sistem pendeteksi serangan yang akan datang dari 

luar jaringan. 

3. Membantu penulis untuk mempratekkan ilmu pengetahuan yang 

penulis dapatkan dari perancangan keamanan jaringan lokal dari 

serangan DDOS menggunakan Security Onion dan MikroTik Router. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Selain mempunyai tujuan, proyek ini juga memiliki manfaat yang 

ditujukan kepada setiap aspek dan bidang, yaitu: 
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1. Mengedukasi masyakarat terutama kalangan petinggi perusahaan, 

instansi, institusi pendidikan tinggi dan instansi lainnya dalam 

memakai jaringan lokal tentang pentingnya sistem keamanan yang 

tedapat di jaringan lokal yang digunakan. 

2. Memberi himbauan atau informasi terhadap khalayak umum atau 

kaum awam salah satunya pada karyawan perusahaan manufaktur, 

instansi pemerintahan, institusi pendidikan tinggi dan bagian lainnya 

tentang sistem keamanan pada jaringan lokal dan serangan jaringan 

lokal serta solusi yang dapat dilakukan. 

3. Meningkatkan pengetahuan terkait keamanan jaringan lokal dan 

seragan DDOS menggunakan Security Onion dan MikroTik Router. 

 

1.6  Sistematika Pembahasan 

Penulis tentunya memiliki sistematika pembahasan yang telah dirancang 

dan disusun secara rapi, baik, benar dan sesuai dengan kaidah penulisan laporan, 

sistematika tersebut terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan adalah bab yang wajib ada pada suatu laporan 

penelitian, dikarenakan pada bab ini seluruh peneliti di dunia 

menuangkan ide-ide, masalah sosial dan norma pada masyarakat 

ataupun masalah lainnya yang melatarbelakangi para peneliti ini untuk 

melakukan penelitiannya sebagai metode mencari solusi terhadap 

masalah tersebut. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pencarian jurnal-jurnal dukungan dan fakta-fakta yang dijabarkan para 

peneliti untuk dijadikan acuan sumber yang akurat dan mendukung 

pondasi berdirinya laporan penelitian ini sehingga laporan ini dapat 

diakui sebagai laporan yang legal terdapat pada bab ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga ini menjelaskan bagaimana cara nya penulis melakukan 

penelitian seperti alur apa yang penulis gunakan untuk mencapai hasil 

akhir penelitian, metode pengujian apa yang penulis gunakan dalam 

melakukan tes solusi permasalahan yang telah digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab keempat pada laporan penulis ini berisikan banyak gambar-

gambar tutorial perancangan dan pembuatan proyek ini agar para 

pembaca yang membaca laporan ini bisa menerapkan dan membangun 

proyek yang sama dengan yang penulis buat sesuai dengan 

permasalahan yang terjadi. 

BAB V PENUTUP 

Para pembaca yang memberikan masukkan seperti kritik dan saran 

yang membangun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek 

yang telah dibangun terdapat pada bab ini. Pada bab ini juga penulis 

menjabarkan kesimpulan dari proyek ini baik itu dari awal mulai 

pengerjaan proyek ini hingga bagian terakhir proyek diterapkan untuk 

menanggulangi permasalahan yang ada. 
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