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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2. 1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan dari penelitian sebelumnya, 

yaitu Analisa Keamanan Web Server Menggunakan Web Application Firewall 

Modesecurity (Studi kasus : Melakukan ujicoba sebanyak 10 kali serangan dengan dua 

scenario (Aditya Noor Sandy, 2016). scenario tanpa Web Application Firewall dan 

mengunakan Web Application Firewall. Peneliti mendapatkan hasil yang 

menunjukkan sistim dapat menangkal semua ujicoba serangan dan mengenali serta 

melaporkan serangan. 

Penelitian selanjutnya adalah Analisa Keamanan Menggunakan Web 

Application Firewall Modsecurity (Studi Kasus :  Laboratorium Sistem Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana) (Handi Prasetyo, 2016),  Dalam penelitian ini, 

peneliti mengetahui bahwa salnya Modsecurity tidak hanya dapat mendeteksi serangan 

SQL Injection dan Cross Site Scripting saja, tapi dapat mendeteksi serangan DOS dan 

DDoS, hasil deteksi dapat dilihat pada log security dengan pesan sesuai dengan rule 

masing-masing.  

Penelitian yang berjudul Analisis Konsep Dan Cara Kerja Serangan Komputer 

Distributed Denial Of Serivce  (Rudi Hermawan, 2015),  dimana disitu dijelasin bahwa 

mekanisme serangan dos dan ddos hampir sama namun, ddos adalah serangan yang 

lebih terstruktur dan serangan ddos memiliki dampak jauh lebih besar dibandingkan 
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dos. Dampak dari serangan ddos dimana akan menyebakan bandwith yang 

digunakan oleh user akan habis yang akan mengakibatnya terputusnya koneksi antar 

server dan kalau tidak segara ditanggulangi maka akan error. Sederhananya serangan 

ddos dilakukan dengan cara menggunakan perintah ping yang dimiliki windows.  

Dilanjutkan oleh penelitian tentang Implementasi Modsecurity Sebagai 

Sistem Monitoring Keamanan Aplikasi Web Secara Real Time oleh (Rizky, Laitupa, 

& Rizal, 2015). Dalam penelitiannya mereka melakukan penelitian tentang 

membangun sebuah sistim yang nantinya akan dijadikan sebagai alat memonitoring 

keamanan pada sebuah aplikasi web menggunakan web application firewall. Tujuan 

dari penelitian ini untuk melakukan pemfilteran.  

Penelitian selanjutnya tentang Analisis Keamanan Website dari Serangan 

SQL Injection menggunakan Web Application Firewall (Widya Putra, 2018). Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan pengujian serangan sql injection terhadap website 

yang telah menggunakan modsecurity. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan 

serangan sql injection tidak dapat menembus Website tersebut.  
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Peneliti Tahun  Kesimpulan Penelitian 

Aditya 

Noor 

Sandi 

2016 Web Application Firewall, Modsecurity bisa menangkal 

semua serangan dan melaporkan dengan benar. 

Handy 

Prasetyo 

2014 Modsecurity tidak hanya mendeteksi serangan ddos saja, 

tapi juga mendeteksi serangan lain seperti, Sql Injection, 

Cross Site Scripting dan dos. 

Rudi 

Hermawan 

2015 Dampak serangan ddos dapat menyebabkan bandwith 

yang digunakan oleh user akan habis yang akan 

mengakibatkan terputusnya koneksi antar server. 

Rizky, 

Laitupa, & 

Rizal, 

2015 Modsecurity dijadikan sebagai sebuah alat dalam menjaga 

keamanan web server. Dimana tugasnya sendiri 

melakukan pemfilteran dan blocking terhadap apa saja 

yang dianggap berbahaya. 

Widya 

Putra 

2018 Dengan menggunakan web application firewall 

modsecurity bahwa sangat memungkinkan semua jenis 

serangan tidak akan tembus apabila setiap website 

menggunakan modsecurity. 

 

Berlandaskan hasil penelitian terdahulu, penulis akan melakukan analisa  

keamanan webserver dari serangan ddos. Aditya Noor Sandi, (2016),  Handy Prasetyo, 

(2014),  Rudi Hermawan, (2015),  Dyah Rizky, Setia July & Muhammand Fahru, 

(2015) (F. widya Putra, 2018) yang mana sudah teruji penelitiannya. 

2.2 Landasan Teori 

Untuk merancang dan menganalisa keamanan sebuah web server, penulis 

merangkum beberapa landasan teori. Landasan teori merupakan himpunan yang 
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gunanya untuk memperluas wawasan dan pemahaman dari sebuah studi. Berikut 

beberapa teori yang akan dipakai, yakni: 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Menurut (Dedy Haryanto & Riadi, 2014), jaringan komputer adalah himpunan 

“Interkoneksi” antara dua komputer autonomus atau lebih yang terhubung dengan 

media kabel atau tanpa kabel. 

Local Area Network (LAN) adalah yang mana hanya mencakup wilayah kecil 

seperti kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Lan 

sendiri menggunakan media kabel sebagai penghubung komputer local satu dengan 

yang lainnya, sehingga jaringan ini tergantung pada letak dan seberapa panjang kabel 

yang dimiliki. 

Metropolitan Area Network (MAN) suatu jaringan di dalam kota dengan 

transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan beberapa lokasi seperti 

kampus, perkantoran, dan sebagainya. Man sendiri merupakan gabungan dari jaringan 

lan. 

Wide Area Network ialah jaringan yang memiliki skala luas dibanding dengan 

lan dan man. Jaringan ini dapat menghubungkan jaringan local dengan jaringan local 

lainnya pada lokasi yang berbeda kota, negara, bahkan benua sekalipun. 

2.2.2 Firewall 

Menurut (Sondakh, I Najoan, & Lumenta, 2014), Firewall adalah sebuah 

sistim yang mana selalu memberikan izin pada lalu lintas jaringan yang dirasa aman 
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untuk dilewati dan tidak mengizinkan lalu lintas yang tidak aman. Firewall dipakai 

dalam melihat siapa aja yang mempunyai akses jaringan pribadi dari luar. 

 

Gambar 2.1 ilustrasi firewall 

2.2.3 Web Application Firewall ModEvasive 

Web Application Firewall adalah suatu metode keamanan pada aplikasi web, 

yang berupaya mencegah ancaman dari attacker. Web application firewall dapat 

bekerja apabila melakukan konfigurasi tambahan pada web server dan tidak perlu 

melakukan perubahan pada script pembangun aplikasi, sehingga dapat diterapkan pada 

aplikasi yang berjalan. 

Modevasive adalah modul untuk Apcahe yang menyediakan tindakan 

mengelak jika terjadi serangan layanan terdistribusi HTTP ddos /dos atau serangan 

brute force.  
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Gambar 2.2 Alur Proses ModEvasive 

 

Skema dari cara kerja modevasive dapat dilihat pada gambar 2.3 diatas, 

dimana request dari client akan melalui modevasive terlebih dahulu. Modevasive akan 

menyaring request dari client, request yang berpotensi serangan akan di deteksi atau di 

block oleh modevasive dan di catat pada log modevasive. Jika request dari client tidak 

berpotensi serangan pada web server, maka request akan mendapatkan respone dari 

server dan menampilkan halaman web. 

2.2.4 Keamanan Server 

Menurut (Metasari & Irsyadi, 2014), keamanan informasi sebuah website 

merupakan salah satu prioritas yang penting bagi seorang web development. Apabila 

seseorang mengabaikan keamanan tersebut maka seorang hacker dapat masuk kesistim 

jaringan komputer dan akan mengambil data data penting. Ada beberapa prinsip 

keamanan informasi yaitu: 
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1. Privacy & Confidentiality, yaitu mekanisme untuk menjaga suatu informasi 

dari pengguna jaringan yang tidak memiliki hak akses. 

2. Intergrity, yaitu menjaga intergritasi dari informasi yang digunakan untuk 

pengguna tertentu. 

3. Availability, yaitu persedian informasi, layanan, data tersebut selalu ada disaat 

pengguna membutuhkannya. 

4. Authentication, yaitu selalu mementingkan validitas apa yang akan pengguna 

akses berupa informasi, data, beserta layanan dari institusi atau perusahaan. 

5. Acces Control, yaitu cara pengguna memperoleh informasi harus di klasifikasi 

yang akan dilakukan. 

6. Non Repudiation, yaitu pendataan terhadap pengguna data, informasi dan 

layanan yang tidak dapat menolak bahwa salnya melakukan akses penggunaan 

data yang ada. 

2.2.5 Cybercrime 

Menurut (Putera & Siahaan, 2018), cybercrime adalah tindakan illegal yang 

mana dilakukan pada dunia maya dengan bermodalkan peralatan elektronik dan 

komputer sebagai perantara. 

Berikut beberapa aktivitas cybercrime yang telah diklasifikasi ialah: 

1. Akses tidak sah 

Kejahatan ini ada seseoranag yang mencoba masuk ke sistim jaringan 

komputer secara tidak sah dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan 

pemilik komputer. 
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2. Konten ilegal 

Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyebar nyebarkan informasi 

negatip di internet yang dianggap melanggar hukom dan mengganggu 

masyarakat. 

3. Penyebaran Virus 

Kegiatan ini umumnya biasa dilakukan dengan menggunakan email dan juga 

flashdis yang pengguna sendiri tidak sadar hal tersebut. 

4. Cyber Spionase, Sabotase, dan Pemerasan 

Kejahatan ini membuat sistim komputer jadi terganggu terhadap suatu data 

yang terkoneksi internet. 

5. Carding 

Kejahatan ini dipakai untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain yang 

dipakai untuk transaksi belanja di internet. 

6. Hacking dan Cracking 

Hacker biasanya mengacu pada seseorang yang memiliki minat besar untuk 

mempelajari sistim komputer dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuannya, sedangkan cracking orang yang menyalahgunakan 

kemampuan untuk melakukan pembajakan situs web, penyebaran virus dll. 

7. Cybersquatting dan Typosquatting 

Cybersquatting adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama 

domain perusahaan atau instansi lain dan kemudian dijual kepada perusahaan 

lain dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan Typosquatting adalah 
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kejahatan dengan menciptakan domain palsu yang merupakan domain yang 

mirip dengan nama domain orang lain. 

8. Cyber Terrorism 

Akivitas cybercrime termasuk terorisme cyber yang mengancam keselamatan 

warga negara, termasuk melakukan cracking ke lokasi pemerintah atau 

militer. 

2.2.6 DDoS (Distributed Denial of Service)  

Menurut (R. S. Putra et al., 2018) Distributed Denial of Service jenis serangan 

yang mana membuat komputer atau server tidak dalam performa baik sehingga 

menjadi sangat lelet. Dikarnakan server mendapatkan ribuan spams yang menyerang 

sistim komputer secara bersamaan. 

Dengan serangan yang jumlahnya ribuan maka proses komunikasi host dan 

klien akan menjadi terganggu, hal tersebut memungkinkan terjadinya perubahan 

informasi disebab rusaknya sistim.  

 
Gambar 2.3 Ilustrasi serangan ddos 
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Konsep untuk melakukan serrangan ddos, penyerang memerlukan control ke 

jaringan sebuah mesin online. Ini bisa berupa komputer atau device lainnya yang 

memiliki malware. Ini bertujuan agar setiap komputer atau device ini menjadi bot atau 

zombie ini disebut dengan istilah botnet. Setelah botnet berhasil dibuat, penyerang juga 

bisa mengatur mesin-mesin ini dengan mengirimkan instruksi ke setiap bot melalui 

metode remote control. Setelah botnet menargetkan IP Address korban, setiap bot akan 

mengirimkan request ke target sampai server tidak menghandle requestnya. Ini akan 

mengakibatkan denial of service atau penolakan layanan traffic normal. Karna setiap 

bot yang digunakan adalah device internet yang masuk akal, memisahkan mana yang 

traffic biasa dan mana yang traffic serangan memang tidak mudah  (Malik & Arora, 

2018). 

Serangan ddos sendiri terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa 

jenis serangan ddos yang paling sering terjadi: 

1. UDP Flood 

User Diagram Protocol adalah jaringan protocol tanpa session, yang 

membanjiri port sebuah remote host secara acak. Maka dengan begitu, host 

server akan melakukan pemeriksaan di setiap port dan akan me-report balik 

dengan menggunakan paket ICMP. Proses ini bertujuan untuk 

menghancurkan resource milik host dan menyebabkan website tidak bisa 

diakses. 

2. ICMP (Ping) Flood 

Pada serangan ICMP flood, resource target akan menerima request ICMP 

secara cepat tanpa menunggu respon dari anda. Jenis serangan seperti ini akan 
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menyebabkan semua bandwidth yang masuk maupun keluar terkena 

dampaknya dan mengakibatkan sistem pada server menjadi lambat. 

3. SYN Flood 

Pada serangan SYN flood, akan dikirim sebuah permintaan palsu dan server 

akan merespon dengan  paket ACK yang mana bertujuan untuk menyelesaikan 

koneksi TCP, akan tetapi sambungan tersebut diarahkan ke timeout, daripada 

menutupinya. Oleh karena itu, sumber daya server menjadi lelah dan pada 

akhirnya server menjadi offline. 

2.2.7 Apache Benchmark 

Apache benchmark adalah tool untuk mengukur performance apache, dengan 

apache benchmark kita dapat melihat kapabilitas apache untuk melayani request dari 

client.  

Apache telah terinstall secara otomatis ketika menginstall apache HTTP 

server, jika apache sudah terinstall maka tool benchmarking ini juga sudah otomatis 

ada. Lokasi tool lab biasanya di direktori. Tool ini bisa digunakan tidak hanya untuk 

apache, tapi untuk web server lainnya seperti lighttpd, nginx atau Microsoft IIS. 
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