
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

(Kadafi & Khusnawi, 2015)  melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Rogue DHCP Packets Menggunakan Wireshark Network Protocol Analyzer”. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa dari serangan DHCP Rogue 

sebagai manfaat untuk mencari celah pada keamanan konfigurasi alamat di salah 

satu client dalam satu jarignan yang bertujuan untuk menciptakan suatu serangan 

jaringan seperti man of the middle, sehingga bisa mengakibatkan ancaman dalam 

privasi client yang sudah tergabung di dalam  jaringan tersebut. Dari analisa ini 

dapat dijelaskan bahwa DHCP Rogue dapat difungsikan sebagai jaringan 

penyamaran dalam penggunaan DHCP Server dan DHCP Rogue juga dapat 

dicegah dengan menggabungkan Firewall Filter Rule di Bridge Mikrotik dan 

menggunakan DHCP Alert. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Naaz & Badroo, 2016) tentang 

“Investigating DHCP and DNS Protocols Using Wireshark”, dalam penelitian ini, 

terdapat penjelasan mengenai penggunaan computer dalam satu jaringan meskipun 

berbeda penggunaan alamat IP yang digunakan. Untuk sebagian besar penggunaan 

alamat IP tersebut sering digunakan pada DHCP dan DNS. Selain itu, DHCP dan 

DNS juga rentan terhadap serangan oleh para hacker yang sering dipakai seperti 

penyerangan menggunakan DHCP Rogue dan DHCP Starvation untuk DHCP, lalu 

untuk DNS menggunakan serangan Hijacking Attack dan menggunakan DNS Cache 

Poisoning Attack dan cara kerjanya juga dianalisis dengan memakai Wireshark. 

Kemudian ada penelitian oleh (Younes, 2016) dengan judul “Protokol 

DHCP yang Aman untuk Mengurangi Serangan LAN”. Dijelaskan tentang 

perluasan dari segi keamanan juga diperlukan dalam mengkonfigurasi system 

DHCP server agar terhindar dari serangan dari luar yang menggunakan aplikasi 

Wireshark. Untuk sekarang ini keamanan pada jaringan tersebut lebih penting 

dengan adanya segi perluasan dan pertumbuhan internet yang semakin cepat. Pada 

protocol yang digunakan di lapisan data link dalam jaringan Local Area Network 

(LAN) yang tidak dibuat dengan menggunakan keamanan akan mudah terkena 
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serangan. Untuk Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah salah satu 

hos yang sering digunakan dalam hal konfigurasi. Sehingga DHCP tersebut sering 

terkena serangan dari para hacker, contohnya seperti serangan DHCP server 

menggunakan DHCP Rogue atau bisa juga dengan serangan DHCP Starvation. 

Penelitian selanjutnya yaitu (Bayu & Nurhanif, 2018)  dengan judul “ Model 

Keamanan pada Virtual Local Area Network (VLAN) untuk mengatasi DHCP 

Rogue. Dijelaskan pada system jaringan dizaman sekarang ini sangat dibutuhkan 

agar dalam mengakses suatu informasi tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab dalam hal melihat informasi. Pada perangkat yang dibutuhkan 

seperti aslinya dalam perangkat dapat dikonfigurasi secara langsung dan membuat 

keamanan di Virtual Local Area Network dapat mengatasi adanya DHCP Rogue 

dengan menggunakan ACL Solution dan dapat dijadikan pada jaringan tersebut 

tetap stabil. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti akan membuat rangkuman 

berupa kutipan penelitian yang dulu ke dalam tabel yang dijadikan informasi 

pendukung penerapan penelitian ini (Lihat pada Tabel 2.1 dibawah ini): 

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya: 

Peneliti Tahun Kesimpulan Penelitian 

M.Kadafi& 

K.Khusnawi 

2015 Penelitian teleh menjelaskan System pada DHCP 

Rogue ini merupakan manfaat pada system 

keamanan yang dapat membuka celah dalam hal 

konfigurasi pada penggunaan alamat jaringan 

yang menggunakan DHCP. 

Naaz & Badroo 2016 Pada IP tersebut dapat disimpulkan bahwa 

serangan tersebut dapat dicegah dengan 

meggunakan Wireshark yang berfungsi sebagai 

alat pendeteksi IP palsu pada DHCP maupun 

DNS. 

Younes 2016 Untuk system keamanan DHCP menggunakan 

system otentikasi dan teknik manajemen kunci 

yang dapat digunakan sebagai otentikasi entitas 

dan manajemen kunci keamanan 

Bayu & Nurhanif 2018 Penelitian yang menjelaskan keamanan pada 

zaman sekarang sangat dibutuhkan karena jika 

ada kemudahan dalam hal mengakses informasi 

yang ada terdapat juga ancaman yang ada dan 

untuk mengatasi serangan dari DHCP Rogue. 
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2.2 Landasan Teori 

Analisa pada system keamanan pada jaringan DHCP Rogue akan diperkuat 

menggunakan beberapa landasan teori yang ada. Landasan teori tersebut akan 

muncul dengan beberapa teori yang sedang digunakan sebagai diperkuatnya teori 

dalam membuat suatu penelitian. Berikut penulis akan menjelaskan pada bagian 

berikut: 

 

2.2.1 Jaringan Komputer 

OSI Layer atau singkatan dari Open Systems Interconnection adalah suatu 

lapisan dideskripsi fungsi jaringan dan fungsi system itu sendiri. Pada penggunaan 

layer, ada beberapa dari lapisan yang memiliki fungsi. Sebagai contoh seorang 

manager IT sedang menganalisa lapisan OSI yang diketahui dari sisi jaringan dan 

aplikasi yang ada banyak masalahnya(Helgeson, Robberstad, Mohan, Eswaran, & 

Ranganathan, 2018). Dalam OSI Layer ada penggunaan 7 lapisan yang akan 

dijelaskan, berikut sebagai penjelasan dan gambar 2.1: 

 

Gambar 2.1 OSI Layer 

1. Application, merupakan lapisan pertama dan terttinggi dari OSI Layer lainnya 

dan memiliki tugas yaitu aplikasi pengatur jaringan yang sistem kerja aplikasi 

tersebut bisa diakses dan memberikan pesan jika ada kesalahan. Layer ini 

bertugas sebagai bertukarnya informasi antar program computer. Protocol 

yang digunakan pada layer 1 seperti HTTP (Hyper Text Tranfer Protocol), 

DNS (Domain Name System). 

2. Presentation, adalah lapisan ke-6 bertugas dalam mentransfer file sebagai 

transmisi aplikasi dalam format yang ditransmisi dengan jalur proses 
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deskripsi dan enkripsi dalam sebuah jaringan. Untuk contoh yang dilakukan 

layer ini dapat terkoneksi ke PC. Untuk protocol yang digunakan seperti 

TELLNET, SMTP (Simple Tranfer Protocol). 

3. Session, merupakan lapisan ke 5 yang memiliki tugas menjelaskan koordinasi 

antara computer dan koneksi antar computer. Untuk protocol ini digunakan 

layer ADSP dan SPDU. 

4. Transport, merupakan lapisan ke 4 yang bertugas sebagai memecahkan paket 

data yang digunakan dan memberikan nomor urutan dan dengan mudah 

tersusun tempat tujuannya di data yang dilakukan internetworking dan 

menggunakan router di layer ke-3. Protocol yang digunakan TCP dan UDP. 

5. Network, merupakan lapisan ke 3 bertugas menyediakan routing yang 

dikirimkan ke segment network local tujuannya berbeda ke network lain. 

Selain itu, tugas lainnya yaitu membaca IP dan dilakukannya routing melalui 

internetworking pada switch layer ke 3. Protocol yang ada lapisan ini yaitu 

IP, ARP, dan RARP. 

6. Data Link, merupakan lapisan ke 2 ini memiliki tugas cara kerja bit-bit data 

ini dapat dijadikan kelompok berupa format dari frame dan memeriksa jika 

ada kesalahan dalam melakukan transmisi data. Jika data link bisa digunakan, 

maka lapisan layer dapat dibagi 2 pada sub-layer, yaitu LLC (Logical Link 

Control) dan MAC (Media Access Control). Untuk protocol digunakan di 

layer ke-3 yaitu PPP dan SLIP 

7. Physical, lapisan pertama yang beerfungsi dapat mentranmisi jaringan, 

mengsinkronisasi bit, atau menggunakan arsitektur jaringan. Penggunaan 

layer 1 ini dijelaskan bagaimana system tersebut bekerja di NIC (Network 

Interface Card) agar dapat menggunakan kabel dan radio. Layer ke-1 tidak 

mempunyai protocol, karena proses datanya menjadi bit dan mengirimkan 

lagi ke bit-bit yang digunakan. 

 

2.2.2 TCP/IP 

TCP/IP atau Transmisson Control Protokol/Internet Protokol merupakan 

komunikasi yang saling bertukar informasi pada urutan yang rapi dan data dapat 
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digunakan sampai ke tempat tujuan.(Karim, Tatang, Hasibuan, & Purba, 2017). 

TCP/IP mempunyai 4 lapisan di OSI Layer yaitu: 

1. Physical Layer, adalah lapisan paling bawah yang besar fisiknya dalam 

penggunan transmisi jaringan, penggunaan metode arsitektur jaringan dan 

mensinkron bit. Contohnya seperti switch, HUB, dan client. 

2. Network Layer, adalah hubungan kedua berada pada jaringan yang berbeda. 

Lalu, Network Layer juga berfungsi sebagai menerima data dan mengirim 

data, lalu melakukan route pada internetworking di switch layer ke-3. 

3. Tranport Layer, adalah memberikan informasi yang dikirimkan untuk si 

pengirim. Untuk fungsi transport layer dapat mengkoneksi diantara kedua 

host dan transport layer yang menyediakan layanan kirim pesan antara 

komputer satu dan mengatasi adanya pemecahan jalur koneksi yang sudah 

diberikan 

4. Application Layer, adalah lapisan pengatur enkripsi data yang kemungkinan 

client dapat berkomunikasi dalam satu jaringan. Penyediaan interface antara 

protocol jaringan menggunakan aplikasi pada komputer dan layer ini 

menggunakan protocol interface seperti SMTP, FTP dan TCP. 

 

2.2.3 IP Address 

(Wibowo, 2017) IP address adalah nomor diidentifikasi dalam satu 

computer agar saling terhubung dan berkomunikasi. Disatu jaringan computer, IP 

address memiliki alamat IP dan 4 blok di angka, setiap bloknya memiliki 1 sampai 

3 digit. Untuk contoh pada alamat IP dapat dibagi menjadi 3 kelas:  

1. Kelas A, pada kelas A mempunyai 8 bit menjadi ID network untuk 24 bit 

yang digunakan pada ID host. Untuk pertama ini menggunakan 1-126, pada 

bit pertama dari 0(nol), dan jumlah digunakan ada 126, untuk jumlah ip 

address jumlahnya tidak terbatas. 

2. Kelas B, pada kelas B di 16 bit ID network dan ID host menggunakan 16 

bit. Untuk yang pertama dimulai dari angka 128.1.x.x -191.155.x.x, 

memiliki jumlah network berkisar 16- 65ribu. 
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3. Kelas C, pada kelas C 24 bit network ID dan host ID berjumlah 8 bit. Untuk 

oktet pertama dimulai dari 192 sampai 223. Pada kelas C tersebut digunakan 

di jaringan local dan LAN yang tidak memakai Host ID.  

 

2.2.4 Mikrotik 

Mikrotik adalah suatu perangkat keras yang digunakan dalam mengatur 

jalannya internet. Selain itu, mikrotik dapat berfungsi sebagai alat dalam hal  

mempermudah sharing internet(Purwanto, 2015). Agar dapat digunakan dengan 

baik maka diperlukan winbox sebagai mengatur system dalam mikrotik tersebut. 

Untuk penggunaan mikrotik sendiri dapat digunakan di perusahaan, disekolah 

atapun dirumah. Lalu, mikrotik juga dapat membuat system keamanan agar jaringan 

dalam internet berjalan dengan baik dan tidak mudah untuk diserang. Penggunaan 

mikrotik dapat mengatur bandwith dalam internet agar dapat digunakan oleh 

banyak orang dan tidak lelet. Apabila konfigurasi pada router mikrotik 

membutuhkan software yang tidak berlisensi, maka mikrotik hanya dapat 

digunakan dalam waktu 24 jam saja. 

 

2.2.5 Winbox 

Winbox merupakan Software mikrotik winbox sering digunakan dalam 

mengatur berjalannya router mikrotik agar lebih mudah digunakan(Wanto, 2018). 

Winbox dapat mengkonfigurasi router mikrotik menggunakan mode GUI dengan 

cepat dan mudah. Winbox sendiri dibuat dengan menggunakan win32 akan tetapi 

dapat juga dijalankan di Linux, MacOSX dengan menggunakan aplikasi wine. 

fungsi dari winbox sendiri dapat mensetting bandwith atau membatasi kecepatan 

jaringan internet, dapat memblokir suatu website atau situs-situs yang tidak 

berkenan, dapat juga meremote mikrotik dari jarak jauh. 

 

2.2.6 Bridge  

Bridge yaitu jembatan yang menggabungkan interface yang berbeda yang 

dijadikan menjadi satu segment dengan teknik bridging. Contohnya seperti 

menggbaungkan kedua Ethernet 1 dengan Ethernet 2, maka kedua interface tersebut 

menangani jaringan yang sama agar saling terhubung. Lalu bisa juga digunakan 
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dengan wireless tetapi tidak dapat digunakan dalam metode switching. Penggunaan 

menggunakan bridge ini dapat memonitoring traffic antar port yang ada. Didalam 

port dapat dijadikan sebagai bridge seperti Ethernet, Vlan, Wireless, VPN dan 

Tunnel.  

 

2.2.7 Chain 

Chain merupakan penghubung dari port satu masuk ke port yang lain. Chain 

ini memiliki tiga macam filter rule yaitu: 

1. Forward, digunakan dalam proses traffic data dalam satu interface yang 

melalui router pada bridge yang sama. Untuk contohnya seperti saat sedang 

melakukan browsing internet. 

2. Input, digunakan proses traffic 2 paket data yang berbeda dan akan masuk ke 

router. Interface yang ada di router memiliki tujuan ke IP yang terdapat pada 

router. Sebagai contoh seperti mengakses router menggunakan aplikasi 

winbox. 

3. Output, digunakan dalam memproses traffic paket datayang keluar dari 

router. Traffic yang berasal dari dalam router bertujuan agar dapat jaringan 

public dan jaringan local. Contohnya melakukan command prompt dan test 

ping ip google. 

 

2.2.8 Action 

Action merupakan bagian dari bridge filter yang berfungsi untuk 

menghubungkan bagian satu ke bagian lainnya. Selain itu, perangkat lunak ini juga 

dapat melanjutkan dan mencegah jaringan yang dianggap system tidak aman. 

Dalam penggunaan jaringan internet, dibagian Action ini berperan dalam 

melndungi jaringan dari serangan-serangan yang berasal dari jaringan diluar. Ada 

beberapa Action yang digunakan dan kegunaannya.  

1. Accept: paket dapat diterima tetapi tidak dapat melanjutkan ke baris 

berikutnya. 

2. Drop: penolakan paket data berupa pesan penolakan ICMP secara diam-diam. 

3. Jump: melakukan lompatan dari satu ke yang lain dengan dinilai dari 

parameter jump-target. 
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4. Passthourgh: mengabaikan aturan lalu melanjutkan aturan lain. 

5. Log: menambahkan informasi paket data ke dalam log. 

 

2.2.9 DHCP Server 

Pengertian dari DHCP Server yang singkatan dari Dinamyc Host 

Configuration Protocol adalah layanan oromatis yang menghubungkan alamat IP 

pada computer client. DHCP server sangat membantu saat pengguna pada suatu 

jaringan yang sangat banyak sehingga akan sangat menyusahkan jika menggunakan 

konfgurasi alamat IP secara statis. Selain itu, DHCP server dapat tugas sebagai 

distribusi semua informasi pada TCP/IP berlangsung terhubung pada computer 

(Nila, Hossain, Ulhuqbrinta, & Roy, 2019). DHCP server memiliki 2 fungsi yang 

utama, seperti DHCP berfungsi persisten storage atau sebagai media penyimpanan 

jaringan untuk pengguna. Pada DHCP dapat menyimpan key-vallue dari semua 

pengguna, ini dikarenakan tanda pengenal yang unik setiap computer pengguna dan 

mengandung konfigurasi pengguna.  

Untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai alokasi IP atau alamat jaringan 

dalam sementara atau permanen. Maksud dari alokasi ini adalah DHCP tidak 

melakukaan re-alokasi terhadap alamat yang sudah diberikan ke pengguna 

sebelumnya lalu dapat dicegah jika ada pengiriman sama setiap kali pengguna 

meminta alamat pada DHCP Server. Pada DHCP memiliki pengamatan di alamat 

IP, yaitu: 

1. DHCP dapat digunakan pada port UDP 67 sebagai server lalu untuk 

penggunaan port UDP 68 digunakan kepada client. 

2. DHCP dapat digunakan TCP/IP agar penggunanya berkomunikasi ke satu 

jaringan. 

3. DHCP adalah system protocol layer 7 di OSI Layer. 

4. DHCP merupakan transport protocol pada layer ke 4 di OSI Layer. 

 

Vega Prayoga. Analisa dan Perancangan Dhcp Server dari Serangan Dhcp Rogue Menggunakan Router Mikrotik. 
UIB Repository©2020



 

2.2.10 Cara Kerja DHCP Server 

Cara kerja dari DHCP Sever dapat dimulai oleh pengguna yang akan 

mengirimkan beberapa perintah broadcast atau nama lain dari DHCP Discover 

yang didalamnya terdapat pesan yang berisi pengguna MAC address ke jaringan 

DHCP Server. Untuk sekarang, pengguna memakai port UDP 68 dan mencari 

tujuan dari server yang sedang menggunakan port UDP 67.  

Pada saat DHCP Server mendapati sinyal berupa pesan DHCP Discover 

dari pengguna, maka server akan menentukan ke siapa pengguna yang diberikan 

dan sesuai konfigurasi yang sudah diatur dari server sebelumnya. Lalu akan 

dialokasikan kepada alamat untuk dibagikan kepada pengguna dan mengirimkan 

lagi kepada alamat yang sudah ditentukan dengan nama DHCP Offer kepada 

pengguna. Server yang digunakan pada port UD 67 ini akan dikirimkan pesan ke 

port UDP 68 yang digunakan oleh server. Pada DHCP Offer ada beberapa 

informasi dari alamat IP dan protocol TCP/IP lain supaya pengguna dapat 

menggunakannya dalam hal komunikasi. 

Pada saat menerima pesan, pengguna akan memberikan pesan di DHCP 

Request untuk konfirmasi pada server bahwasannya pengguna membenarkan yang 

dimaksud untuk menggunakan alamat tersebut. Lalu pengguna akan menggunakan 

port UDP 68 dan akan menajawab server yang digunakan pada port UDP 67. 

Setelah itu, server akan mengirimkan DHCP Pack (packet 

acknowledgement) pada pengguna lalu meng-upgrade informasi database IP yang 

sudah ditentukan sudah dipinjamkan ke pengguna. Tahap terkahir DHCP Inform 

dari pengguna yang konfirmasi pada server bahwasannya pengguna sudah 

mendapatkan IP broadcast dari server. Untuk lebih jelasnya ada ilustrasi di pragraf 

diatas, ada pada Gambar 2.2 dibawah ini: 
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 Gambar 2.2 Diagram cara kerja pertukaran antara client dan server. 

 

2.2.11 Keamanan Jaringan 

Keamanan jaringan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan 

perlindungan terhadap system agar dapat terhindar dari serangan dari pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab yang melakukan suatu pencurian data. Jaringan 

computer merupakan system informasi yang penting sekali serta menjaga integritas 

data yang menjamin tersedianya layanan bagi client.  

Untuk fungsi dari keamanan jaringan yaitu mengantisipasi jika ada terjadi 

seperti ancaman fisik ataupun login baik secara langsung atau tidak langsung dapat 

mengganggu aktivitas yng sedang berlangsung dari jaringan computer. Untuk 

layanan dan prinsip dari perlindungan dapat dibagi menjadi beberapa hal yaitu: 

1. Kerahasiaan (Confidentiality) 

Mencegah dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang tidak 

memiliki hak wewenang dalam melihat bebrapa informasi yang bersifat 

rahasia. 

2. Integritas (Integrity) 
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Menjamin dalam hal data-data yang disimpan tidak boleh diubah tanpa 

seijin dari pemilik informasi yang ada. 

3. Otentikasi (Authentication) 

Memastikan bahwasannya informasi yang sedang diberikan benar-benar 

asli dan tidak diubah sama sekali oleh orang lain tanpa seijin pemilik 

informasi dan tidak mengalami perubahan. 

4. Tidak ada penyangkalan (Non-repudiation) 

System pencegahan dari pihak yang mengirim ataupun pihak dari penerima 

yang mendapatkan penyangkalan suatu pesan sedang diterima/dikirim. 

5. Ketersediaan (Avaibility) 

Menjamin bahwa system sudah tersedia dapat digunakan selalu setiap saat 

ada permintaan dari penggunanya. 

6. Akses kendali (Access Control) 

Membatasi dalam mengontrol akses penggunaan. 

 

2.2.12 DHCP Rogue 

DHCP Rogue merupakan suatu pemanfaatan dalam celah keamanan pada 

konfigurasi alamat jaringan yang dapat digunakan pada DHCP Server dan dapat 

mengkonfigurasi dengan alamat jaringan yang salah pada pengguna sehingga dapat 

bergabung di dalam jaringan dengan tujuan melihat privasi pengguna yang 

tergabung dalam satu jaringan(Kadafi & Khusnawi, 2015). Untuk melihat atau 

mencari alamat IP mana yang asli dan mana yang palsu dapat dilihat menggunakan 

aplikasi WIireshark. Untuk fungsi dari Wireshark yaitu mengamati mana DHCP 

Server yang asli dan mana yang DHCP Rogue yang saling bertukar paket DHCP 

dengan DHCP Server yang dapat dilakukan oleh analisis DHCP Rogue. Jika 

terdeteksi akan muncul bertukarnya paket yang sedang terhubung di DHCP 

pengguna. 

 

2.2.13 Cara Kerja DHCP Rogue 

DHCP Rogue dapat bekerja dalam menggunakan firewall yang berfungsi 

sebagai membangun sistem keamanan jaringan DHCP berupa monitoring dan 
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pencegahan terhadap DHCP Rogue yang digunakan pada DHCP Alert yang 

dikombinasi Firewall Filter Rule pada Bridge Mikrotik, dengan didapatnya hasil 

sistem yang dapat dideteksi dan dicegah dengan DHCP Rogue di dalam jaringan 

DHCP berbasis IPv4(Kadafi & Khusnawi, 2015). Pada penggunaan DHCP Rogue 

dapat melakukan filtering pada trafik yang dapat mencegah adanya DHCP Server 

dari perangkat yang illegal, yang dapat mengganggu dalam lancarnya jaringan 

didalam satu jaringan. 

 

2.2.14 Jenis ancaman dalam system keamanan DHCP Server 

Pada jenis keamanan, terdapat beberapa system ancaman pada jaringan 

DHCP Server yang membuat orang lain tidak bertanggungjawab dalam hal 

membuat kerusakan jaringan computer perusahaan. Berikut beberapa dari ancaman 

yang harus diperhatikan: 

1. DHCP Snooping 

Penyerangan pada DHCP Server kata lain bisa disebut DHCP Snooping cara 

kerjanya dengan menggunakan switch yang didaftarkan melalui port yang 

sah sebagai DHCP Server dan menggunakan sebagai umpan. 

2. IP/mac Spoofing 

Jenis serangan yang digunakan pada IP/MAC dapat dikombinasikan kedua 

menggunakan status palsu lalu mengirimkan paket di target jaringan yang 

dapat mengakses jaringan dan hak akses yang sesuai dengan posisi alamat 

yang dituju pada IP/MAC yang terdaftar. 

3. DHCP Flooding 

DHCP Flooding digunakan dalam meminta megirimkan dengan jumlah 

yang banyak pada DHCP Server pada peretas. Pada DHCP Server secara 

otomatis akan membagikan alamat IP yang sedang diminta dan keterbatasan 

tertentu yang menghabiskan alamat IP dari dalam DHCP Server. Hal ini 

dapat berakibat pengguna yang sedang meminta alamat IP pada DHCP 

Server tidak dapat alamat IP dikarenakan alamat IP di DHCP Server sudah 

kehabisan yang sudah diminta oleh peretas. Sehingga pengguna tidak dapat 

terhubung dalam jaringan.  
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