
 

 

BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi internet telah menjadikannya salah satu media 

utama pertukaran informasi, tidak semua informasi bersifat terbuka untuk umum. 

Karena internet merupakan jaringan komputer yang bersifat publik, maka 

diperlukan suatu usaha untuk menjamin keamanan informasi tersebut. Keamanan 

jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem sangat penting untuk 

menjaga data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunaannya. 

  

(John D. Howard) dalam bukunya “An Analysis of security incidents on 

the internet” menyatakan bahwa: “Keamanan komputer adalah tindakan 

pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak 

bertanggung jawab”. Sistem deteksi penyusup jaringan yang ada saat ini 

umumnya mampu mendeteksi berbagai jenis serangan tetapi tidak mampu 

mengambil tindakan lebih lanjut. Selain itu sistem juga tidak memiliki 

interaktivitas dengan administrator pada saat administrator tidak sedang 

mengadministrasi sistemnya. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak efektif 

terutama pada saat sistem berada dalam kondisi kritis. Selain itu sistem 

pertahanan terhadap aktivitas gangguan saat ini umumnya dilakukan secara 

manual oleh administrator. hal ini mengakibatkan integritas sistem bergantung 

pada ketersediaan dan kecepatan administrator dalam merespons gangguan. 

Apabila terjadi malfungsi, administrator tidak dapat lagi mengakses sistem secara 

remote sehingga tidak akan dapat melakukan pemulihan sistem dengan cepat. 
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Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat menanggulangi 

ancaman yang mungkin terjadi secara optimal dalam waktu yang cepat dan secara 

otomatis sehingga memungkinkan administrator mengakses sistem walaupun 

terjadi malfungsi jaringan. Hal ini akan mempercepat proses penanggulangan 

gangguan serta pemulihan sistem atau layanan. Sistem keamanan komputer 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses 

komputer. (Gollmann:1999) dalam bukunya Computer Security menyatakan 

bahwa "Keamanan Komputer adalah berhubungan dengan pencegahan dini 

deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem 

komputer. 

 

Honeypot merupakan sumber sistem informasi data yang bersifat terbuka, 

dan dibuat seakan-akan mirip dengan sistem sebenarnya untuk dikorban karena 

memiliki sumber informasi data palsu untuk menjebak penyerang. dengan adanya 

honeypot, segala aktivitas ilegal yang dilakukan oleh penyerang dapat digunakan 

administrator sebagai informasi tentang penyerang untuk menganalisis dan 

mempelajari aktivitas-aktivitas yang cenderung membahayakan sistem 

(Utdirtatmo, 2005, hal:7). 

 

Seperti hal nya perkembangan teknologi informasi pada Server EQUAL 

Payment yang selanjutnya menjadi objek dari penelitian ini. Dikarenakan 

pentingnya informasi data Server EQUAL Payment, maka diperlukan adanya 

penerapan honeypot untuk meningkatkan keamanan dari serangan orang yang 

tidak memiliki hak akses. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana menerapkan honeypot 

pada jaringan komputer di server EQUAL Payment, untuk meningkatkan 

keamanan dari serangan orang yang tidak memiliki hak akses. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembahasan dibatasi agar tidak melampui luas, sehingga pembahasan 

dapat terarah dan mencapai tujuan. Batasan - batasan masalah tersebut sebagai 

berikut: 

1. Hanya membahas tentang penerapan honeypot menggunakan Bahasa 

Pemogrman Python. 

2. Hanya membahas tentang cara kerja honeypot terhadap serangan 

jaringan Brute Force 

3. Hanya mengamati dan menganalisa apa yang terjadi. 

4. Administrator melakukan tindakan Block IP, ON/OFF Server, Forwart 

to CTO. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya sistem keamanan ini akan mengurasi resiko penyerangan 

pada system server, dan membantu administrator jaringan untuk mendeteksi dan 

mengalihkan penyusupan pada suatu system server yang berjalan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penerapan honeypot ini adalah: 

1. Penerapan honeypot pada jaringan server EQUAL Payment. 
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2. Menguji honeypot pada jaringan di server EQUAL Payment. 

3. Membatu administrator mengamati aktifitas serangan yang terjadi pada 

jaringan di server EQUAL Payment. 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Muhammad 

Rasyid Syahputra 

(2006) 

Implementasi dan analisis 

serangan pada sistem 

Honeypot menggunakan 

teknologi jaringan saraf 

tiruan 

Honeypot dapat 

memberikan reaksi yang 

tepat terhadap suatu jenis 

serangan baru Univ 

sehingga dapat memberi 

interaksi yang sesuai 

dengan penyerang.  

 

Muhammad Arief 

(2011) 

Implementasi Honeypot 

dengan Menggunakan 

Dionaea di Jaringan 

Hotspot Fiz.    

Honeypot ini berada pada 

jaringan internet yang 

membutuhkan ip publik 

dan diakses menggunakan 

media hotspot 

 

Usulan 

(2019) 

Penerapan Keamanan 

Jaringan dengan metode 

Honeypot dalam 

Mendeteksi Serangan Brute 

Force pada Server Equal 

Payment 

Honeypot dapat digunakan 

sebagai alat bantu 

administrator untuk 

melihat laporan aktivitas 

yang dihasilkan Equal 

Cyber Security agar dapat 

membantu dalam 

menentukan kebijakan 

keamanan jaringan. 


