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ABSTRACT 
Security is an important aspect in information system development. However, security problem is often forgotten by 
owner or information system administrator. Security is often discarded when it troubles the use of the system. This 
research designs a software with a facility to detect intruder trying to enter the network and report the activity to admin 
via his GPRS mobile so that admin can immediately take action to solve this security problem. The detection process 
involves the identification by reading and analyzing the log file, and if there is any security breakdown, the system will 
automatically report the activity to admin. The design proposed in this paper can be immediately implemented into a 
system.  
Keywords: Administrator, Intruder, Server, Log File  

1. Latar Belakang 
Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-
orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain (misalnya pihak lawan bisnis) dapat menimbulkan kerugian bagi 
pemilik informasi. Sebagai contoh, banyak informasi dalam sebuah perusahaan yang hanya diperbolehkan diketahui oleh 
orang-orang tertentu di dalam perusahaan tersebut, seperti misalnya informasi tentang produk yang sedang dalam 
development, algoritma-algoritma dan teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Untuk itu 
keamanan dari sistem informasi yang digunakan harus terjamin dalam batas yang dapat diterima.  
 
Jaringan komputer, seperti LAN dan Internet, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat. Ini salah satu 
alasan perusahaan atau organisasi mulai berbondong-bondong membuat LAN untuk sistem informasinya dan 
menghubungkan LAN tersebut ke Internet. Terhubungnya LAN atau komputer ke Internet membuka potensi adanya 
lubang keamanan (security hole) yang tadinya bisa ditutupi dengan mekanisme keamanan secara fisik. Ini sesuai dengan 
pendapat bahwa kemudahan (kenyamanan) mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem 
informasi itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keamanan, semakin sulit (tidak nyaman) untuk mengakses informasi.  
 
Intrusion detection (ID) singkatnya adalah usaha mengidentifikasi adanya penyusup yang memasuki sistem tanpa 
otorisasi (misal cracker) atau seorang user yang sah tetapi menyalahgunakan (abuse) privelege sumber daya sistem 
(misal insider threath).  Intrusion Detection System (IDS) atau Sistem Deteksi Penyusup adalah sistem komputer (bisa 
merupakan kombinasi software dan hardware) yang berusaha melakukan deteksi penyusup. IDS akan melakukan 
pemberitahuan saat mendeteksi sesuatu yang dianggap sebagai mencurigakan atau tindakan ilegal. IDS tidak melakukan 
pencegahan terjadinya penyusup. Pengamatan untuk melakukan pemberitahuan itu bergantung pada bagaimana 
melakukan konfigurasi IDS.  
 
Network administration (administrator) adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan pada suatu 
sistem jaringan komputer. Pada saat terjadi penyusupan ke sistem jaringan komputer sering kali administrator tidak 
berada di tempat (lokasi server sistem jaringan) sehingga penyusup yang masuk tidak segera dapat diketahui, dihalangi 
dan diantisipasi (counter). Hal ini pada akhirnya menyebabkan sistem jaringan dapat ditembus penyusup sehingga dapat 
menimbulkan kerugian yang besar pada pengguna sistem jaringan tersebut.  
 
Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mendeteksi adanya penyusup yang akan masuk ke sistem jaringan dan 
melaporkannya melalui teknologi GPRS ke telepon seluler administrator yang mungkin sedang di luar kota sehingga 
administrator dapat segera melakukan langkah antisipasi yang diperlukan untuk mencegah penyusup masuk ke sistem 
jaringan komputer. 

 
2. Landasan Teori 
Tujuan utama dari keamanan sistem adalah memberikan jalur yang aman antara entitas yang saling bertukar informasi 
dan untuk menyediakan perlindungan data (Kulin, 2001). Insiden keamanan jaringan komputer adalah suatu aktivitas 
yang berkaitan dengan jaringan komputer, dimana aktivitas tersebut memberikan implikasi terhadap keamanan. Secara 
garis besar insiden dapat diklasifikasikan menjadi (Rebecca dan Petter, 2002): 
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1. Probe/scan : Usaha-usaha yang tidak lazim untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem, atau untuk 
menemukan informasi tentang sistem tersebut. Kegiatan probe dalam jumlah besar dengan menggunakan 
tool secara otomatis biasa disebut Scan. Bermacam-macam tool yang dipergunakan untuk keperluan ini 
seperti : network mapper, port mapper network scanner, port scanner, atau vulnerability scanner.  
Informasi yang diperoleh misalkan : 
a. Topologi dari jaringan target 
b. Tipe traffic yang melewati firewall 
c. Host yang aktif 
d. Sistem operasi pada host 
e. Software yang berjalan pada server dan versinya 

2. Account Compromisse : Penggunaan account sebuah komputer secara ilegal oleh seseorang yang bukan 
pemilik account, dimana account tersebut tidak mempunyai privelege sebagai administrator sistem. 

3. Root Compromisse : Mirip account compromisse tetapi mempunyai privelege sebagai administrator sistem. 
4. Packet sniffer : Perangkat lunak/keras yang digunakan untuk memperoleh informasi yang melewati jaringan 

komputer, biasanya dengan NIC bermode promiscuous. 
5. Denial of service (DOS) : Membuat sumber daya jaringan maupun komputer tidak bekerja, sehingga tidak 

mampu memberikan layanan kepada user. Misalkan saja dengan membanjiri sumber daya komputer, misal : 
CPU, memori, ruang disk, bandwith jaringan. Serangan dapat dilakukan dari satu komputer atau beberapa 
komputer (Distributed DOS). 

6. Eksploitasi perintah: Menyalahgunakan perintah yang bisa dieksekusi. 
7. Malicious code: Program yang bila dieksekusi akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan di dalam 

sistem. Misal trojan horse, virus dan worm. 
8. Privelege Escalation: User Publik bisa memperoleh akses sebagai user lokal, yang nantinya bisa dilanjutkan 

ke hak akses sebagai admin. 
 

2.1  Intrusion Detection System (IDS) 
Penyusupan (intrusion) adalah seseorang yang berusaha merusak atau menyalahgunakan sistem, atau setiap usaha yang 
melakukan compromise integritas, kepercayaan atau ketersediaan suatu sumber daya komputer (Rebecca dan Petter, 
2002). Definisi ini tidak bergantung pada sukses atau gagalnya aksi tersebut, sehingga berkaitan dengan suatu serangan 
pada sistem komputer. 
 
Intrusion detection (ID) singkatnya adalah usaha mengidentifikasi adanya penyusup yang memasuki sistem tanpa 
otorisasi (misal cracker) atau seorang user yang sah tetapi menyalahgunakan (abuse) privelege sumber daya sistem 
(misal insider threath) (Eugene, 2000).  Intrusion Detection System (IDS) atau sistem deteksi penyusup adalah sistem 
komputer (bisa merupakan kombinasi software dan hardware) yang berusaha melakukan deteksi penyusupan. IDS akan 
melakukan pemberitahuan saat mendeteksi sesuatu yang dianggap sebagai mencurigakan atau tindakan ilegal. IDS tidak 
melakukan pencegahan terjadinya penyusupan. Pengamatan untuk melakukan pemberitahuan itu bergantung pada 
bagaimana baik melakukan konfigurasi IDS. 

 
2.2  Tujuan Penggunaan IDS 
IDS merupakan software atau hardware yang melakukan otomatisasi proses monitoring kejadian yang muncul di sistem 
komputer atau jaringan dan menganalisanya untuk menemukan permasalahan keamanan. IDS adalah pemberi sinyal 
pertama jika seorang penyusup mencoba membobol sistem keamanan komputer kita. Secara umum penyusupan bisa 
berarti serangan atau ancaman terhadap keamanan dan integritas data, serta tindakan atau percobaan untuk melewati 
sebuah sistem keamanan yang dilakukan oleh seseorang dari internet maupun dari dalam sistem. 
 
IDS tidak dibuat untuk menggantikan fungsi firewall karena kegunaanya berbeda. Sebuah sistem firewall tidak bisa 
mengetahui apakah sebuah serangan sedang terjadi atau tidak. IDS mengetahuinya. Dengan meningkatnya jumlah 
serangan pada jaringan, IDS merupakan sesuatu yang diperlukan pada infrastruktur keamanan di kebanyakan organisasi. 
Secara singkat, fungsi IDS adalah pemberi peringatan kepada administrator atas serangan yang terjadi pada sistem kita.  

 
2.3  Penyusup  
Dalam penelitian ini, didefinisikan bahwa penyusup adalah seseorang yang melakukan kegiatan atau tindakan yang 
berupaya untuk memasuki sistem secara tidak sah dengan mempergunakan beberapa service port yang terbuka. Dalam 
penelitian ini dapat diidentifikasi metodologi umum yang digunakan penyusup untuk masuk ke sistem, yaitu : 

1. Mengenali target (mengumpulkan info): footprinting (mencari rincian informasi terhadap sistem-sistem 
untuk dijadikan sasaran, mencakup pencarian informasi dengan search engine, whois, dan DNS zone 
transfer), scanning and enumeration.  

2. Membuka dan mendapatkan akses ke mesin target: gaining access.  
3. Mendapatkan full akses (super user , administrator, root): escalating priveledge, pilfering.  
4. Menghilangkan jejak dan memasang backdoor :  covering track, creating backdoor.  
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Aturan dalam mengidentifikasikan adanya penyusup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Adanya usaha untuk masuk (login) ke komputer server tetapi gagal (failure login) sebanyak lebih dari 10 

kali dari user name yang sama. 
2. Adanya usaha untuk masuk (login) ke komputer server tetapi gagal (failure login) sebanyak lebih dari 10 

kali dari Host name/IP address yang sama. 
3. Adanya usaha untuk masuk (login) ke komputer server tetapi gagal (failure login) sebanyak lebih dari 10 

kali dari user name dan Host name/IP address yang sama. 
4. Adanya user name Administrator yang telah success login ke komputer server. 
5. Terhapusnya log file di komputer server. 
6. Adanya tambahan software asing di komputer server. 

 
3. Analisis Perancangan Sistem Deteksi Penyusup 
3.1  Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis kebutuhan sistem merupakan proses identifikasi dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga 
dapat dibangun sebuah sistem yang sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Sistem Deteksi Penyusup Berbasis Mobile Pada Jaringan Komputer ini dibuat untuk kebutuhan sebagai berikut : 

1. Mampu mengidentifikasi adanya usaha-usaha penyusupan pada suatu jaringan komputer. 
2. Mampu mengirimkan peringatan ke ponsel jika ada usaha-usaha penyusupan pada suatu jaringan komputer. 
3. Mampu meminimalkan kerugian akibat kehilangan data atau informasi penting akibat adanya penyusupan 

yang berniat jahat. 
 

3.2 Analisis Masukan 
Setelah melihat akan kebutuhan di atas, maka masukan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem adalah : 

- Aktivitas penyusup yang terekam dalam log file, yaitu semua kejadian terutama lalu lintas data yang terjadi pada 
komputer server, yang kemudian akan digunakan sebagai data untuk analisis penentuan ada tidaknya usaha 
penyusupan. 

 
3.3 Analisis Keluaran 
Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui keluaran apa saja yang akan dihasilkan dari sistem yang dibangun. Adapun 
spesifikasi keluaran dalam bentuk : 

- Peringatan adanya usaha penyusupan pada sistem jaringan komputer. 
- Data-data penyusup (jika ada penyusup), yaitu: user name, host name dan IP address. 

 
3.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

- Prosesor dengan kecepatan 1.6 GHz.  
- RAM 512 MB. 
- Kapasitas harddisk 20 GB. 
- Keyboard + Mouse. 
- Infra Red atau kabel data. 
- Ponsel berbasis Java. 

 
3.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

- Sistem Operasi : Windows NT Base 
- Java 2 Software Development Kit (J2SDK) versi 1.4.2 
- Antarmuka : J2ME Wireless Tool Kit (J2MEWTK) versi 2.1_01 
- NetBeans versi 5.5. 

 
3.6 Analisis Profile Pengguna 
Adapun profile dari pengguna perangkat lunak ini adalah : 

1. Administrator 
Sistem deteksi penyusup ini digunakan oleh administrator jaringan komputer sebagai sarana utama untuk 
mendeteksi adanya penyusup.  

2. Operator 
Operator adalah staff yang diberi wewenang/hak oleh administrator untuk menggantikan tugas dan tanggung 
jawab administrator jika diperlukan. 

 
3.7  Syarat Pengetahuan Pengguna Program 
Sistem deteksi penyusup menggunakan teknologi GPRS untuk mentransfer data dari komputer server ke ponsel dengan 
tujuan utama meningkatkan keamanan jaringan komputer dari serangan penyusup. Pada sistem ini komputer server akan 
menggunakan sistem operasi server (pada penelitian ini Windows 2003 Server), ponsel yang digunakan support Java dan 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2007; Bali, 16 November 2007               SNSI07-050         

 
 

291 
 

GPRS. Untuk itu administrator dan operator disyaratkan mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai jaringan 
komputer, setidaknya memiliki kemampuan: 

A. Administrator 
1. Memiliki pengetahuan jaringan komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang keamanan jaringan komputer dan karakteristik penyusup pada jaringan 

komputer. 
3. Dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menangkal kegiatan lebih jauh dari penyusup yang 

telah teridentifikasi oleh sistem. 
4. Dapat mengoperasikan ponsel berbasis GPRS. 

B. Operator 
1. Memiliki pengetahuan jaringan komputer. 
2. Memiliki pengetahuan tentang keamanan jaringan komputer dan penyusup pada jaringan komputer. 
3. Dapat mengoperasikan ponsel berbasis GPRS. 

 
3.8  Analisis Proses Sistem 
Analisi perancangan proses adalah penggambaran, perancangan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 
elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh.  
 
Pada tahap ini tools yang digunakan adalah Data Flow Diagram (DFD) yaitu untuk menggambarkan hubungan sistem 
dengan lingkungannya, untuk menggambarkan proses yang terjadi di dalam suatu sistem dan bagaimana masukan 
ditransformasikan menjadi keluaran.  
 
3.8.1 Data Flow Diagram (DFD) 
Adapun diagram konteks atau DFD level 0 dari sistem deteksi penyusup terdapat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Konteks 

 
Gambar 2 adalah penjabaran dari diagram flow data level 0. 
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Gambar 2. DFD Level 1 

 
Pada Diagram Flow Data Level 1 terdapat proses yang harus dijabarkan kembali. Gambar 3 dan Gambar 4 
menggambarkan proses pendeteksi peyusup pada diagram flow data level 2. 
 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Flow Data Level 2 Proses 1 dan Proses 2 
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Gambar 4. Diagram Flow Data Level 2 Proses 3 
 

3.9  Analisis Perancangan Antar Muka Sistem 
Secara garis besar proses pada sistem dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian untuk membaca log file, bagian untuk 
mengidentifikasi penyusup sesuai aturan yang dibuat pada penelitian ini berdasarkan log file tersebut dan bagian untuk 
mengirim atau meminta hasil identifikasi berupa pesan peringatan. Tampilan antar muka dari sistem di komputer server 
digambarkan dalam Gambar 5. 

 
Windows Security Monitor v1.0 

Kontrol Konfigurasi Petunjuk  
>> O ? X Hapus Layar  

 
 
         << Untuk menampilkan hasil deteksi penyusup >> 

 
 
 

Status  
 

Gambar 5. Tampilan Menu Utama Sistem Di Server 
 

Keterangan Gambar 5: 
- Menu Kontrol : berisi perintah untuk memulai deteksi dan mengakhiri deteksi, dan mengakhiri. 
- Menu Konfigurasi : berisi perintah untuk mengarahkan hasil keluaran sistem ke drive tertentu dan penjadwalan 

deteksi. 
- Menu Petunjuk : berisi petunjuk penggunaan program. 
- Tombol   >> : untuk memulai proses deteksi. 
- Tombol   O : untuk mengakhiri proses deteksi. 
- Tombol    ? : untuk menampilkan petunjuk penggunaan program. 
- Tombol   X : untuk keluar dari sistem. 
- Tombol Hapus Layar  : untuk membersihkan tampilan sistem. 

 
Tampilan antar muka dari sistem di ponsel digambarkan dalam Gambar 6. 
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Gambar 6. Tampilan Menu Di Ponsel 
 

3.10   Strategi Program Deteksi Penyusupan 
Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi adanya usaha penyusupan yang berusaha masuk ke sistem 
jaringan, membuat pintu belakang untuk masuk kembali ke sistem, dan menghilangkan jejak pada sistem operasi 
Windows 2003 Server dengan cara remote login, install backdoor, dan menghapus log file, dengan menganalisa log file 
sesuai dengan aturan pada penelitian ini. Hasil identifikasi sistem dikirimkan ke ponsel berupa alert, seperti pada Gambar 
7. 

 
Gambar 7. Diagram Alir Strategi Sistem Deteksi Penyusup 
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Gambar 8. Arsitektur Sistem Deteksi Penyusup 

 
4. Analisa Hasil Penelitian 
Analisa hasil penelitian setelah sistem sistem deteksi penyusup dibangun akan menggunakan Tabel 1. 
 

Tabel 1. Tabel Rancangan Analisa Hasil Penelitian 

No Aktifitas Penyusup Keterangan Event Viewer Deteksi 
Sistem 

Bobot 
Bahaya 
(Max 
100) 

1 Footprinting Mencari informasi 
target    

2 Scanning  Mencari pintu untuk 
masuk target    

3 Enumeration Mencari user account, 
lubang di aplikasi    

4 Gaining access Mengintip dan 
merampas password    

5 Escalating privilege Mendapatkan privilage 
root    

6 Covering tracks Menghapus jejak    

7 Backdoor Membuat pintu untuk 
masuk target lagi    

 
Dari Tabel 1 diharapkan diperoleh rata-rata tingkat keberhasilan eksekusi sistem, sehingga dapat tergambarkan 
keberhasilan analisis desain dan implementasi sistem. 

 
5. Kesimpulan 

1. Analisis perancangan sistem dapat digunakan sebagai blue print untuk tahap berikutnya yaitu implementasi dan 
pengujian sistem deteksi penyusup. 

2. Log file pada sistem operasi server mampu mengidentifikasi user name, host name dan IP address. 
3. Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat mengirimkan pesan peringatan ke ponsel administrator akan 

adanya usaha penyusupan sehingga admin dapat secepatnya melakukan tindakan untuk mengamankan 
jaringannya supaya kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan penyusup dapat diminimalkan. 

4. Sistem yang akan dibangun membantu instansi atau organisasi meminimalkan kerugian yang mungkin timbul 
akibat serangan penyusup yang berniat jahat. 

5. Log file pada sistem operasi server dapat menjadi variabel dan dianalisa untuk menemukan tanda-tanda adanya 
penyusup yang berusaha atau telah masuk ke suatu jaringan komputer. 
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