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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Teknologi informasi sejauh ini sudah berkembang, dan semakin banyak juga 

sistem yang akan dikembangkan. Seperti halnya teknologi informasi, keamanan 

informasi serta bidang lainnya. Dengan berkembangnya teknologi maka semakin 

banyak pula masalah-masalah yang akan dihadapi salah satunya pada keamanan 

jaringan dikomputer dinyatakan oleh Sundari. 

       Jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada 

tahun 1940 di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan 

komputer Model I di laboratorium Bell dan Group Riset Universitas Harvard yang 

dipimpin profesor Howard Aiken (Riska, dkk 2018). Perkembangan jaringan 

komputer sangatlah cepat, serta perkembangan software pun terus meningkat, 

software yang berkembang sudah menuju arah jaringan komputer atau terhubung 

dengan internet of thing. Crnjac dan Banduka (dalam Agni, Krismadinata, 2018). 

Di abad 21 ini teknologi jaringan komputer mampu menjangkau seluruh dunia. 

Sejak memasyarakatnya internet, menghubungkan beberapa komputer maupun 

server dengan sebuah jaringan LAN sampai WAN adalah sebuah hal yang mudah 

(Syafrizal, 2020). 

       Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan keamanan informasi 

yang tertuang dalam peraturan-peraturan berupa Undang-Undang No 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika sebagaimana telah diubah 

melalui UU No. 19 Tahun 2016, yang memiliki peran penting untuk memastikan 

keamanan informasi dengan pengembangan infranstruktur komunikasi dan 

informatika serta regulasi-regulasi yang memberikan perlindungan terhadap 

ancaman keamanan informasi. 

       Pada saat ini keamanan jaringan internet menggunakan Wireless LAN 

maupun Wired Local Area Network (WLAN) menjadi sangat penting dan patut 

untuk diperhatikan, jaringan yang terhubung dengan internet pada dasarnya tidak 

aman dan selalu dapat dieksploitasi oleh para hacker (Rizal, 2018). Permasalahan 

keamanan jaringan yang terhubung dengan internet pada dasarnya tidak aman dan 

selalu dapat dieksploitasi oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, baik 
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menggunakan jaringan Local Area Network (LAN) maupun wireless LAN. Salah 

satu ancaman yang akan di terima oleh pengguna fasilitas access point adalah 

serangan Packet Sniffing (Ariyanto, 2018). Sniffing adalah bentuk cybercrime 

dimana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun 

tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban merusak atau 

menghapus data milik korban (Novenzo, Maslan 2020). 

       Untuk melakukan serangan packet sniffing banyak tools yang digunakan, 

salah satu tools untuk melakukan serangan paket sniffing adalah ettercap. Ettercap 

merupakan sebuah tools packet sniffer yang dipergunakan untuk menganalisa 

protokol jaringan dan mengaudit keamanan jaringan. Dan memiliki kemampuan 

untuk memblokir lalu lintas pada jaringan LAN, mencuri password, dan 

melakukan penyadapan aktif terhadap protokol-protokol umum, packet sniffing 

juga dapat di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk 

mencuri data penting yang dimiliki oleh user yang sedang terhubung dengan 

access point. Untuk mengidentifikasi sinyal wireless yang terbuka maka akan 

digunakan tools inssider yang merupakan tools wifi hacking yang digunakan 

untuk mendeteksi sinyal wireless yang terbuka dan menyusup ke dalam jaringan.  

       Sentral Yamaha Palopo merupakan salah satu dealer Yamaha yang ada di 

Palopo yang bergerak dibidang penjualan motor, terletak di jalan Ratulangi, 

Salubulo Wara Utara Sulawesi Selatan. Sentral Yamaha Palopo meliputi beberapa 

ruang, yaitu ruang unit, ruang kasir, ruang tunggu service, bengkel dan gudang. 

Sentral Yamaha palopo menerapkan jaringan nirkabel sebagai media pertukaran 

data atau informasi dan pelayanan umum lainnya. Pada komputer server berfungsi 

untuk mengatur lalu lintas transfer data atau file yang diminta atau dikirim oleh 

komputer client.  

        Jaringan yang ada di Sentral Yamaha Palopo masih menggunakan wireless 

sederhana tidak menggunakan keamanan atau terbuka, sehingga kelemahan 

wireless kapasitas jaringannya terbatas serta keamanan data kurang terjamin. 

Salah satu ancaman yang dapat diterima Sentral Yamaha oleh pengguna fasilitas 

jaringan Wireless yang akan diantisipasi adalah serangan paket sniffing. Dengan 

ini maka penulis melakukan analisis keamanan jaringan pada wifi guna 
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mempelajari cara mengamankan keamanan jaringan wireless dengan 

menggunakan tools Ettercap dan inssider. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian 

tentang keamanan jaringan di Sentral Yamaha Palopo dengan judul “Analisis 

Keamanan Jaringan Komputer pada Fasilitas wireless fidelity  (wifi) Terhadap 

Serangan Paket sniffing”.   

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan hubungannya dengan pemilihan 

judul tersebut, maka penulis merumuskan bagaimana menganalisis keamanan 

jaringan komputer pada fasilitas wireless fidelty (wifi) terhadap serangan paket 

sniffing di Sentral Yamaha Palopo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

keamanan jaringan komputer pada fasilitas wireless fidelity (wifi) terhadap 

serangan paket sniffing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

       Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat masing-masing 

kepada: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dengan adanya penelitian ini yaitu 

penulis dapat membantu Sentral Yamaha Palopo mengetahui tingkat kemanan 

jaringan, serta dengan adanya peneitian ini penulis juga dapat menerapkan 

ilmu yang dimilikinya. 

2. Bagi Dunia Akademik 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu referensi yang berguna 

dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian-penelitian 

terkait dengan keamanan jaringan. 

3. Bagi Sentral Yamaha Palopo 

Mengamankan akses jaringan dan memaksimalkan fungsi jaringan internet di 

Sentral Yamaha Palopo. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

       Kajian teori berisikan topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Kajian teori mempunyai peranan penting dalam hal melakukan penelitian 

kuantitatif. Dengan kajian teori, penelitian dapat menjustifikasi adanya masalah 

penelitian dan mengidentifikasi arah penelitian. Justifikasi masalah penelitian 

berarti penelitian mengkaji kepustakaan dan mengidentifikasi variabel-variabel 

yang layak dan berhubungan serta memiliki kecenderungan potensial yang perlu 

diuji. 

1. Pengertian Analisis  

       Menurut Lusiana dkk (2016), analisis merupakan kemampuan menjabarkan 

isi pelajaran ke bagian-bagian yang menjadi unsur pokok. Menurut Jogiyanto, 

1999;129 (dalam Hanik Mujiati, 2014), analisis dapat didefinisikan sebagai 

penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yag diharapkan 

sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Menurut Kusmayadi (dalam Zaid Amin, 

2012), analisis adalah suatu cara membagi-bagi, melepaskan, atau menguraikan 

suatu subjek ke dalam komponen-komponen. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis 

adalah suatu proses yang menguraikan sebuah bahan atau data menjadi bagian-

bagian yang akan bekerja untuk mencapai suatu kegiatan yang akan di tuju. 

2. Pengertian Keamanan Jaringan 

       Menurut Suyuti dkk (2017), keamanan jaringan adalah proses untuk 

mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan 

komputer. Menurut Ikhwan (dalam Rometdo Muzawi, 2016), keamanan komputer 

adalah bagian dari ilmu komputer yang bertugas untuk mengontrol resiko yang 

berhubungan dengan penggunaan komputer.  

       Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

keamanan jaringan adalah suatu pencegahan dari serangan yang dapat 
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menyebabkan kerusakan bagi pengguna. Keamanan jaringan sangat penting untuk 

diperhatikan dalam hal ini dapat membahayakan jaringan komputer yang dapat 

menyebabkan kerugian berupa kehilangan data dan sebagainya. 

3. Pengertian Jaringan Komputer 

       Menurut Zaus dan Krismadinata (2018), jaringan komputer merupakan salah 

satu kegiatan pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan yang bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menginstalasi jaringan 

komputer. Menurut Akbar (2018), jaringan komputer merupakan sekelompok 

computerotonom yang saling berhubungan satu sama lain, dengan menggunakan 

satu protocol komunikasi sehingga seluruh komputer yang saling terhubung 

tersebut dapat berbagi informasi program, sumber data dan juga dapat saling 

menggunakan perangkat keras lainnya secara bersamaan, seperti printer, hardisk 

dan lain sebagainya. Selanjutnya Astuti (2017), menyatakan untuk memudahkan 

memahami jaringan komputer para ahli kemudian membagi jaringan komputer 

berdasarkan beberapa klasifikasi, berdasarkan area, fungsi dan manfaatnya. 

Menurut William dkk (dalam Gede, 2015), jaringan komputer adalah kumpulan 

beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. 

Menurut Syafrizal (2005:2), jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi 

antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media 

transmisi kabel atau tanpa kabel. 

        Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

jaringan komputer merupakan jaringan yang dapat berhubungan antar jaringan 

yang lain saling terkoneksi dapat berbagi informasi dan data. 

4. Pengertian WLAN (Wireless LAN) 

Menurut Stefan dkk (2015), WLAN adalah sebuah sistem komunikasi data 

yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun sebagai alternatif 

pengganti untuk jaringan LAN kabel. Menurut Hartono (2011), WLAN adalah 

suatu jaringan area lokal tanpa kabel dimana media transmisinya menggunakan 

frekuensi radio (RF) dan infrared (IR), untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke 

seluruh pengguna dalam area sekitarnya. 



6 
  

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapa menyimpulkan bahwa jaringan 

WLAN adalah jaringan yang tanpa menggunakan kabel yang dapat memberikan 

sebuah koneksi antar jaringan pada area sekitarnya. 

 

 

 

Gambar 1.Wireless LAN 

Sumber: Iwan, Sofana (2014) Cisco CCNA dan Jaringan Komputer. 

5. LAN (Local Area Network) 

       Menurut Stefen dkk (2015), LAN adalah singkatan dari local area network. 

Jenis jaringan ini sering kita temui di warnet, kampus, sekolah ataupun 

perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua komputer atau 

lebih dalam suatu ruangan. Menurut Sukaridhoto (2011), LAN adalah jaringan 

komputer yang mengcover area lokal seperti rumah, kantor ataupun group dari 

bangunan. Menurut Jafar (2007), Local Area Network merupakan jaringan 

komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan 

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

Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEE 802.3 Ethernet 

menggunakan perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, 

atau 1000 Mbit/s.  

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa LAN adalah 

jaringannya hanya terbatas pada area itu saja yang mencakup wilayah kecil seperti 

rumah, kantor, dan sekolah. 
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Gambar 2.Local Area Network 

Sumber: Iwan, Sofana (2014) Cisco CCNA dan Jaringan Komputer. 

6. MAN (Metropolitan Area Network) 

       Menurut Stefen (2015), MAN adalah suatu jaringan komputer dalam suatu 

kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi 

seperti sekolah, kampus, perkantoran dan pemerintahan. Menurut William dkk 

(dalam Gede, 2015), MAN menggunakan metode yang sama dengan LAN namun 

daerah cakupannya lebih luas. Menurut Jafar (2007), Metropolitan area network 

atau disingkat dengan MAN. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data 

berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, 

perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari 

beberapa LAN.  

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Metropolitan 

Area Network adalah jaringan yang mempunyai kecepatan tinggi dan jaringan 

dapat menghubungkan lokasi seperti sekolah, kampus, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Metropolitan Area Network 

Sumber: Iwan, Sofana (2014) Cisco CCNA dan Jaringan Komputer. 
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7. WAN (Wide Area Network) 

       Menurut Stefen (2015), WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup 

area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu 

wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Menurut William (dalam Gede, 

2015), Wide Area Network cakupannya lebih luas dari pada MAN. Cakupan WAN 

meliputi satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu benua. Metode yang 

digunakan hamper sama dengan LAN dan MAN. Menurut Jafar (2007), WAN 

adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa inggris, Wide Area 

Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai 

contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat 

didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan 

saluran komunikasi publik. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jaringan 

WAN merupakan jaringan yang sangat luas yang dapat menghubungkan suatu 

wilayah kota maupun negara. 

 

 

Gambar 4.Wide Area Network 

Sumber: Iwan, Sofana (2014) Cisco CCNA dan Jaringan Komputer. 

8. Internet  

       Menurut Lani Sidarta (dalam Febi, 2016), internet merupakan wujud dari 

perpaduan jaringan komputer-komputer dunia, internet menjadi salah satu sumber 

daya informasi yang sangat potensial untuk mempermudah sistem kehidupan. 

Menurut William (dalam Gede, 2015), internet merupakan interkoneksi jaringan-

jaringan komputer yang ada di dunia. Sehingga cakupannya sudah mencapai satu 

planet, bahkan tidak menutup kemungkinan mencakup antar planet. Menurut 
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Shahab, 1998;1 (dalam Marcelino, 2013), internet adalah jaringan komputer yang 

menghimpun sumber daya informasi yang sangat luas yang hingga mampu 

menjangkau seluruh dunia. Menurut Laquey, 1997;91 (dalam Marcelino, 2013), 

internet menyimpan ber-megaton sumber daya informasi digital yang tersedia 

melalui internet yang membuat internet bagaikan sebuah perpustakaan maya yang 

berukuran raksasa. Menurut Akbar, 2005;10 (dalam Marcelino, 2013), internet 

adalah sumber informasi, alat komunikasi serta alat hiburan. 

 Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa internet 

merupakan kumpulan suatu jaringan komputer yang saling berhubungan dan 

mengkoneksikan jaringan-jaringan komputer secara global. 

9. Jaringan Berkabel (Wire  Network) 

       Menurut Gede (2015), jaringan berkabel adalah jaringan yang menggunakan 

kabel sebagai media penghantar, data akan mengalir melalui kabel yang pada 

umumnya kabel yang digunakan pada bahan dasar tembaga ada juga yang 

menggunakan kabel lain yang bahan jenis fiber optik atau serat optik. Menurut 

Zunaidi (2014), jaringan berkabel yaitu jaringan yang menggunakan kabel sebagai 

penghubung dan penghantar data. Menurut Jafar (2007), jaringan berkabel ini, 

untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan 

penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim 

informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jaringan 

berkabel (Wire Network) adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai 

transmisi data mengirim informasi antar komputer jaringan. 

 

10. Jaringan Nirkabel (Wireless Network) 

       Menurut Gede (2015), jaringan nirkabel merupakan jaringan tanpa kabel yang 

menggunakan media penghantar gelombang radio atau cahaya infared. Menurut 

Zunaidi (2014), jaringan nirkabel yaitu jaringan yang menggunakan gelombang 

radio atau cahaya sebagai penghubung dan penghantar data. Selanjutnya menurut 

Jafar (2007), jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa 

gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk 

menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang 
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elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer 

jaringan. 

       Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

jaringan nirkabel merupakan sebuah koneksi yang terhubung dari komputer ke 

kemputer lainnya sebagai media perantara untuk mengirim data dan informasi 

tanpa menggunakan kabel yaitu dengan gelombang elektromagnetik. 

11. Topologi Jaringan 

       Menurut Halawa (dalam Agus, 2020), topologi jaringan adalah suatu jalur 

atau aturan tentang menghubungkan suatu komputer (node) yang satu dengan 

yang lain secara fisik dengan hubungan yang berkaitan antara komponen-

komponen yang dapat berkomunikasi dengan media atau peralatan jaringan. 

Menurut Micro (2015), topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep 

untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu 

jaringan yang saling terkoneksi. Dan setiap macam topologi komputer akan 

berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, serta kemudahan 

dalam proses maintenancenya. Menurut Syafrizal (2005:39), topologi jaringan 

gambaran perencanaan hubungan antar komputer dalam Local Area Network yang 

umumnya menggunakan kabel (sebagai media transmisi), dengan konektor, 

Ethernet card, dan perangkat pendukung lainnya. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa topologi 

jaringan adalah kemampuan suatu jaringan untuk mengkoneksikan beberapa 

komputer. Topologi jaringan terbagi atas ring, bus, star, tree dan mesh. Dan 

mempunyai perbedaan masing-masing dari segi kecepatannya, pembuatan, data 

dan sebagainya. 

12. Ancaman dan serangan sistem jaringan 

       Menurut Nurul dkk (2016), suatu jaringan terdiri dari banyak titik terminal 

(nodes) yang disambungkan satu sama lain menjadi garis komunikasi. Fungsi 

tertentu dilakukan pada terminal-terminal tersebut misalnya penyimpanan data 

atau meneruskan data yang dikirim ke terminal yang lain, routing dan rerouting, 

melakukan suatu tindakan apabila terjadi kegagalan fungsi, penggunaan oleh user, 

dan lain-lain.  



11 
  

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ancaman dan 

serangan sistem jaringan merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak 

tertentu. 

13. Protokol-protokol Jaringan 

       Menurut Nurul dkk (2016), protokol merupakan himpunan aturan-aturan yang 

memungkinkan komputer satu dapat berhubungan dengan komputer yang lain. 

Aturan-aturan ini meliputi tata cara bagaimana agar komputer bisa saling 

berkomunikasi, biasanya berupa bentuk, komunikasi, waktu, barisan, pemeriksaan 

eror saat transmisi data, dan lain-lain.  

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa protokol 

jaringan adalah suatu tata cara untuk menghubungkan suatu komputer agar bisa 

saling berkomunikasi. TCP/IP, UDP, merupakan beberapa protokol yang sering 

digunakan jaringan komputer.  

14. Perangkat Jaringan Komputer 

       Menurut Micro (2015), jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan atau 

komputer yang saling dihubungkan untuk berbagi sumber daya. Sukaridhoto 

(2014:27), menyatakan bahwa perangkat jaringan yang dapat dilalui oleh protokol 

adalah TCP/IP, begitu juga dengan media transmisi yang digunakan hingga 

perangkat penyalurnya.  

Peralatan jaringan yang umum di pakai adalah sebagai berikut: 

a. Modem  

       Menurut Ramses (2021), modem adalah jaringan komputer yang 

menggunakan perangkat lain supaya komputer bisa berhubungan dengan penyedia 

layanan internet atau disebut dengan (ISP). Menurut Micro (2015), modem 

berasal dari singkatan modulator demodulator, modulator merupakan bagian yang 

mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (carrier) dan siap untuk 

dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal 

informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa yang diterima 

sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 
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       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa modem 

adalah sesuatu yang dapat mengalihkan sinyal dan mengubah sinyal informasi 

yang terkirim. 

 

 

Gambar 5. Modem  

Sumber: Micro, A (2015) Dasar-dasar Jaringan Komputer. 

b. Hub  

       Menurut Micro (2015), hub merupakan suatu device pada jaringan yang 

secara konseptual beroperasi pada layer 1 (Physical Layer). Maksudnya, hub tidak 

menyaring menerjemahkan sesuatu, hanya mengetahui kecepatan transfer data 

dan susunan pin pada kabel. Cara kerja alat ini adalah dengan cara mengirimkan 

sinyal paket data keseluruh port pada hub sehingga paket data tersebut diterima 

oleh seluruh komputer yang berhubungan dengan hub tersebut kecuali komputer 

yang mengirimkan. Sinyal yang dikirimkan tersebut diulang-ulang walaupun 

paket data telah diterima oleh komputer. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Hub 

merupakan sesuatu yang dapat mengetahui kecepatan suatu data dan susunan pin 

kabel yang dikirim. 

 

Gambar 6. Hub  

Sumber: Micro, A (2015) Dasar-dasar Jaringan Komputer. 

c. Switch  

       Menurut Micro (2015), switch merupakan suatu device pada jaringan yang 

secara konseptual berada pada layer 2 (Datalink Layer) dan ada yang layer 3 
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(Network Layer). Maksudnya, switch pada saat pengiriman data mengikuti Mac 

address pada NIC (Network Interface Card) sehingga switch mengetahui kepada 

siapa paket ini akan diterima. 

       Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat 

jaringan itu suatu alat yang dapat menhubungkan komputer seperti modem, hub, 

dan switch. 

 

 

Gambar 7. Switch  

Sumber: Micro, A (2015) Dasar-dasar Jaringan Komputer. 

15. Kabel Jaringan 

       Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal 

dari satu tempat ke tempat lain. Seperti komputer satu ke komputer lain, dari 

server ke switch dan lainnya. 

Adapun beberapa jenis kabel dalam jaringan diantaranya : 

a. Kabel Twisted Pair 

       Menurut Zunaidi dkk (2014), kabel twisted pair adalah kabel yang 

mengandung 4 pasang kabel yang setiap pasangnya saling terpilih dan 

menggunakan RJ-45 sebagai connector. 

b. STP (shielded twisted pair) atau FTP (foiled twisted pair) 

       Menurut Zunaidi dkk (2014), menyatakan awalnya bahwa STP 

dikembangkan untuk token ring buatan IBM karena memiliki shield 

(pelindung) berbentuk aluminium foiled sehingga relatif tahan terhadap 

gangguan gelombang elekromagnetik. 

 

Gambar 8. STP  

Sumber: Zunaidi dkk (2014) Jurnal Ilmiah. 
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c. UTP (unshielded twisted pair), 

       Menurut Zunaidi dkk (2014), UTP adalah kabel yang sejenis dengan STP 

namun tidak memiiki pelindung sehingga lebih rentan terhadap kerusakan dan 

gangguan dan cenderung digunakan untuk area indoor dan kini lebih popular 

digunakan untuk membangun network. 

 

Gambar 9. UTP 

Sumber: Zunaidi dkk (2014) Jurnal Ilmiah 

 

       Berdasarkan  uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kabel jaringan 

adalah kabel yang berfungsi sebagai alat yang dapat mentransmisikan sinyal agar 

suatu alat itu dapat terhubung. 

16. Pengertian Packet Sniffing 

       Menurut Aditya dan Asmunin (2018), packet sniffer adalah suatu mekanisme, 

baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan untuk memperoleh 

informasi yang melewati jaringan komputer yang menggunakan protokol apa saja. 

Menurut Baral (dalam Gede, 2015), packet sniffing merupakan sebuah proses 

untuk menangkap paket-paket yang melintas melalui jaringan komputer. Menurut 

Arodia dkk (2012:1), sniffing adalah teknik pemantauan setiap paket yang 

melintasi jaringan. Packet sniffing adalah bagian dari perangkat lunak atau 

perangkat keras yang memonitor semua lalu lintas jaringan. Ini tidak seperti 

jaringan host standar yang hanya menerima lalu lintas yang dikirim khusus untuk 

mereka. 

Beberapa ancaman keamanan jaringan seperti: 

a. ARP Spoofing/poisoning (address resolution protocol), adalah suatu teknik 

yang digunakan untuk menyerang ethernet kabel atau jaringan nirkabel 

(Aditya dan Asmunin, 2018). Poisoning ini adalah suatu teknik menyerang 

pada jaringan komputer lokal baik dengan media kabel atau wireless, yang 

memungkinkan penyerang bisa mengendus frame data pada jaringan lokal dan 
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atau melakukan modifikasi traffic atau bahkan menghentikan traffic. Arp 

spoofing merupakan konsep dari serangan penyadapan diantara terhadap dua 

mesin yang sedang berkomunikasi atau yang disebut dengan MITM (Man in 

the middle attack) (Oktavianto 2012). 

b. DoS (denial of service). Merupakan serangan yang bekerja dengan cara 

mengirimkan request ke server berulang kali untuk bertujuan membuat server 

menjadi sibuk menanggapi request  dan server akan mengalami kerusakan 

atau hang (Mardiyanto, dkk 2016). 

c. Port Scanning, adalah serangan yang bekerja untuk mencari port yang terbuka 

pada suatu jaringan komputer, dari hasil port scanning akan didapat letak 

kelemahan system jaringan komputer tersebut. 

d. Probe atau biasa disebut probing adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk masuk ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan metode 

menguji semua account yang tidak digunakan untuk mengetahui account itu 

terkunci atau tidak sehingga dapat dengan mudah. 

e. AnalogX PacketMon adalah untuk menangkap paket IP yang melalui antar 

muka jaringan berasal dari mesin yang packetMon diinstal, atau mesin yang 

sama sekali berbeda pada jaringan. AnalogX PacketMon dapat menangkap 

paket yang berasal dari mesin itu sendiri yang sedang berjalan dan paket-paket 

dari komputer lain di jaringan yang sama.  

f. Ettercap adalah alat untuk analisis protocol jaringan dan audit keamanan. Ia 

memiliki kemampuan untuk mencegat lalu lintas pada jaringan, menangkap 

password, dan melakukan menguping aktif terhadap protokol umum (Bayu 

2012). 

       Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa beberapa 

bentuk serangan jaringan komputer seperti paket sniffing, ARP Spoofing dan 

sebagainya adalah bentuk ancaman atau teknik penyerang yang dapat menangkap 

semua lalu lintas jaringan untuk mencuri data, password dan username. 

17. Penelitian Kualitatif 

Menurut Kardorff (dalam Albi dkk, 2018), penelitian kualitatif memperoleh 

posisi yang semakin mapan dalam ilmu sosial, bukan hanya karna memiliki ranah 

metodologis dan teori sendiri yang khas dan spectrum prosedur metodologis dan 
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interpretif yang begitu luas untuk memahami fenomena sosial tetapi juga karena 

memperoleh manfaat dari perkembangan masyarakat modern. Menurut 

Sukmadinata (dalam Bachtiar, 2010), penelitian kualitatif bersifat induktif, 

peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan 

terbuka untuk interpretasi. Menurut Bachtiar (2010), penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. 

Berdasarakan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang paling menonjol pada 

penelitian yang akan dilakukan. 

18. Pengertian InSSider 

       Menurut Mochamad dkk (2017), inssider adalah software alternatif yang 

fungsinya sama persis dengan netstumbler dimana dapat mendeteksi dan 

mengidentifikasi sinyal WLAN yang terbuka. Menurut Fauzi dan Suartana (2017),  

inSSider merupakan software yang berguna untuk memindai jaringan dalam 

jangkauan antena wifi komputer, melacak kekuatan sinyal dari waktu ke waktu, 

dan menentukan pengaturan keamanan yang digunakan apakah sudah terlindungi. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa inssider 

merupakan pendeteksi jaringan sinyal pada jaringan wireless. 

19. Pengertian Ettercap 

       Menurut Jendri (2018), Ettercap adalah tools paket sniffer yang dipergunakan 

untuk menganalisa protokol jaringan dan mengaudit keamanan jaringan. Menurut 

Fauzi dan Suartana (2017), ettercap merupakan sebuah tools paket sniffer yang 

digunakan untuk menganalisa protokol jaringan dan mengaudit keamanan 

jaringan dan memiliki kemampuan untuk memblokir lalu lintas jaringan LAN, 

mencuri password dan melakukan penyadapan aktif terhadap protokol-protokol 

umum. 

       Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ettercap 

adalah untuk melakukan analisa pada jaringan yang dapat memblokir lalu lintas 
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jaringan dan memiliki kemampuan untuk mencuri password dan penyadapan aktif 

pada protokol-protokol jaringan. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

       Hasil penelitian dibawah ini relevan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan baik dari segi rancangan maupun penerapannya, tempat dan sistem yang 

berbeda. 

1. Hasil penelitian Angga Novenzo Ihsana dan Andi Maslan (2020) dengan 

judul “Analisis keamanan jaringan dari serangan paket data sniffing di PT 

Raden Syaid kantor pos piayu kota batam”. Dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi snort yang dimana dapat melihat paket data yang 

berjalan pada interface jaringan. Dan snort juga dapat memblok IP atau MAC 

address yang dianggap berbahaya. Bukan cuman itu saja dipenilitian juga ini 

menggunakan wireshark yang dimana bisa melihat aktifitas apa saja yang 

berjalan pada jaringan tersebut. Sehingga untuk keamanan jaringan yang 

lebih baik, untuk menguji apakah sebuah sistem telah aman atau tidak 

menggunakan LOIC NMAP, WinArpAttacker. Yang dimana aplikasi tersebut 

di peruntukkan untuk penyerangan. 

2. Hasil penelitian Turkhamun Adi Kurniawan (2020) dengan judul “Analisis 

keamanan jaringan wifi terhadap serangan paket sniffing” penelitian ini 

membahas evaluasi tingkat keamanan fasilitas wifi di PT.XYZ dengan 

menggunakan aplikasi ettercap untuk memblokir lalu lintas pada jaringan 

LAN, mencuri password, dan melakukan penyadapan aktif terhadap protokol-

protokol jaringan dan sebagai langkah untuk pengujian tingkat keamanan di 

PT.XYZ. 

3. Pada penelitian Dian Kurnia (2019) dengan judul “Pemanfaatan bettercap 

sebagai teknik sniffing pada paket trafik jaringan wifi”. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik sniffing untuk mengetahui kelemahan dari 

jaringan wifi dan LAN di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dari 

hasil penelitiannya bahwa beberapa host yang menjadi target sniffing, 

diketahui mengakses beberapa url social media dan page login url lainnya. 

Akses username dan password di record ketika aplikasi bettercap melakukan 

fitur sniffer disetiap hostnya.  
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Persamaan yang dijadikan acuan dari penelitian terhadahulu dan penelitian 

yang akan dilakukan dapat dilihat pada objek penelitiannya yaitu menganalisa 

keamanan jaringan menggunakan serangan paket sniffing. Sedangkan perbedaan 

dari penelitian yaitu terlihat dari penggunaan perangkat lunak dan alat 

penelitiannya. Dimana pada penelitian pertama menggunakan aplikasi snort dan 

wireshark dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan aplikasi 

Ettercap yang dijalan di linux dan aplikasi inSSider yang dijalankan di Windows. 

2.3 Kerangka Pikir  

 

Penelitian dilaksanakan di Sentral Yamaha Palopo yang berada di jalan 

Ratulangi Salubolo Kota Palopo Sulawesi Selatan 

 

Permasalahan yang ada di Sentral Yamaha Palopo adalah dimana masih 

menggunakan jaringan wireless sederhana atau terbuka  sehingga memudahkan 

para peretas untuk mencari hole/bugs yang akan dimasuki atau mencari titik 

keamanan sistemnya dan mencuri data-data penting 

 

Solusi yang dapat dikemukakan adalah menyeting ulang subnetting, untuk 

wifi/LAN kantor. Dengan membedakan masing-masing IP jaringannya, 

serangan sniffing tidak mudah masuk dalam jaringan untuk menyadap 

 

 

Gambar 10. Kerangka piker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya penelitian keamanan jaringan terhadap serangan paket sniffing 

diharapkan telah mengetahui tingkat keamanan jaringan dan permasalahan 

yang ada di sentral Yamaha palopo 


