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RINGKASAN 

 

Forensik komputer yang meliputi investigasi terhadap kejahatan internet, 

seperti pencurian identitas, penyalahgunaan hak milik orang lain, pornografi anak-

anak dibawah umur dan pengintaian lewat internet. Secara khusus dan mendalam 

masalah proses penemuan,pengumpulan dan analisis bukti-bukti digital dari 

berbagai sumber seperti hard drive komputer dan email, dan penyiapan bukti-bukti 

untuk melakukan penuntutan kejahatan komputer. Penelitian forensik jaringan 

dilakukan pada jaringan komputer di SMPN 2 Bua Ponrang. Metode yang 

digunakan adalah model proses forensik (The Forensic Process Model) sebuah 

model proses investigasi forensik digital, yang terdiri dari tahap detection, 

examination, analysis, reporting dan execution. Penelitian dilakukan selama lima 

bulan dengan mengambil data dari Instrusion etection System (IDS) Snort. 

Beberapa file log digabungkan menjadi satu file log, lalu data dibersihkan agar 

sesuai untuk penelitian. Berdasarkan hasil penelitian pengujian dan implementasi 

metode forensik sistem pengaman jaringan komputer dapat dirancang 

menggunakan bukti forensik jaringan komputer. Dan setelah dibuat sistem 

pengaman jaringan komputer, penyerang tidak akan mampu melakukan serangan 

pada waktu yang akan datang menggunakan metode yang sama 

 

Kata Kunci: forensik, internet, jaringan komputer 
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Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini isu keamanan jaringan menjadi sangat penting dan patut untuk 

diperhatikan,  jaringan yang terhubung dengan internet pada dasarnya tidak aman dan 

selalu dapat diekploitasi oleh para hacker, baik jaringan wired LAN maupun wireless 

LAN. Pada saat data dikirim akan melewati beberapa terminal untuk sampai tujuan berarti 

akan memberikan kesempatan kepada pengguna lain yang tidak bertanggung jawab untuk 

menyadap atau mengubah data tersebut. Dalam pembangunan perancangannya, sistem 

keamanan jaringan yang terhubung ke internet harus direncanakan dan dipahami dengan 

baik agar dapat melindungi sumber daya yang berada dalam jaringan tersebut secara 

efektif dan meminimalisir terjadinya serangan oleh para hacker. 

Secara terus menerus mengalami perkembangan luar biasa sebab teknologi 

informasi memiliki pengaruh yang semakin tinggi terhadap bagaimana kita bekerja, 

berkomunikasi, berbelanja dan menikmati hiburan. Program online dalam Keamanan 

Komputer meliputi dua bidang spesialisasi utama: Pertama, keamanan jaringan yang 

meliputi perlindungan jaringan IT dari para hacker, kehilangan data, pencurian identitas, 

virus dan jenis serangan malware lainnya.  

Forensik komputer yang meliputi investigasi terhadap kejahatan internet, seperti 

pencurian identitas, penyalahgunaan hak milik orang lain, pornografi anak-anak di bawah 

umur dan pengintaian lewat internet. Secara khusus dan mendalam masalah proses 

penemuan, pengumpulan dan analisis bukti-bukti digital dari berbagai sumber seperti 

hard drive komputer dan email, dan penyiapan bukti-bukti untuk melakukan penuntutan 

kejahatan komputer. Dalam dunia komunikasi data global dan perkembangan teknologi 

informasi yang senantiasa berubah serta cepatnya perkembangan software, keamanan 

merupakan suatu isu yang sangat penting, baik itu keamanan fisik, keamanan data 

maupun keamanan aplikasi. Perlu kita sadari bahwa untuk mencapai suatu keamanan itu 

adalah suatu hal yang sangat mustahil, seperti yang ada dalam dunia nyata sekarang ini. 

Tidak ada satu daerah pun yang betul-betul aman kondisinya, walau penjaga keamanan 

telah ditempatkan di daerah tersebut, begitu juga dengan keamanan sistem 
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komputer,namun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengurangi gangguan keamanan 

tersebut. 

Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dicegah dengan menggunakan metode model 

proses forensik karena model proses forensik adalah kegiatan menangkap, mencatat dan 

menganalisis kejadian pada jaringan untuk menemukan sumber serangan keamanan atau 

malasah kejadian lainya. Kekuatan forensik ada pada pengumpulan dan menganalisis data 

dari berbagai sumber daya komputer seperti log antivirus, log database atau log dari 

aplikasi yang digunakan sistem pendeteksi serangan dapat menggunakan tools Instrusion 

Detection System (IDS) Snort. Snort merupakan IDS yang berbasis open source. Pada 

model proses forensik, Snort digunakan untuk menganalisis semua lalu lintas jaringan 

untuk menyadap dan mencari jenis penyusupan dalam sebuah jaringan.  

SMPN 2 Bua Ponrang terletak pada Desa Mario Kecamatan Ponrang dimana pada 

SMPN 2 Bua Ponrang sudah mengalami perkembangan, tetapi perkembangan tersebut 

tidak di manfaatkan secara baik oleh staf dan para guru karena tdk menerapkan sebuah 

keamanan jaringan, maka dari itu jaringan di SMPN 2 Bua Ponrang sering di bobol oleh 

masyarakat luar yang mengakibatkan munculnya beberapa masalah ketika jaringan 

tersebut digunakan. Sejauh ini belum terdapat sistem keamanan yang dapat melakukan 

analisis, sehingga serangan yang terjadi dapat bedampak fatal pada server 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakangan yang sudah di paparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kali ini yaitu “Bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan 

model forensik pada jaringan komputer di SMPN 2 Bua Ponrang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dilakukan 

adalah mengimplementasikan model forensik pada jaringan komputer di SMPN 2 Bua 

Ponrang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi topik-topik yang akan di bahas dalam penulisan ini, penulis akan 

menjelaskan materi-materi yang akan berhubungan dengan judul penelitian yang telah 

diajukan.  

1.  Implementasi 

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39).  

Pengertian Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

pun sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas, serta memiliki tujuan 

yang jelas pula. Sebagai contoh, sebuah kebijakan untuk melakukan Ujian Nasional 

menggunakan Komputer yang telah dicetuskan oleh Pemerintah (Wahab, 2016).  

2. Forensik 

 Ilmu forensik modern muncul pada akhir abad ke-19. Ilmuwan forensik Amerika 

yang bergabung dalam American Academy of Forensic Sciences (AAFS), organisasi ini 

didirikan pada tahun 1948 oleh yang dipimpin oleh Dr. RH Gradwohl St Louis. American 

Academy of Sciences forensik menangani bidang-bidang seperti patologi, biologi, 

toksikologi, ilmu hukum pidana, dokumen rahasia, odontologi forensik, antropologi, 

hukum, psikiatri, dan geologi. Pada abad ke-20 ilmu forensik berkembang bukan hanya 

untuk menganalisis bukti fisik saja tetapi juga digunakan untuk bukti non fisik seperti 

bukti digital yang dikenal dengan istilah digital forensik dan dalam bidang keuangan 

dikenal dengan nama akuntansi forensik.  

 Pada saat menganalisis barang bukti, para ilmuwan forensik melakukan kegiatan-

kegiatan yang sama seperti yang dilakukan para ilmuwan lain: mereka mengamati, 

menggolongkan, membandingkan, menggunakan angka, mengukur, memperkirakan, 

menafsirkan data, dan kemudian menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan 

barang bukti yang ada. Ilmu forensik bersifat aktif dan tak kenal lelah. Ilmu ini 

menyelidiki secara tuntas. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain 

ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikolog forensik, ilmu kedokteran 
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forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan 

sebagainya. Dengan semua teknik forensik baru muncul pada awal abad ke-20, 

penegakan hukum menemukan bahwa dibutuhkan sebuah tim khusus untuk menganalisa 

bukti yang ditemukan di TKP. Untuk itu, Edmond Locard, seorang profesor di University 

of Lyons, mendirikan laboratorium kejahatan polisi pertama di Perancis pada tahun 

1910. Untuk kepeloporannya dalam kriminologi forensik, Locard dikenal sebagai 

“Sherlock Holmes Perancis.” Pada akhir abad ke-20, ilmuwan forensik memiliki 

kekayaan alat berteknologi tinggi yang mereka miliki untuk menganalisis bukti dari 

polymerase chain reaction (PCR) untuk analisis DNA, teknik fingerprinting digital 

dengan kemampuan pencarian komputer. 

 Adapun manfaat dan tujuan forensik yaitu; Tujuannya ialah untuk mengamankan dan 

menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah 

kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan 

menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet 

Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, 

kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa 

pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang 

dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita 

tersebut. 

a. Organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan 

hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung 

yang dibutuhkan.  

b. Seandainya terjadi peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, 

dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. 

c. Para kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi 

kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapabilitas 

forensik computer. 

d. Membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi resiko teknologi 

informasi yang dimilikinya. 

 Tujuan forensik yaitu : 
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a. Untuk membantu memulihkan, menganalisa dan mempresentasikan materi/entitas 

berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa hingga dapat dipergunakan sebagai 

alat bukti sah dipengadilan.  

b. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar 

dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku 

jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan 

alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak 

menyenangkan dimaksud.  

Collection

Examination

Analysis

Reporting
 

Gambar 1. Model forensik 

 

 

Tahapan penelitian pada gambar 1. yaitu: 

a. Tahap pengkoleksian (collection): pada tahap ini yang dilakukan meneliti dan mencari 

bukti-bukti, pengenalan terhadap bukti-bukti penyusupan, dan pengumpulan bukti. 

b. Tahap pemeriksaan (examination): pada tahap ini, pencarian informasi yang 

tersembunyi dan mengungkapkan dokumentasi yang relevan.  

c. Tahap analisis (analysis): terlihat pada hasil pemeriksaan untuk nilai pembuktian 

padakasus yang ada. Tahap ini digunakan untuk menjawab pertanyaan forensik yaitu 

serangan apa yang terjadi, IP siapa yang melakukan serangan, kapan serangan itu 

terjadi, dimana serangan itu terjadi, bagaimana serangan tersebut bisa terjadi, dan 

mengapa itu terjadi. 
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d. Tahap pelaporan (reporting): penulisan laporan mengenai proses pemeriksaan dan 

datayang diperoleh dari semua penyelidikan.  

3. Pengertian Jaringan 

 Perkembangan jaringan komputer  saat ini memiiliki sejarah yang cukup panjang 

mulai dari awal dicetuskannya ide mengenai kebutuhan akan komputer yang dapat saling 

bekerja sama melakukan banyak tugas dalam satu waktu, hingga kebutuhan untuk saling 

berkomunikasi antr jaringan. Pada awalnya cikal bakal dari jaringna komputer dimulai 

pada era 40-an, hingga terus berkembang menjadi berbagai macam jenis jaringan, mulai 

dari koneksi LAN, hingga terciptanya internet sebagai salah satu jaringan interkoneksi 

yang sangat luas dan banyak digunakan di seluruh dunia. 

 Jaringan Komputer adalah kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, 

switch, router atau perangkat jaringan lainnya yang terhubungdengan menggunakan 

media komunikasi tertentu. Perangkat yang terhubungdengan jaringan disebut juga 

sebagai node. Hal ini memungkinkan penggunadapat bertukar dokumen dan data, 

mencetak pada printer yang sama, dan menggunakan sumber daya jaringan (hardware 

dan software) (Muhajir, 2014).  

4. Pengertian Keamanan Jaringan Komputer 

Sistem keamanan jaringan komputer adalah cabang dari teknologi yang dikenal 

sebagai informasi keamanan yang diterapkan pada komputer dan jaringan. Tujuan 

keamanan komputer meliputi perlindungan informasi dari pihak yang tidak 

berkepentingan dengan tetap memudahkan akses dan penggunaan oleh para pengguna. 

Keamanan sistem komputer merupakan mekanisme dan proses kolektif terhadap 

informasi sensitif dan berharga dan juga layanan yang dilindungi dari publikasi, gangguan 

atau kehancuran oleh kegiatan yang tidak sah atau individu yang tidak dapat dipercaya 

dan kejadian-kejadian yang tidak direncanakan masing-masing. 

a. Jenis serangan  

Jenis dan teknik serangan yang mengganggu jaringan komputer beraneka jenis, 

diantaranya adalah : 

1) Port scanning 

2) Teardrop 

3) IP spoofing 

4) ICMP flood 
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5) UDP flood 

6) Packet interception  

7) Smurf attack  

5. Perangkat dan Media Transmisi Jaringan atau Data 

Media transmisi jaringan atau data adalah sebuah media penghubung didalam 

membentuk suatu jaringan baik itu jaringan kabel ataupun jaringan wireless untuk 

berkomunikasi dan mendapatkan infromasi yang dibutuhkan. Ada dua macam media 

transmisi data, yaitu Media transmisi data kabel dan media transmisi data wireless. 

a. Media kabel  

Untuk  membangun  suatu  jaringan  komputer  Local  Area  Network  (LAN), 

umumnya memilih penggunaan media kabel. Kabel yang digunakan biasanya 

twistedpair. Kecepatan transmisi data jenis ini adalah 10–100 Mega byte per sekon. Kabel 

twistedpair terbagi dua yakni shielded dan unshielded. Pada hakikatnya kedua jenis kabel 

ini hanya dibedakan oleh pelapis luarnya saja. 

Kabel Twisted Pair (shielded dan unshielded). Bentuk kabel twisted pair sama 

dengan kabel telepon. Ada dua macam bentuk kabel twisted pair, yaitu Shielded Twisted 

Pair (STP) yang memiliki selubung pembungkus dan Unshielded Twised Pair (UTP) 

yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Sebenarnya, fungsi pembungkus ini 

adalah untuk mengurangi gangguan grounding dan interferensi gelombang dari luar. 

Kabel UTP memiliki perbedaan kualitas yaitu CAT 1 – 7.  
 

Tabel 1. Kategori kabel UTP 
Kategori Kegunaan 

Category 1 (Cat1)                      Kualitas suara analog 

Category 2 (Cat2) Transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik 

Category 3 (Cat3) Transmisi data digital hingga 16 megabit per detik 

Category 4 (Cat4) Transmisi data digital hingga 20 megabit per detik 

Category 5 (Cat5) Transmisi data digital hingga 100 megabit per detik 

Enhanced Category 5 (Cat5e) Transmisi data digital hingga 1000 megabit per detik 

Category 6 (Cat6)  

Category 7 (Cat7)  

Sumber : www.ilmukomputer.com 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suara
http://id.wikipedia.org/wiki/Analog
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://www.ilmukomputer.com/
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Gambar 5.Kabel STP dan UTP 

 Sumber : www.czindo.blogspot.com 

 

Gambar 6.Sambungan Kabel Crossed Over 

 Sumber :www.jaringandasar.blogspot.com 

Beberapa karakteristik utama dari kabel twisted pair adalah: 

1) Merupakan sepasang kabel yang dililit satu sama lain, tujuannya adalah untuk 

mengurangi interfensi listrik. 

2) Kecepatan transmisi data 10–100 Mega byte persekon. 

3) Memakai konektor RJ-11 atau RJ-45 

4) Membutuhkan hub atau switch untuk membangun jaringan LAN 

5) Mudah dalam pemelihaan. 
 
b. Media nirkabel (media tanpa kabel)  

Media  transmisi  wireless  menggunakan  gelombang  radio  frekuensi  tinggi. 

Biasanya gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2.4 Ghz dan 5 Ghz. Data-data 

digital yang dikirim melalui wireless ini akan dimodulasikan ke dalam gelombang 

elektromagnetik. 

Wireless Local Area Network menggunakan radio untuk melakukan pengiriman data 

antar komputer pada jaringan LAN. Jenis-jenis WLAN diantaranya: 

1) Wi-Fi, biasanya menggunakan jaringan wireless dalam sistem komputer yang dapat 

menghubungkan internet atau mesin lainnya yang memiliki fungsi WiFi.  

http://www.jaringandasar.blogspot.com/
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2) Fixed Wireless Data, merupakan tipe jaringan nirkabel data yang dapat digunakan 

untuk menghubungkan dua atau lebih gedung secara bersamaan untuk memperluas 

atau membagi bandwith jaringan tanpa menggunakan kabel (secara fisik) pada 

gedung. 

 

c. Router 

Router adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI Layer 3, network layer. 

Layer ini terkenal dengan pengalamatan jaringan menggunakan IP Address. Sehingga 

router berperan sebagai penghubung  atau penerus paket data antara dua segmen jaringan 

atau lebih. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8, Router linksys 

 Sumber : www.jogjabolic.co.id 

 

d. Switch 

Switch adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI Layer 2, data link layer. 

Perangkat tersebut sebagai penyambung atau concentrator dalam jaringan. Berbeda 

dengan hub, switch tidak dapat mengalami collision karena Switch dapat mengenal MAC 

Address atau Physical Address sehingga Switch dapat memilah data yang akan 

ditransmisikan (Yani, 2008). Berikut ini fungsi-fungsinya: 

1) Sebagai penguat atau repeater. 

2) Untuk menghubungkan kabel-kabel UTP( katagori 5/5e ) antar komputer. 

3) Menghubungkan antar komputer dalam LAN. 

http://www.jogjabolic.co.id/
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Gambar 9. Contoh switch 

 Sumber : www.jogjabolic.co.id 

 

6. Arsitektur Protokol Jaringan  

Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer (lapisan) dan protokol. 

Dimana layer bertujuan memberi layanan ke layer yang ada diatasnya. Jadi, antara 

protokol dan arsitektur komputer sangat berhubungan erat sekali dalam Jaringan 

Komputer.  

7. Mikrotik 

MikroTiks atau yang lebih di kenal dengan mikrotik didirikan tahun 1995 bertujuan 

mengembangkan sistem ISP dengan wireless. Mikrotik saat ini telah mendukung sistem 

ISP dengan wireless untuk jalur data internet di banyak negara, antara lain Iraq, Kosovo, 

Sri Lanka, Ghana dan banyak negara lainnya.. Berbagai pengembangan telah dilakukan 

hingga saat ini dengan tersedianya perangkat lunaksistem operasi router versi 2 yang 

menjamin kestabilan, kontrol, dan fleksibilitas pada berbagai media antar muka dan 

sistem routing dengan menggunakan komputer standart sebagai hardware. Perangkat 

lunak ini mendukung berbagai aplikasi ISP, mulai dari RADIUS modem pool, hingga 

sirkuit backbone dengan DS3. Mikrotik berlokasi di Riga, ibukota Latvia, dengan 50 

orang karyawan. Mikrotik juga menjalankan sebuah ISP kecil, sebagai media percobaan 

untuk pengembangan Router OS software (Herlambang, 2008) 
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Gambar 10. Router board 

8. SMP Negeri 2 Bua Ponrang 

 SMP Negeri 2 Bua Ponrang terletak di desa Mario Kecamatan Ponrang dan berdiri 

pada tahun 1987 dan mulai beroperasi pada tahun tersebut. Awalnya  SMP Negeri 2 Bua 

Ponrang bernama SLTP Negri 2 Padang Sappa. Sejak berdiri  tahun 1987, kini sudah 

enam kali pergantian pemimpin. Hingga saat ini SMP Negeri 2 Bua Ponrang mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Mulai penataan lingkungan sekolah, pernaikan gedung, 

laboratorium, wifi, dan termasuk di dalamnya adalah di upayakannya suasana proses 

belajar  mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Bebagai sarana 

prasarana lainnya terus di perbaiki untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di 

kelas maupun di laboratorium, perpustakaan. Mulai dari rehalibitasi ruang kelas, 

laboratorium peralatan laboratorium, buku referensi perpustakaan. Saat ini terdapat 24 

rombel masing-masing 8 rombel kelas VII, 8 rombel  kelas VIII dan 8 rombel kelas IX.  

 Sekarang ini SMPN 2 Bua Ponrang memiliki 1 ruang laboratorium IPA, 1 ruang 

Laboratorium Bahasa, 1 Laboratorium Perpustkaan. Saat ini ada 42 Gu ru Tenaga 

Pengajar SMPN 2 Bua Ponrang, 11 tenaga administrasi (TU) dan memiliki siswa kurang 

lebih 750. SMPN 2 Bua Ponrang berlokasi di Desa Mario Kecamatan Ponrang, sekitar 6 

KM dari ibu kota kecamatan.  

 

 

 

 

 

 

BAB III 
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METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 2 Bua Ponrang Kecamatan Ponrang 

Kabupaten Luwu dan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei 2020 sampai Juli 

2020 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Research And Development (R&D) 

saat ini merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian ini 

merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus 

kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Sering diartikan sebagai 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data  

Persiapan penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, yaitu dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan studi pustaka.  

1. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara memungkinkan analisis sistem sebagai pengumpulan data secara tatap 

muka langsung dengan orang yang diwawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan pihak sekolah SMP Negeri 2 Bua Ponrang bagaimana sistem 

keamanan jaringan yang ada saat ini. Adapun informasi  masalah yang saya dapat dari 

pihak sekolah  yaitu, banyak ya masyarakat luar yang membobol dan menggunakan wifi 

secara tidak bagus 

2. Metode Observasi (Pengamatan) 

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan yaitu suatu pendekatan dengan 

terjun langsung ke lapangan untuk menentukan tempat dan mengamati bagimana cara 

pihak sekolah melakukan keamanan jaringan. Tujuan dari observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penyusunan proposal ini adalah untuk mengamati bagaimana sistem 

keamanan jaringan yang digunakan di SMP Negeri 2 Bua Ponrang.  

Setelah dilakukan observasi langsung ke tempat penelitian hasil yang di dapat peneliti 

yaitu:  



13 
 

a. Lambatnya koneksi jaringan komputer dikarenakan banyaknya pengguna yang 

mengakses jaringan secara bersamaan. 

b. Sering adanya pengguna yang lain selain pihak sekolah yaitu pihak luar sekolah yang 

dapat membobol jaringan yang ada.  

c. Tidak adanya pengamanan untuk komputer sekolah dalam hal ini komputer staff 

yang dapat diserang dari dalam dan luar sekolah.  

 

3. Studi Pustaka  

Pengumpulan data dengan cara mengambil data, membaca, dan mempelajari literatur 

dari sumber-sumber yang berhubungan dengan  penelitian yang sudah diterbitkan. Hal itu 

dilakukan peneliti untuk mengorganisasikan penemuan-penemuan peneliti yang pernah 

dilakukan, menentukan dan membatasi permasalahan penelitian.  

3.4  Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilhat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 12. Model proses forensik 

1. Deteksi (Detection)  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mendeteksi dan mencari bukti-bukti, 

pengenalan terhadap bukti-bukti penyusupan, dan pengumpulan bukti. Winbox RouterOS 

digunakan untuk mendeteksi serangan. 

 

Gambar 13. Akses legal dan akses ilegal 
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2. Pemeriksaan (Examination) 

Pada tahap ini pencarian informasi yang tersembunyi dan mengungkapkan 

dokumentasi yang relevan. Pemeriksaan menggunakan software Winbox RouterOS 

semisal memeriksa urutan paket, jumlah paket data, dan lain-lain.  

 

Gambar 14. Tampilan Pemeriksaan jumlah paket data 

Untuk memeriksa jumlah paket data yang terkirim dalam dilihat pada gambar 

diatas yang ditandai dengan warna merah, dapat kita lihat IP Address dan jumlah 

paket yang terkirim melalui interface wlan1. 

3. Analisis (Analysis) 

Yaitu tahap yang akan menjawab pertanyaan forensik yaitu apa yang terjadi, IP 

Address siapa yang melakukan serangan, kapan serangan tersebut terjadi, dimana 

serangan tersebut terjadi, dan bagaimana serangan tersebut terjadi.  

Adapun alur prosedur analisis serangan terhadap router mikrotik sebagai berikut : 

 

Gambar 16. Alur Prosedur analisis proses forensik 

4. Laporan (Reporting) 

Yaitu menuliskan laporan mengenai proses pemeriksaan dan data yang diperoleh 

dari semua penyelidikan.  

5. Tindakan (Execution) 

Hasil forensik jaringan yang sudah didapat kemudian menjadi rujukan untuk 

membuat sistem Pengaman Jaringan Komputer menggunakan Mikrotik. 

 

 



15 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Hasil Wawancara dan Hasil Observasi 

Penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah 

ditentukan sebelumnya. Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu 

melakukan wawancara dengan guru TIK yang bertugas melakukan pemeliharaan jaringan 

untuk mengetahui bentuk topologi dan beberapa masalah jaringan internet di SMPN 

Negeri 2 Bua Ponrang. Dalam melaksanakan fase monitoring ditemukan beberapa 

kendala, antara lain kendala waktu yang kurang tepat saat melaksanakan monitoring dan 

tidak adanya perangkat yang dapat mendeteksi serangan terhadap jaringan internet di 

sekolah, sehingga memudahkan orang lain di luar sekolah dalam mengakses internet 

secara ilegal. 

2. Implementasi Hardware 

Ada beberapa perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam pengujian model 

forensik jaringan yang ada di SMPN Negeri 2 Bua Ponrang, yaitu 1 mikrotik, 1 switch 

HP V1410-14 24 port, 1 access point, 1 komputer PC sebagai server, komputer PC 20 

laptop dan beberapa jenis perangkat lainnya. Hal pertama yang dilakukan adalah 

memastikan seluruh perangkat yang ada terhubung menggunakan kabel yaitu 

menghubungkan switch dan access point ke mikrotik serta komputer yang lain juga 

terhubung ke switch dan access point. Untuk pengunaan IP Address di jaringan LAN 

menggunakan IP Network 192.168.10.0/26 Setiap perangkat diasumsikan memperoleh IP 

Address secara DHCP dari mikrotik. IP Address 192.168.10.1digunakan di mikrotik, 

sedangkan untuk client yang terhubung ke access point menggunakan IP Address 

192.168.50.2–192.168.50.254 yang dihubungkan melalui mikrotikyang digunakan. 

Apabila semua perangkat dipastikan terpasang dengan baik, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujianjaringan komputer LAN dengan model forensik 

yang telah ditentukan. 

3. Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahapan ini penulis akan menyiapkan aplikasi yang akan digunakan dalam 

melakukan penyerangan ke jaringan yang ada. Aplikasi yang akan digunakan adalah 
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aplikasi LOIC yang berfungsi untuk menyerang komputer yang terkoneksi kedua jaringan 

komputer yang dibangun yaitu jaringan yang terkoneksi ke LAN melalui switch dan 

jaringan koneksi melalaui access point. Untuk memastikan jaringan yang ada pada SMPN 

Negeri 2 Bua Ponrang memiliki kemananan yang baik. 

4. Topologi Jaringan 

Setelah dilakukan observasi dapat diketahui bahwa topologi jaringan yang lama 

ditambahkan sebuah perangkat mikrotik untuk melakukan firewall terhadap serangan dari 

dalam dan luar jaringan SMPN Negeri 2 Bua Ponrang sebagai berikut : 

 

Gambar 19. Topologi jaringan 

Gambar di atas merupakan bentuk percabangan dari topologi jaringan LAN dan 

jaringan wireless yang digunakan di SMPN Negeri 2 Bua Ponrang yaitu topologi jaringan 

star. 

 

4.2 Pembahasan  

Metode pengujian yang dilakukan, untuk mengetahui apakah jaringan yang ada 

memiliki keamanan yang baik atau tidak. Pengujian dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa semua konfigurasi dan perangkat telah berfungsi dengan baik. 

1. Menginstal LOIC 

Low Orbit Ion Cannon atau bisa disebut LOIC berfungsi untuk melumpuhkan 

server sebuah situs website. ini adalah software DDOS yang paling ampuh,  terbukti 
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komunitas hacker sekelas 'Anonymous' menggunakan tool loic ini untuk melancarkan 

aksinya. 

Setelah mendownload software nya, klik pada softwar eloic.exe seperti pada 

gambar dibawah ini : 

 
 

Gambar 21. Software LOIC yang digunakan untuk melakukan  

simulasi serangan jaringan komputer 

Skenario penelitian ditunjukan pada Gambar 21. Dimana komputer pengguna 

dihubungkan model bintang (star) dengan switch dan access point kemudian berturut-

turut dihubungkan dengan router kemudian dibuat firewall sebagai sistem pengaman dan 

yang terakhir dihubungkan dengan internet. Jaringan tersebut dapat diakses baik dari 

dalam maupun dari luar jaringan komputer SMPN Negeri 2 Bua Ponrang. Untuk simulasi 

serangan jaringan komputer, ruang ruru dan laboratorium sekolah diserang menggunakan 

serangan DDoS dengan software LOIC nantinya. Serangan dilakukan dengan memasukan 

IP Address target pada baris IP Address. LOIC siap untuk melakukan serangan menuju 

target yaitu layanan jaringan SMPN Negeri 2 Bua Ponrang. 

2. Pengujian Metode Forensik 

a. Deteksi (detection) 

Deteksi serangan DDoS dalam hal ini menggunakan software Winbox RouterOS 

yang menunjukan identitas dari penyerang. Warna hijau menunjukan akses legal, 

sedangkan warna merah menunjukan akses ilegal dalam jaringan SMPN Negeri 2 Bua 

Ponrang. 

Cara untuk melihat dapat dilakukan dengan cara pilih tab interface =>interface 

ether2 pada toolbar winbox. Maka akan muncul kotak torch seperti gambar berikut ini: 
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Gambar 22. Tampilan akses legal dan akses illegal pada Winbox 

Tampilan pada Gambar 22. Menampilkan interface yang terhubung ke jaringan 

accesspoint yang melakukan penyerangan 192.168.50.253 terhadap IP Address 

192.168.10.62 untuk mencoba masuk ke komputer. Sedangkan untuk IP Address 

192.168.50.251 pengguna jaringan biasa yang tidak melakukan serangan terhadap 

komputer lain yang ada pada jaringan. 

b. Pemeriksaan (examination) 

Pemeriksaan (examination), pada tahap ini pencarian informasi yang tersembunyi 

dan mengungkapkan dokumentasi yang relevan. Pemeriksaan menggunakan software 

Winbox RouterOS semisal memeriksa urutan paket, jumlah paket data, dan lain-lain 

ditunjukan pada Gambar 23. 

 

Gambar 23. Tampilan Pemeriksaan jumlah paket data interface WLAN1 
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Gambar 24. Tampilan Pemeriksaan jumlah paket data interface ether2 

Untuk memeriksa jumlah paket data yang terkirim dalam dilihat pada gambar diatas 

yang ditandai dengan warna merah, dapat kita lihat IP Address dan jumlah paket yang 

terkirim melalui interface wlan1.  

c. Analisis Forensik Jaringan (analysis) 

Software Winbox RouterOS setelah mendeteksi adanya akses ilegal kemudian 

memberikan informasi yang lebih detil dalam menu tourch yaitu menunjukan adanya 

serangan DDoS, IP Address yang melakukan serangan (192.168.50.253), kapan serangan 

tersebut terjadi yaitu pada tanggal 11Juli 2019 pukul 11:53:43, sedangkan dimana 

serangan tersebut terjadi yaitu pada port 80, dan mengapa itu terjadi yaitu dikarenakan 

port 80 terbuka. Gambar 25 menunjukan relevansinya.  

 

Gambar 25. Tampilan Pemeriksaan jumlah paket data interface ether2 
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d. Laporan (reporting) 

Pada tahap ini setelah di lakukan pemeriksaan dan di analisis apabila ada serangan 

maka dilakukan laporan mengenai proses pemeriksaan dan data yang diperoleh, setelah 

dilaporkan selanjutnya akan dilakukan tindakan untuk mengatasi serangan tersebut. 

e. Tindakan (execution) 

Selain mendapatkan barang bukti, dibuat sistem antisipasi yaitu dengan memblokir 

IP Address dari penyerang supaya tidak terjadi serangan yang sama dikemudian waktu. 

Gambar 25 menunjukan, IP address 192.168.50.253 diblokir supaya dilain waktu tidak 

dapat melakukan serangan. Gambar 26. Menunjukan, proses terhentinya request serangan 

setelah diblokir dan paket data yang dikirim oleh penyerang akan terhenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Tampilan pemblokiran IP Address 192.168.10.1 

Gambar 26 dan 27 diatas dilakukan pemblokiran IP Address agar pengguna dengan 

IP Address 192.168.50.253 tidak dapa melakukan serangan maupun membobol jaringan 

karena telah dilakukan pemblokiran, sedangkan untuk IP Address 192.168.10.1 agar 

mikrotik tidak dapat diakses dari luar maupun dari dalam dan 192.168.0.1 untuk IP 

Address modem juga dilakukan pemblokiran. 

4.3 Hasil Pengujian Jaringan 

Pengujian yang dilakukan dalam implementasi metode forensik ini adalah uji 

beberapa percobaan yang dilakukan ke router mikrotik, modem internet dan serangan 

menggunakan software LOIC untuk menampilkan hasil apakah pemblokiran yang 
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dilakukan berhasil serta dapat mengamankan jaringan dari serangan dari dalam dan luar 

jaringan di SMPN Negeri 2 Bua Ponrang yang melalui koneksi LAN dan wireless. 

Untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran mac address agar jaringan kita aman dari 

serangan pembobol jaringan melalui jaringan LAN maupun jaringan wireless. Gambar 

dibawah menunjukan pemblokiran IP Address yang sering melakukan koneksi ke 

jaringan secara ilegal. 

 

 

 

Gambar 28. Tampilan pemblokiran Mac Address 

Untuk melihat apakah pemblokiran IP Address dan mac address berhasil atau 

peneliti akan coba melakukan login ke winbox mikrotik dan login ke modem pada 

browser seperti pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 29. Tampilan login ke Winbox yang gagal 

 
Gambar 30. Tampilan akses ke modem yang Gagal 

 

Pengujian yang dilakukan dalam uji beberapa percobaan menampilkan hasil yang 

cukup memuaskan. Hasil pengujian menunjukkan client tidak bisa connect ke IP Address 

yang sudah di blokir. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan penggunaan mikrotik 

dapat mengamankan jaringan dari serangan dalam dan luar baik melalui jaringan LAN 

dan wireless berhasil. 



23 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan implementasi motede forensik sistem pengaman 

jaringan komputer dapat dirancang menggunakan bukti forensik jaringan komputer. Dan 

setelah dibuat sistem pengaman jaringan komputer, penyerang tidak akan mampu 

melakukan serangan pada waktu yang akan datang men ggunakan metode yang sama.  

Pengujian yang dilakukan dalam implementasi metode forensik ini adalah uji 

beberapa percobaan yang dilakukan ke router mikrotik, modem internet dan serangan 

menggunakan software LOIC untuk menampilkan hasil apakah pemblokiran yang 

dilakukan berhasil serta dapat mengamankan jaringan dari serangan dari dalam dan luar 

jaringan di SMPN Negeri 2 Bua Ponrang yang melalui koneksi LAN dan wireless Untuk 

selanjutnya dilakukan pemblokiran Mac Address agar jaringan kita aman dari serangan 

pembobol jaringan melalui jaringan LAN maupun jaringan wireless. 

 

5.2 Saran 

Diharapkan agar dapat selalu mengamankan router agar semua perangkat yang 

akan menggunakan jaringan untuk di daftarkan terlebih dahulu Mac Address untuk dapat 

mengurangi adanya serangan yang lain dengan metode yang berbeda nantinya. 
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LAMPIRAN I 

JUSTIFIKASI (RINCIAN) ANGGARAN 

 

1. Transportasi dan Kebutuhan Pendukung  

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Rental Mobil 
Transportasi ke 

lokasi penelitian 
4 x Rp.  200.000 Rp. 800.000 

Hosting 

Sewa Domain 

dan Hosting 1 

Tahun 

1 Thn Rp. 590.000 Rp. 590.000 

Sub Total (Rp) Rp.  1.390.000 

2. Bahan Habis Pakai 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Kertas A4 

Untuk 

Penyusunan 

Laporan 

2 Rim Rp.  42.000 Rp.  84.000 

Tinta Printer 

Untuk 

Penyusunan 

Laporan 

4 Btl Rp.  90.000 Rp.  360.000 

Sub Total (Rp) Rp.  444.000 

3. Penyusunan Laporan 

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 

Harga Peralatan 

Penunjang (Rp) 

Laporan 
Penyusunan 

Laporan 
3 Exp Rp.  12.000 Rp.  36.000 

Sub Total (Rp) Rp.  36.000 

Total Anggaran (Rp) Rp.  1.870.000 
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LAMPIRAN II 

BIODATA PENELITI 
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3 Jabatan Fungsional - 

4 NIK 2011609 

5 NIDN 0906128204 

6 Tempat, Tanggal Lahir U.Pandang, 06 Desember 1982 

7 E-mail syafriadi82@gmail.com 

8 Nomor Telepon/HP 085395567889 

9 Alamat Kantor Jl. Latamacelling No. 09 B 

10 Nomor Telepon/Faks (0471) 22111  

11 Lulusan yang telah dihasilkan - 

12 Mata Kuliah yang diampu 

1. Jaringan Komputer 

2. Administrasi dan Manajemen Jaringan 

3. Kecerdasan Buatan 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan Tinggi 
Universitas 

Cokroaminoto Palopo 

Universitas Amikom 

Yogyakarta 

Bidang Ilmu Teknik Informatika Sistem Informasi 

Tahun Masuk-Lulus 2006-2010 2013-2016 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Perancangan sistem 

informasi data perhotelan 

studi kasus hotel Rio Rita 

palopo 

Analisis Dan Perancangan 

Sistem Informasi 

Pengelolaan Surat Pada 

Universitas Cokroaminoto 

Palopo 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Nurdin, S. Kom., MT 

 

Dr.Sushermanto.,M.Kom 
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B. Anggota Peneliti 

1. Identitas 

1 Nama Lengkap Nirsal, S. Kom., M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Laki-Laki 

3 Jabatan Fungsional Lektor 

4 NIK 2011601 

5 NIDN 0910118302 

6 Tempat, Tanggal Lahir Minna, 10 November 1983 

7 E-mail Nirsal_uncpftkom@yahoo.co.id 

8 Nomor Telepon/HP 081342165693 

9 Alamat Kantor Jl. Latamacelling No. 09 B 

10 Nomor Telepon/Faks (0471) 22111  

11 Lulusan yang telah dihasilkan - 

12 Mata Kuliah yang diampu 

1. Analisis Dan Perancangan Sistem 

2. Sistem Basis Data 

3. Teknik Kompilasi 

4. Pemrograman Visual 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan Tinggi 
Universitas 

Cokroaminoto Palopo 
Universitas Negeri Makassar 

Bidang Ilmu Teknik Informatika Magister Pendidikan Teknologi 

Tahun Masuk-Lulus 2005 – 2009 2011 – 2013 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Perancangan Sistem 

Informasi Kesiswaan 

pada SMA Negeri 2 

Palopo 

Pengembangan Model 

Pembelajaran ICT  Berbasis E-

Learning Untuk Meningkatkan  

Kompetensi Dosen Di 

Universitas Cokroaminoto 

Palopo 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Rusmala Dewi, M.T Dr. Abd. Muis Mappalotteng, 

M.Pd., M.T 
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C. Anggota Peneliti 

1. Identitas 

1 Nama Lengkap Wisnu Kurniadi, S. Kom., M. Kom. 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional - 

4 NIK 7317092705890001 

5 NIDN 0927058906 

6 Tempat, Tanggal Lahir Lamasi, 27 Mei 1989 

7 E-mail wisnukurniadi@uncp.ac.id 

8 Nomor Telepon/HP 082 187 271271 

9 Alamat Kantor Jl. Latamacelling No. 09 B 

10 Nomor Telepon/Faks (0471) 22111  

11 Lulusan yang telah dihasilkan - 

12 Mata Kuliah yang diampu 

1. Aplikasi Client Server  

2. Website Berbasis CMS 

3. Sistem Testing dan Implementasi 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 

Nama Perguruan Tinggi 
STMIK Handayani 

Makassar 

Universitas Islam 

Indonesia 

Bidang Ilmu Teknik Informatika 
Magister Teknik 

Informatika 

Tahun Masuk-Lulus 2008 – 2012 2016 – 2019 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Sistem Komputerisasi 

Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden Badan 

Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) pada Universitas 

Cokroaminoto Palopo 

Analisis Faktor-faktor 

Stimulus Facebook Live 

Marketing Berdasarkan 

Perspektif Kerangka Kerja 

Stimulus-Organism-

Response (S-O-R) 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

Dra. Rusmala Dewi, 

M.T 

Dr. R. Teduh Dirgahayu, 

S.T., M.Sc. 
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