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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaringan internet saat ini sangat pesat, hal ini dilihat dari 

manfaat internet yang sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat. Fitur-fitur 

yang disediakan oleh jaringan internet juga begitu banyak, mulai dari web server, 

file transfer Protocol (ftp), E-mail, maupun layanan transaksi publik seperti E-

Commerce, E-Banking, E-Government dan sebagianya. Layanan internet kini 

sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan baik itu perusahaan, instansi 

pemerintahan, perkantoran, perumahan, universitas dan lain-lain. Penggunaan 

internet ini disebabkan oleh dengan didapatkannya kemudahan dalam hal 

komunikasi dan transfer data. Dengan menggunakan jaringan komputer berbasis 

Local Area Network dan Wireless Local Area Network, topologi yang sering 

diterapkan adalah topologi star dengan satu titik terpusat pada device, lebih 

seringnya menggunakan device router. 

Karena banyaknya manfaat yang diberikan oleh internet yang bersifat 

publik, internet juga menyimpan banyak kekurangan yang akan sangat merugikan 

bagi penggunanya. Salah satunya dalam bidang keamanan jaringan. Banyak kasus 

yang membuktikan bahwa perusahaan maupun instansi yang terhubung dengan 

internet sering kali mendapatkan gangguan dari penyerangan baik dalam 

informasi maupun data. Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu 

pemahaman terhadap sistem keamanan dalam menjaga informasi dan data yang 

ada di internet agar tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

yang berpotensi melakukan pengrusakan seperti hacker dan cracker.  

Router adalah sebuah tool yang menggunakan sistem operasi Linux Base. 

Yang diperuntukkan sebagai Network Router yang dapat menghubungkan dua 

atau lebih jaringan komputer  yang  berbeda. Ukuran kinerja router sangat penting 

untuk memadai kapasitas pengguna dengan pengiriman data yang banyak. 

Apabila suatu jaringan terjadi transfer data dalam jumlah yang besar maka akan 
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terjadi kebanjiran data atau Flooding melalui Internet Protocol (IP) address atau 

mac address. Hal tersebut membuat banyak hacker menjadikan Router sebagai 

target serangan utama karena Router merupakan perangkat penting dalam sebuah 

jaringan.  

Jenis serangan yang kerap terjadi pada jaringan yaitu serangan DoS 

(Denial of Service). Adalah serangan yang dilakukan secara individual dengan 

menggunakan mesin komputer yang digunakan sebagai media penyerang. 

Serangan ini dijalankan komputer penyerang yang lebih kuat dari targetnya 

sehingga penyerang mampu membanjiri targetnya dengan paket-paket yang 

dikirim pada target.  

Syn attack adalah salah satu jenis serangan DoS (Denial Of Service) yang 

mengimplementasi potokol TCP/IP dengan mengirimkan paket-paket SYN request 

kedalam port-port pada router sasaran dengan maksud menyerap seluruh sumber 

daya yang ada pada server sehingga server menjadi terlalu sibuk dan tidak dapat 

mengontrol lalu lintas jaringan dengan baik. Bahkan dapat berakibat macetnya 

sistem (hang). 

Sistem Keamanan jaringan yang baik merupakan hal yang sangat penting 

untuk menjaga akses data-data penting pengguna serta menjamin kenyamanan 

dalam penyimpanan data bagi penggunaannya. Hal ini harus diperhatikan karena 

kemanan jaringan sangat penting untuk melindungi data dari berbagai macam 

serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian data oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab.  

MikroTik Routerboard merupakan salah satu jenis router yang memiliki 

berbagai fitur yang lengkap dalam mendukung keamanan jaringan seperti firewall. 

Firewall akan memfilter data yang diterima dan melacak koneksi yang dibuat 

untuk menentukan data apakah koneksi tersebut diizinkan atau ditolak. Meskipun 

firewall tidak dapat mencegah serangan secara keseluruhan, setidaknya firewall 

lebih dapat membantu membuat data menjadi lebih aman daripada tanpa firewall 

sama sekali. Firewall yang digunakan pada penelitian ini adalah firewall raw. 

Merupakan fitur baru pada MikroTik RouterOS yang memungkinkan kita untuk 

melewatkan atau mendrop suatu koneksi sebelum masuk ke proses connection-
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tracking, oleh karena itu maka penggunaan firewall raw bisa mengurangi beban 

CPU secara signifikan. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Bengkalis merupakan salah satu 

Lembaga Pendidikan di Indonesia yang berada dibengkalis yang dimana 

didalamnya terdapat informasi tentang sekolah tersebut. Selama ini sistem 

keamanan yang diterapkan di SMKN 3 Bengkalis hanya melakukan keamanan 

pada segi gateway saja karena menganggap tidak akan ada penyerangan yang 

demikian. Hal tersebut tidaklah benar, serangan bisa terjadi kapanpun, 

dimanapun, dan kepada siapapun. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman saat terjadi serangan terhadap perangkat router mikrotik 

terutama terhadap serangan DoS/DDoS yaitu Syn Flood Attack dengan melakukan 

penigkatan keamanan jaringan menggunakan fitur pada mikrotik router yaitu 

firewall. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian Latar Belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa 

rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana membangun kamanan jaringan di SMKN 3 Bengkalis. 

2. Bagaimana melakukan pengujian pada router Mikrotik menggunakan  

serangan SYN Flood ? 

3. Bagaimana mengatasi serangan Syn Flood dengan menggunakan firewall 

Raw?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah dalam penyusunan penelitian ini maka di buat batasan masalah yaitu : 

1. Metode pengamanan menggunakan Firewall Raw pada Mikrotik. 

2. Skenario penyerangan menggunakan metode serangan Syn Flood pada saat 

proses jaringan Router sedang beroperasi. 

3. Penyerangan dilakukan menggunakan sistem operasi Kali Linux. 
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4. Penggunaan routerboard mikrotik sebagai keamanan jaringan hanya 

mencangkupi distribusi IP. 

5. Topologi Jaringan yang digunakan hanya sesuai dengan yang ada di 

SMKN 3 Bengkalis. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 

1.4.1. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun sistem keamanan jaringan menggunakan Router MikroTik. 

2. Melakukan penyerangan menggunakan metode SYN Flood Attack terhadap 

router. 

3. Melakukan peningkatan keamanan jaringan menggunakan Firewall Raw 

pada Routerboard MikroTik. 

4. Memberikan pemahaman terhadap administrator jaringan tentang serangan 

Syn Flood. 

 

1.4.2. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui cara melakukan pengamanan pada Routerboard MikroTik. 

2. Mengetahui dampak serangan Syn Flood pada Routerboard MikroTik. 

3. Mengetahui bukti digital pada perangkat router yang telah dilakukan 

penyerangan. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan 

analisa pada server untuk melihat keamanan yang sudah ada pada server tersebut 

sebelum dilakukan penyerangan serta melakukan pengamanan tingkat lanjut 

kepada server setelah dilakukan penyerangan serta mencari artikel yang 

berkenaan dengan SYN Flood, Firewall, dan Mikrotik. 


