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Pendahuluan 

NetworkMiner Packet Analizer adalah suatu alat yang dapat menganalisis jaringan 

(Network Forensic Analisys Tool) atau biasa disingkan NFAT untuk system operasi 

windows. NetworkMiner dapat di gunakan sebagai alat sniffer atau alat untuk 

menangkap data-data paket dalam hal ini untuk mendeteksi sistem operasi, sesi, nama 

Host, port yang terbuka(open Ports), dan lain- lain tanpa membebankan sedikitpun 

traffic pada jaringan. NetworkMiner juga dapat mengurai file PCAP untuk di analisis 

secara off- line. Untuk dapat menggunakan NetworkMiner pertama-tama yang harus kita 

lakukan adalah mengunduh aplikasi NetworkMiner pada situs di bawah ini. 

http://sourceforge.net/projects/networkminer/?source=directory. 

 

File yang telah didownload berbentuk zip, maka tinggal kita buka dan jalankan salah 

satu file yang berekstensi .exe tanpa perlu melakukan instalasi. Setelah memilih 

wireless adapter, akan muncul tampilan berupa host-host dalam jaringan seperti di 

bawah ini. 

 

Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2012-2013 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 

http://sourceforge.net/projects/networkminer/?source=directory
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 Jumlah host akan bertambah terus sampai proses scanning selesai dilakukan. Apabila 

pencarian host telah selesai di lakukan, maka kita dapat melihat alamat IP, nama host, 

alamat MAC, OS, TTL, Open TCP ports, sent packet, received packet, incoming dan 

outgoing packet dari masing-masing host. 

 

Setelah itu kita dapat melihat daftar frame yang dikirim atau diterima oleh host-host 
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dalam jaringan. Jika kita klik pada salah satu frame maka akan muncul alamat MAC 

dari pengirim dan penerima frame. 

 

NetworMiner juga dapat menunjukan sesi yang terjadi dalam suatu jaringan beserta 

informasi yang cukup lengkap. Daftar setiap sesi yang terjadi bisa ditemukan pada tab 

‘Session’. Pada bagian ini kita dapat melihat frame apa yang diterima oleh tiap host 

beserta servernya, port-port yang digunakan untuk proses pengiriman dan penerimaan 

frame, juga waktu pengirimannya. Kita bisa mencocokkan informasi pada menu 

‘session’ ini dengan informasi pada menu ‘frame’. Contohnya pada gambar di bawah 

terlihat bahwa LALA-PC (192.168.161.50) mengakses frame nomor 205 dengan server 

plus.google.com (173.194.38.163). Kita dapat mencoba mencari frame 205 pada frame 

list dan mencocokkan pengirim dan penerimanya.  
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Setelah itu kita dapat melihat data-data dari setiap akses yang di batasi atau yang di 

kenal dengan credential. Kita dapat mengetahui data-data tersebut pada bagian tab 

dengan nama ‘Credentials’. 
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Pada bagian files, kita bisa melihat file yang dibuka oleh host-host di jaringan. Bisa 

berupa file yang include di dalam halaman website yang diakses oleh host.  

 

Selain itu kita juga bisa melihat gambar-gambar yang dibuka dengan klik menu ‘image’. 



 
 
 
 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2012-2013 IlmuKomputer.Com 

 

6 

 

NetworkMiner juga dapat menampilkan data-data mengenai parameter-parameter pada 

suatu jaringan. Data parameter yang ditampilkan berupa nama parameter itu sendiri, 

parameter value, frame number, source host, source port, timestamp, dan details. 
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