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I. Dasar Teori 

Pada sistem keamanan dengan Intrusion Detection System (IDS), IDS akan 

memberitahukan kepada administrator jika ada penyusup yang memasuki jaringan. 

Namun jika hanya mengandalkan IDS sebagai pusat keamanan suatu jaringan komputer 

maka tidak cukup, karena IDS hanya mendeteksi serangan yang telah terjadi dan 

kemudian mengandalkan kecepatan respon dari administrator. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka perlu penggabungan antara IDS dan firewall. Fungsi dari firewall adalah 

menentukan paket-paket yang layak melewati jaringan dan yang tidak layak melewati 

jaringan. Jika IDS dan firewall digabungkan maka akan menjadi IPS (Intrusion 

Prevention Sistem). 

Ada 3 jenis IDS : 

1. Packet sniffer, untuk melihat paket yang melintas jaringan. 

2. Packet logger, untuk mencatat semua paket yang melintasi jaringan untuk dianalisis 

di kemudian hari. 

3. Intrusion detection mode. Pada mode ini portsentry berfungsi untuk mendeteksi 

serangan pada jaringan komputer. Untuk menggunakan mode intrusion detection 

memerlukan pengaturan dari berbagai aturan yang akan membedakan sebuah paket 

normal dengan paket yang membawa serangan. 

Tipe IDS terdapat dua macam : 
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a. Host-Based IDS : IDS yang bekerja pada host yang dilindungi. IDS jenis ini dapat 

melakukan berbagai macam tugas untuk mendeteksi serangan yang dilakukan 

pada host tersebut. 

b. Network-Based IDS : IDS network-based adalah suatu mesin yang khusus 

digunakan untuk melakukan monitoring seluruh segmen dari jaringan. IDS 

network-based akan mengumpulkan paket-paket data yang terdapat pada jaringan 

dan kemudian menganalisis serta menentukan apakah paket-paket tersebut berupa 

suatu paket yang normal atau suatu serangan. 

 

Sistem kerja IDS ada 4 macam yaitu : 

a. Signature Based : IDS yang berbasis pada signature akan melakukan pengawasan 

terhadap paket-paket dalam jaringan dan melakukan pembandingan terhadap 

paket-paket tersebut dengan basis data signature yang dimiliki oleh sistem IDS ini 

atau atribut yang dimiliki oleh percobaan serangan yang pernah diketahui. Cara 

ini hampir sama dengan cara kerja aplikasi antivirus dalam melakukan deteksi 

terhadap malware, akan terjadi keterlambatan antara deteksi sebuah serangan di 

internet dengan signature yang digunakan untuk melakukan deteksi yang 

diimplementasikan didalam basis data IDS yang digunakan. Jadi bisa saja basis 

data signature yang digunakan dalam sistem IDS ini tidak mampu mendeteksi 

sebuah percobaan serangan terhadap jaringan karena informasi jenis serangan ini 

tidak terdapat dalam basis data signature sistem IDS ini. Selama waktu 

keterlambatan tersebut sistem IDS tidak dapat mendeteksi jenis serangan baru. 

b. Anomaly Based : IDS jenis ini akan mengawasi traffic dalam jaringan dan 

melakukan perbandingan traffic yang terjadi dengan rata-rata traffic yang ada 

(stabil). Sistem akan melakukan  identifikasi yang dimaksud dengan jaringan 

“normal” dalam jaringan tersebut, ukuran bandwidth yang biasa digunakan di 

jaringan tersebut, protokol yang digunakan, port-port dan alat-alat yang saling 

berhubungan satu sama lain didalam jaringan tersebut, dan memberi peringatan 

kepada administrator ketika dideteksi ada yang tidak normal, atau secara 

signifikan berbeda dari kebiasaan yang ada. 

c. Passive IDS : IDS jenis ini hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi 

peringatan. Ketika traffic yang  mencurigakan atau membahayakan terdeteksi 
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oleh IDS maka IDS akan membangkitkan sistem pemberi peringatan yang 

dimiliki dan dikirimkan ke administrator atau user dan terserah pada tindakan 

administrator yang akan dilakukan terhadap hasil laporan IDS. 

d. Reactive IDS : IDS jenis ini tidak hanya melakukan deteksi terhadap traffic yang 

mencurigakan dan membahayakan kemudian memberi peringatan kepada 

administrator tetapi juga mengambil tindakan proaktif untuk  merespon terhadap 

serangan yang ada. Dengan melakukan pemblokiran terhadap traffic jaringan dari 

alamat IP sumber atau user jika alamat IP sumber atau user tersebut 

mencoba  melakukan serangan lagi terhadap sistem jaringan di waktu yang akan 

datang. 

Portsentry merupakan aplikasi yang dibuat oleh Psionic technologies (sekarang sudah 

menjadi divisi dari Cisco System). Psionic sebenarnya membuat sebuah tools keamanan 

lengkap yang diberi nama Trisentry yang merupakan gabungan dari Portsentry, 

Logsentry, Hostsentry. Kegunaan masing-masing tools secara garis besar adalah 

a. Portsentry : merupakan tools yang digunakan untuk menghindari berbagai 

aktifitas scanning (terutama stealth scanning) yang dilakukan oleh hacker. 

Portsentry dapat mengingat ip address dari hacker. Portsentry juga dapat 

membuat server kita seolah-olah menghilang dari hadapan hacker bilamana 

terjadi aktifitas scanning. 

b. Logsentry : merupakan tools tambahan yang dapat dikombinasikan dengan 

Portsentry. Logsentry dapat membuat catatan-catatan dan mengirimkan e-mail 

pada administrator bila terjadi aktifitas scanning. 

c. Hostsentry : merupakan tools untuk mendeteksi aktifitas yang tidak biasa pada 

user-user yang sedang login kedalam sistem. 

Secara umum aktifitas scanning hanya dijalankan dengan protocol TCP, namun banyak 

tools hacker yang juga dapat melakukan scanning dengan protocol UDP, atau melakukan 

uji coba (probe) terhadap servis-servis yang dijalankan sebuah server. Portsentry ibarat 

sebuah penjaga gerbang, (penjaga port tepatnya) namun port sentry dapat menjaga 

banyak port, tidak seperti tools lain yang hanya mampu menjaga port-port tertentu (ports 

aplikasi tcp). 

Perbedaan 6 mode tersebut (sebenarnya dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian) : 

a. tcp dan udp : untuk menjalankan deteksi normal scanning. 
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b. stcp dan sudp : untuk menjalankan deteksi stealth scanning. 

c. atcp dan audp : untuk menjalankan deteksi advanced stealth scanning. 

 

Kemampuan dari portsentry adalah 

a. Portsentry akan mendeteksi berbagai teknik scan seperti SYN/half-open, FIN, 

NULL dan XMAS. Untuk mengetahui lebih jelas tentang berbagai teknik ini 

diharapkan untuk membaca manual dari software nmap yang merupakan salah 

satu software portscan terbaik yang ada. 

b. Portsentry akan bereaksi terhadap usaha port scan dari lawan dengan cara 

memblokir penyerang secara real time dari usaha auto scanner, probe penyelidik, 

maupun serangan terhadap sistem. 

c. Portsentry akan melaporkan semua kejanggalan dan pelanggaran kepada software 

daemon syslog lokal maupun remote yang berisi nama sistem, waktu serangan, IP 

penyerang maupun nomor port TCP atau UDP tempat serangan di lakukan.  

d. Fitur cantik Portsentry adalah pada saat terdeteksi sebuah port scan, sistem anda 

tiba-tiba menghilang dari hadapan penyerang. Fitur ini membuat penyerang tidak 

berkutik.  

e. Portsentry selalu mengingat alamat IP penyerang, jika ada serangan port scan 

yang bersifat random maka portsentry akan bereaksi. Salah satu hal yang menarik 

dari portsentry adalah bahwa program ini dirancang agar dapat dikonfigurasi 

secara sederhana sekali dan bebas dari keharusan memelihara. 

Syslog-notify, sebuah utilty yang modern untuk Linux dan Unix lain seperti desktop, 

menyediakan layar pop up yang nyaman untuk pesan yang dapat ditulis tanpa diketahui 

ke log sistem. Pilihan untuk menampilkan pesan dari semua pesan ke hanya yang paling 

kritis dapat dikonfigurasi melalui file konfigurasi syslog standar. Dalam pembuatan IDS 

dengan portsentry, syslog-notify dihubungkan dengan file syslog sebagai informasi real 

time aktifitas portsentry dalam memonitoring jaringan komputer. Syslog-notify hanya 

dapat diinstall di linux ubuntu dan debian. 

Sistem keamanan jaringan IDS (Intrusion Detection System) merupakan sistem 

pengamanan akses internet maupun host dengan mendeteksi sebuah intrusion. Sistem ini 

diimplementasikan pada jaringan komputer di Lab Komunikasi Data Polines yang 

berfungsi sebagai modul pembelajaran sistem keamanan jaringan komputer untuk para 
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mahasiswa Elektro prodi Jarkom maupun Telekomunikasi. Komponen utama dari sistem 

pendeteksi port scanning adalah portsentry-IDS. Berikut gambar 1 adalah perancangan 

sistem IDS secara umum. 

Penyerang

`

Internet Server IDS

Client

Client`

Switch

 

Gambar 1.1 Perancangan Sistem IDS Secara Umum 

 

II. Instalasi dan konfigurasi Portsentry 

Berikut adalah langkah-langkah instalasi dan konfigurasi portsentry pada komputer 

IDS : 

1. Pada server IDS menjalankan $ sudo apt-get install portsentry untuk instalasi 

melalui terminal yang harus terkoneksi dengan internet, karena portsentry sudah 

ada di repository ubuntu 11.04 seperti pada gambar 2 

 

Gambar 1.2 Instalasi Portsentry di Ubuntu 11.04 
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2. Pada server IDS terdapat file konfigurasi yang ada di direktori 

/etc/portsentry/portsentry.conf untuk mereject koneksi penyerang dengan 

iptables dan memfilter IP host penyerang melalui TCP wrapper. Untuk mengedit 

file /etc/portsentry/portsentry.conf dengan cara mengetikkan perintah # nano 

/etc/portsentry/portsentry.conf. 

 

Gambar 1.3 Konfigurasi Blocking TCP dan UDP scans 

Pada gambar 1.3 memperlihatkan konfigurasi blocking UDP/TCP scans pada ignore 

options , memilih angka 1 untuk memblock jika terjadi scanning port TCP dan UDP. 

 

Gambar 1.4 Konfigurasi Reject Connection Host dengan Iptables 

 

Pada gambar 1.4 memperlihatkan konfigurasi blocking host dengan Ipchain guna 

memblokir koneksi, untuk mereject koneksi host penyerang dengan menggunakan 
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iptables ketika tertangkap melakukan kegiatan scanning port pada jaringan dengan 

cara menghilangkan tanda # pada konfigurasi KILL_ROUTE=”/sbin/iptables –I 

INPUT –s $TARGET$ -j DROP”. 

 

Gambar  5 Konfigurasi Filtering Host dengan TCP wrapper 

Pada gambar 1.5 memperlihatkan konfigurasi filtering host dengan TCP wrapper, 

menghilangkan tanda # pada konfigurasi KILL_HOSTS_DENY=”ALL: $TARGET$ : 

DENY” untuk memfilter acces IP host penyerang ketika tertangkap melakukan 

scanning port pada jaringan. 

 

3. Pada sever IDS terdapat file /etc/portsentry/portsentry.ignore.static, isi dengan IP 

yang tidak ingin terlindungi oleh firewall portsentry, untuk mengedit file 

/etc/portsentry/portsentry.ignore.static. konfigurasi IP dapat dilakukan seperti 

pada gambar 1.6 

 

Gambar 1.6 Konfigurasi IP di /etc/portsentry/portsentry.ignore.static 
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Dalam pengisian IP, jika tidak mencantumkan nilai mask length-nya maka akan 

diasumsikan nilai subnet mask 32 bit, semisal 192.168.1.0, maka akan diasumsikan 

sama dengan 192.168.1.0/32. 

 

4. Pada server IDS terdapat file /etc/default/portsentry, untuk memilih mode TCP 

dan UDP ketika portsentry mendeteksi port TCP/UDP, memilih mode deteksi 

port sesuai dengan yang ditentukan di portsentry.conf atau mode advanced dan 

menambah deteksi stealth scan. Untuk konfigurasi mode deteksi port di file 

/etc/default/portsentry dapat dilihat pada gambar 1.7. 

 

Gambar 1.7 Konfigurasi Mode Deteksi Port TCP/UDP 

 

5. Pada server IDS mengaktifkan sistem portsentry dengan menginsialisasi internet 

daemon (init.d) yang secara default ada di sistem operasi. Untuk mengaktifkan 

portsentry dengan cara mengetik perintah # /etc/init.d/portsentry restart seperti 

pada gambar 1.8 

 

Gambar 1.8 Mengaktifkan Sistem Portsentry 
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6. Pada server IDS menjalankan perintah # tail –f /var/log/syslog untuk mengetahui 

aktifitas portsentry melalui data syslog seperti pada gambar 1.9 

 

Gambar 1.9 Aktifitas Portsentry melalui Data Syslog  

 

7. Pada server IDS coba lakukan scanning port sendiri dengan menggunakan 

perintah # nmap localhost untuk mengetahui port yang dibuka dan dicek oleh 

portsentry seperti pada gambar 1.10, tetapi harus menginstall program nmap di 

linux dengan mengetikkan perintah apt-get install nmap yang sudah terkoneksi 

dengan internet. 

 

Gambar 1.10 Port yang dibuka dan dicek oleh Portsentry 

 

3.1. Konfigurasi Iptables 

Iptables adalah program yang digunakan untuk memasukkan dan menghapus isi 

tabel filter paket pada kernel. Iptables membantu mengatur jalur pengiriman paket yang 

melintas. Iptables dapat digunakan sebagai firewall netfilter yang dapat berjalan di kernel 

linux 2.4. Iptables sudah terpasang dalam paket instalasi linux kernel 2.4. Iptables berisi 

tabel filter dan tabel NAT. Tabel filter digunakan untuk mengatur pengiriman paket yang 

masuk melewati firewall iptables. Tabel NAT digunakan untuk mentranslasikan alamat 
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jaringan. Dalam tabel NAT terdapat dua tipe yaitu DNAT dan SNAT. DNAT digunakan 

untuk mengubah alamat tujuan paket, dan SNAT digunakan untuk mengubah asal alamat 

paket. Konfigurasi iptables yang dilakukan adalah dengan menggunakan tabel DNAT 

yang digunakan untuk mengubah alamat tujuan paket seperti pada gambar 1.11. 

 

Gambar 1.11. Konfigurasi DNAT untuk Iptables 

Pada gambar 1.11 memperlihatkan konfigurasi iptables dengan tabel DNAT. Pada server 

IDS menjalankan konfigurasi iptables dengan perintah # iptables –t nat –A 

PREROUTING –i eth3 –d 192.168.1.2 –j DNAT --to-destination 192.168.1.1. Perintah 

tersebut mempunyai arti bahwa paket yang masuk ke eth3 dengan tujuan 192.168.1.2 

akan ditranslasikan atau DNAT menuju 192.168.1.1 yang menjadi alamat server IDS 

dengan portsentry sebagai sistem keamanan yang mendeteksi serangan. Sebelum 

mengkonfigurasi iptables pada linux, hal yang terpenting adalah melakukan forwarding 

IP Address agar IP dari network yang berbeda dapat diforward untuk berkomunikasi 

dengan internal network, perintah yang digunakan adalah # echo 1 > 

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward. Agar konfigurasi iptables dapat tersimpan di sistem linux 

menggunakan perintah # /etc/init.d/iptables save. 

 

3.2. Instalasi dan Konfigurasi Syslog-notify 

Penerapan IDS menggunakan portsentry akan diintegrasikan dengan syslog-notify 

sebagai informasi real time aktifitas portsentry yang keluar di layar monitor dalam 

bentuk pop up window. Untuk menguji keberhasilan syslog-notify dalam menampilkan 

informasi aktifitas portsentry secara real time, maka perlu ada instalasi dan konfigurasi 

syslog-notify dengan file syslog yang menjadi tempat penyimpanan berkas log informasi 

dari portsentry seperti pada gambar 1.12. Berikut adalah langkah instalasi dan 

konfigurasi syslog-notify sebagai informasi portsentry dalam bentuk pop up window di 

linux ubuntu. 
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Gambar 1.12 Informasi Sistem di File Syslog 

 

3.3. Langkah instalasi dan konfigurasi Syslog-Notify 

Berikut adalah langkah-langkah instalasi dan konfigurasi portsentry pada 

komputer IDS : 

1. Pada server IDS mendownload syslog-notify-0.1.tar.bz2 di 

https://github.com/jtniehof/syslog-notify/downloads melalui internet. Dalam instalasi 

syslog-notify diperlukan paket libraries untuk libnotify, install paket libnotify-dev dan 

gcc dengan perintah $ sudo apt-get install libnotify-dev gcc seperti pada gambar 1.13 

dan gambar 1.14. 

 

Gambar 1.13 Instalasi Paket libnotify-dev 

https://github.com/jtniehof/syslog-notify/downloads
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Gambar 1.14 Instalasi Paket gcc 

 

2. Pada server IDS melakukan kompilasi file syslog-notify-0.1.tar.bz2 dengan perintah $ 

sudo tar –jxvf syslog-notify-0.1.tar.bz2 melalui terminal seperti pada gambar 1.15. 

 

Gambar 1.15. Kompilasi File Syslog-notify-0.1.tar.gz 

 

3. Pada server melakukan instalasi file syslog-notify yang sudah dikompilasi dengan 

masuk ke direktory syslog-notify menggunakan perintah $ cd syslog-notify-0.1 dan $ 

./configure kemudian $ sudo make dan diikuti perintah $ sudo make install agar file 

instalasi syslog-notify berada di direktory /usr/local/bin seperti pada gambar 1.16. 
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Gambar 1.16 Instalasi File Syslog-notify 

 



 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
14 

4. Pada server IDS membuat FIFO dikarenakan syslog-notify membutuhkan FIFO untuk 

menampilkan pesan dari syslog, cara membuat FIFO dapat dilakukan dengan 

perintah $ sudo mkfifo /var/spool/syslog-notify seperti pada gambar 1.17 dan perlu 

mengubah hak akses user,group,other agar bisa read and write dengan perintah $ 

sudo chmod ugo+rw /var/spool/syslog-notify seperti pada gambar 1.18.  

Gam

bar 1.17 Pembuatan FIFO untuk Pesan Syslog 

 

Gambar 1.18 Pengaturan Hak Akses User 

 

5. Pada server IDS membuat file bernama 99-notify.conf di direktory /etc/rsyslog.d 

untuk konfigurasi syslog-notify yang dipasang di ubuntu dengan perintah $ sudo gedit 

/etc/rsyslog.d/99-notify.conf seperti pada gambar 1.19 dan isikan *.* 

|/var/spool/syslog-notify agar semua file syslog ditampilkan dalam pop up window ke 

layar monitor seperti pada gambar 1.20 

 

Gambar 1.19 Pembuatan File 99-notify.conf di rsyslog.d 
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Gambar 1.20 Konfigurasi Pengiriman Pesan Syslog 

 

6. Pada server melakukan restart rsyslog dengan perintah $ sudo /etc/init.d/rsyslog 

restart agar rsyslog merespon syslog-notify dalam menampilkan informasi yang ada 

di syslog seperti pada gambar 1.21. 

 

Gambar 1.21 Restart rsyslog 

 

7. Pada server IDS menjalankan syslog-notify dengan perintah $ syslog-notify agar 

syslog-notify bekerja menampilkan isi informasi syslog dalam bentuk pop up window 

seperti pada gambar 1.22. Setelah dijalankan maka syslog-notify akan merespon data 

syslog dari portsentry dan menampilkan di layar monitor secara real time seperti pada 

gambar 1.22. 

 

Gambar 1.22 Tampilan Pop up Window Syslog-notify 
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III. Penutup 

Dengan menerapkan Intrusion Detection System (IDS), akan mempermudah kerja 

administrator dalam mengamankan data dan memonitoring jaringan komputer. 

Dengan penggunaan Intrusion Detection System (IDS) sebagai sistem keamanan 

jaringan, dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan security sistem yang ada dari 

beberapa usaha penyerangan., semoga mudah dipahami dan bermanfaat  
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