BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Tahapan Analisis Sistem
Tahapan ini merupakan tahapan analisis sistem yang berjalan, yaitu
peneliti menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara terkait kondisi jaringan
yang sedang berjalan. Serta menganalisis kebutuhan tools yang akan digunakan
dalam penelitian analisa keamanan jaringan wifi dari serangan sniffing.

4.1.1 Skema Jaringan
Saat ini Madrasah Aliyah (MA) Masalikil Huda Tahunan sekolah ini telah
menerapkan sistem jaringan komputer menggunakan kabel maupun tanpa kabel
sebagai media pertukaran data informasi dan akademik. Kondisi jaringan yang
ada saat ini terpusat di MA Masalikil Huda, kemudian dibagi ke beberapa tempat
dengan skema jaringan :

Gambar 4. 1 Skema Jaringan MA Masalikil Huda
4.1.2 Perangkat Jaringan
Pada saat ini MA Masalikil Huda memiliki beberapa jenis perangkat
jaringan diantara 1 buah modem, 2 buah router, 1 buah router hap mini, 1 buah
router hap lite 2 hub, dan 5 acces point yang tersebar di beberapa tempat dengan
rincian dan model yang digunakan sebagai berikut :
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No

Perangkat

Jenis

Model

1

Modem

Indihome

Bg6243c

2

Router

Mikrotik Routerboard

450G

3

Router

Mikrotik Routerboard

750

4

Router

Mikrotik Routerboard Haplite

Rb 941-2nd

5

Router

Mikrotik Routerboard Hapmini

Rb931-2nd

6

Hub

Tp-link

Sf 1024d

7

Hub

Tp-link

Sf 1024d

8

Access Point

Huawei

Ws319

9

Access Point

Tp-link

Wr840n

10

Access Point

D-link

G700ap

11

Access Point

Tp-link

WA701

12

Access Point

Tenda

AE 6928

Tabel 4. 1 Perangkat Jaringan
4.2 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan kebutuhan peneliti untuk melakukan
penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak
diantaranya sebagai berikut :
1. Perangkat Keras :
Perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut :


Intel Core i3 3217U Speed 1.8 GHz



Ram DDR3 6 GB



Hard Drive 500 GB

2. Perangkat Lunak :
Perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :


Backbox 5 Linux Ubuntu sebagai operasi sistem
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Ettercap merupakan tools untuk menganalisa protokol jaringan yang
memiliki kemampuan untuk melakukan penyadapan pada jaringan



Sslstrip merupakan tools untuk melakukan serangan MITM

pada

protokol http (bukan HTTPS), maksudnya untuk menyerang situs yang
dilindungi dengan https
4.3 Instalasi Tools Dan Konfigurasi
Pada tahapan ini Peneliti menjelaskan cara menginstall tools yang akan
digunakan serta konfigurasi dari tools tersebut.
1. Installasi


untuk menginstall ettercap
1. sudo apt-get install zlib1g zlib1g-dev
2. sudo apt-get install build-essential
3. sudo apt-get install ettercap

Gambar 4.2 Tampilan ettercap


untuk menginstall sslstrip
1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install sslstrip
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Gambar 4. 3 Tampilan Sslstrip
2. Konfigurasi
Ketika semua kebutuhan tools sudah terinstall maka dibutuhkan sedikit
konfigurasi, agar tools yang digunakan bisa berjalan dengan baik, berikut
ini konfigurasi tools ettercap :


sudo mousepad /etc/ettercap/etter.conf



Rubah privs menjadi 0



Hilangkan Tanda “#” pada bagian if you use iptables

Gambar 4. 4 Merubah privs menjadi 0
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Gambar 4. 5 Etter.conf menghapus tanda “#” pada if you use iptables
4.4 Lokasi Penyerangan
Pada tahapan ini peneliti melakukan penelitian ditempat yang sudah
diizinkan.

Gambar 4. 6 Lokasi penelitian
Gambar 4.6 merupakan denah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian pada
MA Masalikil Huda Tahunan Jepara. Pada gambar 4.6 merupakan perwakilan dari
ruangan ruangan yang ada pada MA Masalikil Huda, berikut ini penjelasanya
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A) Ruangan 1 merupakan ruangan TU dan ruangan Kepala sekolah
B) Ruangan 2 merupakan ruangan UKS
C) Ruangan 3 merupakan ruang guru mata pelajaran dan ruang BK
D) 4 Merupakan tangga menuju lantai 2
E) Ruangan 5 merupakan bangunan lantai 2
F) Ruangan 6 merupakan perpustakaan
G) Ruangan 7 merupakan laboratorium komputer dimana menjadi tempat
penelitian
H) 8 Merupakan lorong menuju ke yayasan
I) 9 Merupakan tempat parkir bagi semua guru maupun siswa
4.5 Skema Penelitian
Pada tahapan ini peneliti akan melakukan tiga kali percobaan penyerangan
untuk menganalisa keamanan jaringan wifi MA Masalikil Huda. Percobaan
pertama yang akan di lakukan peneliti menggunakan teknik serangan sniffing,
percobaan kedua menggunakan teknik serangan ARP Poison, sedangkan
percobaan ketiga menggunakan teknik serangan DNS Spoofing. Peneliti akan
menggunakan simulasi penyerangan dengan menggunakan virtualbox dengan
konfigurasi jaringan dan skenario percobaan sebagai berikut:
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=Hotspot
set [ find default-name=ether1 ] name=ISP
/ip hotspot profile
add dns-name=hotspotlogin.com hotspot-address=10.10.10.1 name=hsprof1
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] shared-users=5
/ip pool
add name=hs-pool-2 ranges=10.10.10.2-10.10.10.254
/ip dhcp-server
add address-pool=hs-pool-2 disabled=no interface=Hotspot lease-time=1h
name=\
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dhcp1
/ip hotspot
add address-pool=hs-pool-2 disabled=no interface=Hotspot name=hotspot1 \
profile=hsprof1
/tool user-manager customer
set admin access=\
own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw
#error exporting /dude
/ip address
add address=10.10.10.1/24 interface=Hotspot network=10.10.10.0
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ISP
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.0/24 comment="hotspot network" gateway=10.10.10.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.56.1,8.8.8.8
/ip firewall filter
add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
"place hotspot rules here" disabled=yes
/ip firewall nat
add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
"place hotspot rules here" disabled=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ISP
add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" \
src-address=10.10.10.0/24
/ip hotspot user
add name=admin password=admin
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.56.1
/system lcd
set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24x4
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/system lcd page
set time disabled=yes display-time=5s
set resources disabled=yes display-time=5s
set uptime disabled=yes display-time=5s
set packets disabled=yes display-time=5s
set bits disabled=yes display-time=5s
set version disabled=yes display-time=5s
set identity disabled=yes display-time=5s
set ISP disabled=yes display-time=5s
set Hotspot disabled=yes display-time=5s
set ether3 disabled=yes display-time=5s
set ether4 disabled=yes display-time=5s
/tool romon port
set [ find default=yes ] cost=100 forbid=no interface=all secrets=""
/tool user-manager database
set db-path=user-manager

Gambar 4. 7 skenario penelitian
4.6 Percobaan Penelitian
Dalam percobaan ini peneliti akan melakukan tiga teknik serangan untuk
menganalisa keamanan jaringan wifi di MA Masalikil Huda Tahunan Jepara,
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dengan skenario peneltian menggunakan bantuan software emulator virtualbox
yang sudah terinstall dua operasi sistem yaitu backbox linux yang akan bertindak
sebagai attacker dan windows yang akan dijadikan sebagi korban.

4.6.1 Percobaan ARP Poison
ARP poison merupakan teknik serangan pada jaringan computer dengan
menggunakan LAN atau wireless, serangan ini memungkinkan penyerang bisa
mengetahui frames data pada jaringan melakukan modifikasi traffic atau bahkan
menghentikan traffic. Inti dari serangan adalah ini memanfaatkan kelemahan pada
teknologi jaringan komputer itu sendiri yang menggunakan ARP broadcast.
Sebelum melakukan serangan ini pastikan bahwa komputer attacker dan
komputer yang akan dijadikan korban terhubung pada jaringan yang sama.

Gambar 4. 8 tampilan login ke wifi pada komputer attacker
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Gambar 4. 9 tampilan login ke wifi pada komputer korban
Setelah komputer korban dan attacker terhubung pada wifi maka masing-masing
komputer mendapatkan alamat IP

Gambar 4. 10 alamat IP pada komputer attacker
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Gambar 4. 11 alamat IP pada komputer korban
pada gambar diatas komputer attacker mendapatkan alamat IP 10.10.10.215
sedangkan untuk komputer korban mendapatkan alamat IP 10.10.10.254, setelah
saling terhubung pada jaringan jaringan yang sama untuk melakukan serangan
ARP poison langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengetikan
perintah pada terminal route – n hal ini bertujuan untuk mencari tahu ip gateway
pada jaringan tersebut.
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Gambar 4. 12 Mencari IP gateway
Setelah IP gateway diketahui, kemudian melakukan serangan pada alamat ip
korban dengan perintah arpspoof -i eth0 -t 10.10.10.254 10.10.10.1

Gambar 4. 13 ARP poison berjalan
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Hasil dari percobaan serangan ARP poison yang dilakukan penelti menjelaskan
bahwa ARP poison dapat berjalan pada jaringan wifi MA Masalikil Huda
Tahunan Jepara.
4.6.2 Percobaan Sniffing
Sniffing merupakan tindakan penyadapan dalam jaringan komputer dengan
tujuan mencuri data data yang bersifat pribadi maupun account yang bersifat
pribadi. Dalam penelitian ini peneliti melakukan percobaan dengan menggunakan
dua komputer yang nantinya satu komputer digunakan untuk attacker atau pelaku
snffing

sedangkan satu komputer digunakan untuk korban. Percobaan akan

dilakukan dengan cara komputer korban dibuat akses ke gmail sedangkan
komputer attacker digunakan untuk menyadap komputer korban yang sama-sama
terhubung dalam satu jaringan. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah
dengan mengetikan perintah echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ ip_forward

Gambar 4. 14 mengatifkan ip_forward
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Langkah berikutnya peneliti mengaktifkan fungsi redirect iptables dengan
perintah iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 -j
REDIRECT --to-port 10000

Gambar 4. 15 mengatifkan redirect iptables
Setelah iptables aktif langkah selanjutnya mengatifkan sslstrip dengan perintah
sslstrip -l 10000
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Gambar 4. 16 mengatifkan sslstrip
Setelah semua persiapan sudah dilakukan peneliti maka langkah
berikutnya peneliti akan membuka tools ettercap, tools tersebut yang digunakan
peneliti untuk menganalisa keamanan jaring wifi MA Masalikil Huda, setelah
tools terbuka arahkan ke sniff lalu pilih unified sniffing

Gambar 4. 17 unified sniffing
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Memilih interface wifi yang kita gunakan

Gambar 4. 18 memilih interface
Setelah memilih interface langkah berikutnya scan host pada jaringan wifi
arahkan ke hosts lalu pilih scan

Gambar 4. 19 scan host
Setelah proses scan host selesai langkah berikutnya pilih host list, maka akan
terlihat semua host yang ada
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Gambar 4. 20 daftar host dalam jaringan
Setelah itu pilih Mitm arahkan ARP poisoning kemudian ceklis sniff remote
connection

Gambar 4. 21 pilih ARP poisoning
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Gambar 4. 22 pilih sniff remote connection
Setelah semuanya persiapan sudah siap maka peneliti mulai menjalankan tools
ettercap

Gambar 4. 23 ettercap di jalankan
Setelah ettercap sudah berjalan maka peneliti beralih ke komputer korban
untuk mencoba login ke accounts gmail, dengan harapan pada saat komputer
korban dibuat login ke gmail maka komputer attacker dapat merekam username
dan password yang digunakan
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Gambar 4. 24 memasukan alamat email

Gambar 4. 25 memasukan password
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Gambar 4. 26 masuk ke gmail

Gambar 4. 27 tampilan ettercap pada komputer attacker
Dalam penelitian ini peneliti mencoba beberapa kali masuk ke accounts
gmail menggunakan komputer korban namun hasilnya tetap sama komputer
attacker tidak mampu merekam dengan baik aktifitas pada komputer korban.

4.6.3 Percobaan DNS Spoofing
DNS spoofing merupakan teknik attacker memanipulasi sebuah DNS yang
ada di dalam jaringan itu sendiri, serangan ini hampir sama dengan serangan
sniffing namun yang membedakan peneliti menggunakan web server lokal dan
mengedit configurasi etter.dns yang ada pada ettercap hal ini bertujuan apabila
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korban mengakses sebuah domain maka secara otomatis domain yang diakses
tersebut akan berbelok ke web server lokal yang sudah disiapkan, konsep
serangan ini seperti berikut

Gambar 4. 28 konsep DNS spoofing
Langkah pertama yang dilakukan mengaktifkan web sever lokal dengan perintah
apache2ctl start

Gambar 4. 29 mengaktifkan web server lokal
Membuka folder /var/www/html/ dan membuat script didalamnya
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Gambar 4. 30 Gambar 4.30 membuat script
Setelah membuat script pada folder /var/www/html langkah selanjutnya
mengecek IP address yang akan digunakan pada konfigurasi selanjutnya dan
untuk mengetes script yang kita buat bisa berjalan
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Gambar 4. 31 IP address

Gambar 4. 32 tes script
Setelah script dapat berjalan langkah selanjutnya merubah konfigurasi etter.dns
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pada folder /etc/ettercap/etter.dns konfigurasi ini bertujuan apabila korban ingin
membuka sebuah website maka secara otomatis akan diarahkan ke script yang
sudah dibuat tadi. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba membelokan
facebook.com ke dalam web server lokal yang sudah dibaut tadi.

Gambar 4. 33 konfigurasi etter.dns
Setelah semua persiapan selesai maka kembali membuka ettercap, arahkan
ke sniff lalu pilih unified sniffing dan memilih interface

50

Gambar 4. 34 unified sniffing

Gambar 4. 35 pilih interface
Kemudian pilih scan hosts dan hosts list
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Gambar 4. 36 scan hosts

Gambar 4. 37 hosts list
Setelah itu pilih Mitm arahkan ARP poisoning kemudian ceklis sniff remote
connection
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Gambar 4. 38 ARP poisoning

Gambar 4. 39 sniff remote connection
Setelah itu aktifkan plugins dns_spoof dan start ettercap
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Gambar 4. 40 plugins dns_spoof

Gambar 4. 41 dns spoofing berjalan
Setelah dns spoofing sudah berjalan maka peneliti beralih ke komputer
korban untuk mencoba browsing ke facebook.com dengan harapan pada saat
komputer korban dibuat browsing ke facebook.com maka komputer korban dialih
ke web server local yang ada di komputer attacker.
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Gambar 4. 42 komputer korban login ke facebook

Gambar 4. 43 tampilan facebook komputer korban
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Gambar 4. 44 tampilan dns spoofing pada komputer attacker
Pada penelitian ini peneliti mencoba beberapa kali browsing ke
facebook.com dengan menggunakan komputer korban namun hasilnya tetap sama
komputer attacker tidak mampu mengalihkan dns facebook kedalam web server
local, sedangkan komputer korban dapat browsing ke facebook tanpa ada
gangguan dari komputer attacker.
4.7

Hasil Percobaan
Hasil dari percobaan serangan sniffing, ARP Poision, DNS Spoofing yang

dilakukan peneliti pada jaringan wifi MA Masalikil Huda Tahunan Jepara sebagai
berikut :
Tabel 4. 2
NO Percobaan Serangan

Hasil

1

Serangan

Percobaan ARP Poison

dapat

berjalan

di

jaringan wifi MA Masalikil
Huda Tahunan Jepara
2

Percobbaan Sniffing

Serangan

ini

tidak

mampu

berjalan pada jaringan wifi i
MA Masalikil Huda Tahunan
Jepara

56

3

Percobaan DNS Spoofing

Serangan

ini

tidak

mampu

berjalan pada jaringan wifi i
MA Masalikil Huda Tahunan
Jepara

4.8 Solusi Untuk Mencegah Serangan ARP Poison
Dalam tiga macam serangan yang dilakukan peneliti hanya satu serangan
yang bisa berjalan pada jaringan MA Masalikil Huda yaitu serangan ARP Poison.
Setelah melakukan penelitian, peneliti merekomendasikan atau memberi solusi
untuk mencegah terjadinya serangan ARP Poison pada jaringan MA Masalikil
Huda, dengan menggunakan DecaffeinatID merupakan software sederhana yang
mampu digunakan sebagai IDS (Intrusion Detection System), DecaffeinatID akan
memberikan notifikasi jika terjadi manipulasi protokol ARP pada jaringan
DecaffeinatID akan menyimpan notifikasi di file idslog.txt yang tersimpan di
direktori dimana DecaffeinatID dijalankan.
4.8.1 Simulasi DecaffeinatID
Pada

Simulasi

peneliti

mencoba

menyerang

kembali

jaringan

menggunakan teknik arp poison sementara komputer windows bertahan
menggunakan software DecaffeinatID dan memutus koneksi komputer attacker
langsung dari mikrotik dan memblokir mac address, sehingga komputer attacker
tidak bisa terhubung ke internet dan tidak bisa meneruskan aksinya.
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Gambar 4. 45 perintah arp poison
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Gambar 4. 46 arp poison berjalan

Gambar 4. 47 notifikasi serangan pada windows
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Gambar 4. 48 log serangan
20190902113728: IP 10.10.10.1 changed MAC from 08-00-27-06-2b-2d to 0800-27-dd-58-98
WARNING!!!
This IP is a Gateway!!! Something weird is up!!!
20190902113747: IP 10.10.10.1 changed MAC from 08-00-27-06-2b-2d to 0800-27-dd-58-98
WARNING!!!
Dari log serangan yang dapat di capture software

DecaffeinatID

menjelaskan sumber serangan berasal, dari mac address 08-00-27-06-2b-2d ke
mac address 08-00-27-dd-58-98. Setelah mengetahui sumber serangan maka
peneliti memutus koneksi internet komputer attacker dengan cara login ke
mikrotik dengan winbox pilih IP kemudian hotspot
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Gambar 4. 49 tampilan winbox

Gambar 4. 50 tampilan IP hosts
Setelah masuk IP hotspot pilih hosts maka akan terlihat pengguna yang terhubung
pada jaringan
setelah itu peneliti melakukan pencarian mac address yang di gunakan attacker

Gambar 4. 51 hasil pencarian
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Dari hasil pencarian diketahui mac address attacker 8-00-27-06-2b-2d dengan IP
address 10.10.10.254 terhubung pada server hotspot1. Setelah mengetahui alamat
ip peneliti akan memutus koneksi internet attacker agar serangan tidak
berkepanjangan.

Gambar 4. 52 memutus koneksi attacker

Gambar 4. 53 koneksi internet attacker terputus
Pada gambar 4.53 dapat dilihat komputer attacker kehilangan akses ke
internet, setelah komputer attacker terputus dari internet maka dapat dipastikan
bahwa serangan yang dilakukan attacker akan berhenti. Peneliti juga
memanfaatkan ip binding untuk memblokir IP address dan mac address dengan
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tujuan agar komputer attacker tidak bisa terhubung pada jaringan wifi, cara untuk
melakukannya sebagai berikut
Klik kanan pada kolom IP attacker pilih make binding

Gambar 4. 54 binding ip dan mac address
Pada kolom type peneliti memilih blocked, hal ini bertujuan agar komputer
attacker tidak bisa terhubung dalam internet karena mac address yang ada di
komputer attacker telah diblokir.

Gambar 4. 55 pilih type blocked
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4.9 Solusi Alternative Untuk Mengatasi Serangan Arp Poison Bagi Pengguna
Linux
Untuk mengatasi serangan ini pihak administrator jaringan dapat
menggunakan tools airodump-ng untuk memonitoring lalu lintas pada jaringan
kelebihan dari tools tetep bisa digunakan untuk memonitoring sebuah jaringan
tanpa harus terhubung kejaringan tersebut. Dengan kata lain apabila kita tidak
bisa terhubung pada jaringan, kita bisa memonitoring jaringan tersebut dan
memblokir IP yang mencurigakan. Untuk menginsitall tools sebagai berikut :
1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install aircrack-ng
Untuk cara penggunaannya sebagai berikut :
1. sudo airmon-ng
perintah ini digunakan untuk melihat interface apa yang sedang berjalan.
2. sudo airmon-ng start wlan0
wlan0 merupakan interface yang digunakan
3. sudo airodump wlan0
perintah ini digunakan untuk melihat pengguna yang terhubung pada
jaringan kita, setelah menemukan aktifitas pengguna yang dirasa cukup
mencurigakan kita dapat memutus koneksi pengguna tersebut dengan
perintah :

sudo aireplay-ng -0 0 -a <ssid target> -c <station target> wlan0
Contohnya :
sudo taireplay-ng -0 0 -a C4:E7:74:91:67:2B -c F1:3E:20:06:6C:60
wlan0

Keterangan :


-0

= Untuk deauth atau memutus koneksi

pengguna yang mencurigakan


0

= Durasi waktu yang di inginkan
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- a C4:E7:74:91:67:2B

= MAC Address Pengguna



-c F1:3E:20:06:6C:60

= MAC Address station Pengguna atau

MAC Address modem wifi


wlan0

= Interface yang digunakan

