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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di kalangan masyarakat sangat 

drastis dan berevolusi hingga saat ini. Kemajuan teknologi 

masyarakat dengan mudah menciptakan objek-objek, teknik yang 

efisien dan cepat dalam  melakukan pekerjaan serta mudah 

mendapatkan informasi dan pertukaran informasi atau data 

dengan jarak jauh. Salah satunya adalah komputer. Semua 

instansi baik itu perusahaan,universitas, pemerintahan 

membutuhkan komputer untuk menjalankan kelancaran aktivitas 

dan arus informasi.  

Jaringan komputer merupakan sebuah rangkaian dua atau 

lebih komputer, dimana akan berhubungan satu sama lain dengan 

sebuah sistem komunikasi. Jaringan komputer dimungkinkan 

bagi setiap komputer yang terjaring di dalamnya dapat saling 

tukar-menukar data, program, dan sumber daya komputer 

lainnya, seperti media penyimpanan, printer, dan lain-lain. 

Jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer 

yang berada pada lokasi berbeda dapat juga dimanfaatkan untuk 

mengirim surat elektronik (e-mail), mengirim file data (upload) 

dan mengambil file data dari tempat lain (download), dan 

berbagai kegiatan akses informasi pada lokasi yang terpisah. 
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Tujuan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing 

resource (sumber daya), dimana sebuah komputer dapat 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang 

berada dalam jaringan yang sama.  

Salah satu media transmisi yang mengatur arus lintas data 

adalah server. Sebuah jaringan terdiri dari banyak komputer dan 

saling terhubung. Komputer server memberikan pelayanan bagi 

sejumlah komputer yang saling berhubungan, dalam melakukan 

akses data misalnya untuk untuk pembatasan akses, melakukan 

kontrol data, dan aliran data yang terjadi. 

Semakin majunya perkembangan teknologi dan internet 

saat ini, berbagai macam kejahatan di dunia teknologi informasi 

semakin banyak dan beragam. Komputer yang awalnya hanya 

digunakan untuk alat komunikasi dan alat bantu memudahkan 

kerja manusia, menjadi media tindak kejahatan. Dalam teknologi 

internet sekarang ini,DNS merupakan jantung yang sangat 

berperan penting. Pengetahuan dan pengertian 

tentangDNSmerupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh 

operator internet. Dalam jaringan internet, kejahatan dapat selalu 

terjadi pada setiap bagiannya dan tidak terkecuali kejahatan yang 

menyerang DNS. Salah satunya adalah DNSCache Poisoning dan 

DNSSpoofing. DNScache poisoning merupakan tindak kejahatan 

melalui jaringan komputer sama halnya dengan DNSspoofing.  

Pada DNScache poisoning, server menyediakan informasi 

yang salah sehingga mengarahkan pengguna pada lokasi yang 
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tidak tepat, terkadang alamat yang dituju tidak dapat 

mengaksessitus yang diinginkan. DNScache poisoning 

menyerang client melalui DNS mereka, client akan tidak sadar 

bahwa sedang mengakses situs palsu dengan tujuan menjebak 

client dan mencuri data pribadi untuk kemudian disebarkan atau 

dirusak oleh pencuri. Sedangkan DNSspoofing adalah salah satu 

metode hackingMan In The Middle Attack (MITM) yang akan 

memalsukan alamat IP dari sebuah domain. 

DNS adalah Domain Name Server, yaitu server yang 

digunakan untuk mengetahui IP Address suatu host lewat host 

namenya. Dalam dunia internet, komputer berkomunikasi satu 

sama lain dengan mengenali IP Addressnya. Namun bagi 

manusia tidak mungkin menghafal IP Address tersebut, manusia 

lebih mudah menghafal kata-kata seperti www.google.com atau 

www.facebook.com. DNS berfungsi untuk mengkonversi nama 

yang bisa terbaca oleh manusia ke dalam IP addresshostyang 

bersangkutan untuk dihubungi.Jadi ketika target melakukan 

request terhadap sebuah alamat domain dengan alamat IP A, 

dengan DNSSpoofing oleh gatway request user tersebut akan di 

forward ke alamat IP palsu attacker. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana merancang dan membangun DNS server pada 

linux debian ? 

2. Bagaimana cara membangun keamanan jaringan pada 

DNSserver ? 

3. Bagaimana cara menggunakan teknik DNSCache 

Poisoning ? 

4. Bagaimana cara menggunakan teknik DNSSpoofing ? 

 

1.3. Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pembuatan tugas akir ini adalah : 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III (D3) 

pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

2. Menerpkan hasil belajar penulis di program studi 

teknik informatika pada perancangan aplikasi yang 

utuh dan sesuai kebutuhan nyata. 

3. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

analisis untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan 

bertanggung jawab. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas 

akir ini adalah   

1. Menghasilkan sebuah DNSserver. 

2. Menghasilkan security jaringan yang baik pada 

DNSserver. 

3. Menghasilkan perbandingan antara DNSCachePoisoning 

dan DNSSpoofing. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan dibatasi oleh beberapa hal 

sebagai berikut ini : 

1. Peneliti hanya membahas tentang DNSserver dan 

keamanannya 

2. Mengukur parameter keamanan firewallBIND pada 

DNSserver menggunakan teknik DNS Cahce poisoning 

dengan DNS spoofing 

3. Peneliti mencoba membandingkan penggunaan antara 

teknik DNSCache Poisoning dengan DNSSpoofing. 

 

1.5. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir 

ini meliputi : 

a. Melakukan studi literature dari website dan buku serta 

modul instalasi dari perangkat lunak. 
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b. Melakukan wawancara melalui diskusi dan tanya jawab 

dengan orang-orang yang ahli pada bidang yang 

berhubungan. 

c. Perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 

d. Pengujicobaan dan pengambilan data. 

e. Analisa data. 

Dalam perancangan sistem menggunakan kaidah dalam 

rekayasa perangkat lunak yaitu siklus hidup perangkat lunak 

antara lain : 

a. User Requirement (Analisi Masalah) 

b. System Design (Perancangan) 

c. Implementation (Implementasi) 

d. Testing (Pengujian Hasil) 

 

 


