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1. Pendahuluan 

 
Era komunikasi dengan menggunakan layanan internet memberikan 

banyak kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dikehendaki. 
Perkembangan yang begitu pesat berdampak pada berbagai macam perubahan 
terhadap informasi di layanan internet menjadi lebih kompleks. Semakin banyak 
orang, perusahaan-perusahaan, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah 
yang menghubungkan jaringan komputernya ke jaringan layanan internet. 
Tentunya masalah keamanan bagi para pengguna layanan tersebut menjadi 
prioritas utama. Untuk menjamin keamanan jaringan layanan internet diperlukan 
alat deteksi yang dapat mendeteksi terjadinya intrusi pada suatu sistem yaitu 
Intrusion detection systems (IDS). Tujuan utama dari Intrusion detection systems 

(IDS) adalah sebagai alarm, yang akan memberikan peringatan apabila terdapat 
penetrasi dalam parameter keamanan, dan memberikan solusi terhadap masalah 
keamanan tersebut. Pada umumnya IDS diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 
Network Based IDS (NIDS) dan Host Based IDS (HIDS). NIDS akan melakukan 
pemantauan terhadap seluruh bagian pada jaringan dengan mengumpulkan 
paket‐paket data yang terdapat pada jaringan tersebut serta melakukan analisa dan 
menentukan apakah paket‐paket tersebut merupakan paket normal atau paket 
serangan sedangkan HIDS hanya melakukan pemantauan pada perangkat 
komputer tertentu dalam jaringan. HIDS biasanya akan memantau kejadian seperti 
kesalahan login berkali – kali dan melakukan pengecekan pada file [1].  

Penggunaan IDS dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan 
semakin pentingnya faktor keamanan bagi para pengguna jaringan komputer. 
Untuk sebuah jaringan yang berskala besar bahkan seringkali digunakan lebih dari 
satu jenis produk IDS. Dengan semakin besarnya jumlah IDS yang digunakan 
maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk mengelolanya. Selain itu, 
setiap produk IDS memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Pada 
dasarnya tidak ada satu produk pun yang benar-benar ‘sempurna’, dalam arti 
dapat memenuhi segala kriteria yang dibutuhkan untuk dapat mendeteksi semua 
bentuk intrusi yang muncul. Oleh karena itu akan sangat menguntungkan bila 
dapat mengelola dan menggunakan produk IDS yang berbeda-beda untuk 
melaksanakan deteksi intrusi secara bersama-sama dengan cara mengintegrasikan 
IDS yang berbeda-beda tersebut menjadi Hybrid IDS dengan menggunakan 
WBEM sebagai manajemen jaringan. 

  
2. Tinjauan Pustaka 
 

Pada penelitian terdahulu, integrasi Host Based dan Network Based 

Intrusion Detection System telah dilakukan oleh Mila Anasanti. Dalam 
penelitiannya, Anasanti mengimplementasikan dua produk IDS yang mewakili 
contoh dari jenis Host Based IDS dan Network Based IDS untuk diintegrasikan 
yaitu Snort IDS dan Ossec IDS. Sedangkan manajemen jaringan yang dipilih 
untuk mengelola IDS adalah Web Based Enterprise Management (WBEM). 
Anasanti melakukan penurunan elemen dengan WBEM dari produk IDS yang 
digunakan. Kedua produk IDS dan WBEM dijalankan pada sistem operasi linux 
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yang dalam implementasinya terdapat kendala adanya dependency sehingga 
pengujian belum dapat dijalankan secara keseluruhan [2]. Pada tahap pengujian, 
selain adanya dependency, penggunaan WBEM sebagai sistem manajemen 
jaringan untuk integrasi Snort IDS dan Ossec IDS belum dapat dijalankan 
dikarenakan keduanya ditulis dengan menggunakan bahasa C sedangkan WBEM 
services ditulis dengan menggunakan bahasa Java, sehingga provider Snort IDS 
dan Ossec IDS harus ditulis dengan Java Native Interface (JNI). Penggunaan JNI 
pada WBEM, yaitu java library path tidak dikenali meskipun sudah dilakukan 
set-up link dynamic library path. Sehingga pada penelitian tersebut tujuan yang 
ingin dicapai untuk membuktikan bahwa WBEM memberikan kemudahan dalam 
manajemen pengelolaan IDS belum tercapai. Beranjak dari penelitian tersebut, 
maka dikembangkan penelitian yang telah ada dengan mengimplementasikan 
produk Host Based IDS dan Network based IDS yang sama dengan penelitian 
sebelumnya untuk menghasilkan sebuah Hybrid IDS dengan memanfaatkan 
WBEM sebagai Web Based Network Management System. Dalam penelitian ini, 
peneliti tidak melakukan penurunan elemen dari produk IDS tetapi memanfaatkan 
fungsi CIM yang sudah ada dengan membuat CIM class baru untuk mengintegrasi 
kedua IDS. Peneliti juga menggunakan CIM Server yaitu SFCB (Small Footprint 
CIM Broker) dan CIM Client dan Provider yaitu PyWBEM yang sangat berbeda 
dengan penelitian terdahulu. Untuk memanajemen integrasi secara web interface 

digunakan CIM  yaitu YAWN dan menampilkan alert dari adanya proteksi hybrid 
IDS, peneliti melakukan penambahan BASE (Basic Analysis and Security 

Engine). Kemudian penulis akan melakukan pengujian serangan yang tidak 
dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga hybrid IDS mampu menunjukkan 
kinerja kerjanya. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, penulis mampu 
membuktikan bahwa kedua produk IDS tersebut yang diperlakukan sebagai 
elemen pada WBEM untuk dikelola dapat saling melengkapi dalam melakukan 
deteksi intrusi secara bersama-sama. 

Intrusion Detection System (IDS). Intrusi merupakan berbagai aktivitas 
yang berpotensi atau memungkinkan untuk melakukan gangguan secara tanpa 
diketahui oleh pemilik sistem. Intrusion Detection adalah usaha mengidentifikasi 
adanya penyusup yang memasuki sistem tanpa otorisasi. Intrusion Detection 

System (IDS) merupakan sistem untuk memonitor kejadian-kejadian yang 
berlangsung pada jaringan komputer dan melakukan analisis untuk mendeteksi 
adanya intrusi. [3]. IDS melindungi sistem komputer dengan mendeteksi serangan 
dan menghentikannya. IDS melakukan pencegahan intrusi dengan cara 
menganalisa dengan sebuah metode. Untuk itu, IDS mengidentifikasi penyebab  
intrusi dengan cara membandingkan antara event yang dicurigai sebagai intrusi 
dengan signature yang ada. Saat sebuah intrusi telah  terdeteksi, maka IDS akan 
mengirim sejenis peringatan ke administrator dan melakukan blocking. Setiap 
kejadian yang terjadi dalam usaha tersebut akan dicatat ke dalam sebuah log.  

Penggolongan IDS dibagi dalam tiga komponen mendasar [4] : 1) Sumber 
Informasi : Network dan Host; 2) Analisis : a) Misuse detection : mengamati 
aktivitas yang memilki pola sesuai dengan suatu teknik penyusupan yang sudah 
diketahui (signature) atau vulnerabilitas sistem; b) Anomaly : mengamati aktivitas 
yang berbeda dari perilaku user atau sistem yang normal; 3) Response : apakah 
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melakukan aksi saat mendeteksi penyusupan (active/passive). Berdasarkan 
sumber informasi, Network Based IDS dan Host Based IDS. Network Based IDS 
menggunakan paket dan aktivitas jaringan sebagai sumber informasi, sedangkan 
Host Based IDS menggunakan log sistem, log aplikasi, dan protocol stack dari 
host sebagai sumber informasi [4]. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan 
berkaitan dengan perbandingan host based dan network based IDS. 

Network Based IDS (NIDS) mempergunakan paket jaringan sebgai sumber 
data. Umumnya dengan adapter jaringan yang dijalankan dalam mode 

promiscuous untuk memonitor dan menganalisa semua traffic secara real time.  
Sekali serangan telah dideteksi modul IDS bisa memberikan respon 
pemberitahuan, peringatan (alert) dan tindakan pemutusan hubungan, pencatatan 
session untuk analisis forensik dan pengumpulan barang bukti [2,5]. Keunggulan 
NIDS antara lain, biaya lebih rendah yaitu titik deteksi lebih sedikit dan 
memudahkan deployment dengan jangkauan lebih luas, deteksi serangan yang 
dilewatkan oleh HIDS misalnya,  HIDS tidak terlihat header packet, serangan 
seperti denial Of Service dan TearDrop. Penyusup lebih sulit menghilangkan 
barang bukti dan deteksi serta respon real time. Deteksi penyusupan gagal dan 
tidak bergantung pada sistem operasi. NIDS juga bisa dibuat lebih aman dari 
serangan bahkan tidak kelihatan oleh penyerang. Kemampuan respon bisa lebih 
efisien karena bisa memblok serangan. Selain itu, bisa berinteraksi dengan 
teknologi parameter lainnya misal router dan firewall untuk melakukan respon 
ancaman. Kekurangan NIDS antara lain, kesulitan untuk memproses semua paket 
pada jaringan yang besar atau dengan traffic yang sibuk. Jaringan dengan switch 
akan membatasi kemampuannya. Tidak bisa menganalisa informasi terenkripsi 
dan tidak bisa menentukan suatu serangan sukses atau berhasil. Kesulitan 
menghadapi network-based attack yang mengikutkan paket terfragmentasi yang 
bisa menyebabkan IDS crash. 

Host Based IDS (HIDS) saat ini umumnya merupakan tool memonitor 
sistem, event dan log keamanan di Windows NT, dan syslog pada lingkungan 
Unix.  Saat ada perubahan file tersebut maka IDS akan Membandingkan entry 
terbaru dengan tanda-tanda serangan (attack signature) . IDS ini melakukan 
deteksi pada aktivitas port dan memberitahukan pada administrator bila port 

tertentu di akses [2,5]. Keunggulan HIDS yaitu dapat menemtukan suatu 
penyusupan gagal atau berhasil. Memonitor aktivitas yang spesifik dan deteksi 
serangan yang dilewatkan oleh NIDS, misal serangan yang tidak melewati antar 
jaringan. Cocok untuk lingkungan terenkripsi dan dengan switch Iserta respon 
mendekati real-time bila diimplementasikan secara tepat serta tidak memerlukan 
hardware tambahan. Kekurangan HIDS yaitu lebih sulit dikelola, karena harus 
dikonfigurasi di setiap host  dan karena IDS bertempat pada host yang 
mendapatkan serangan, maka IDS didalam host bisa ikut down. Kurang bagus 
untuk melakukan scan pada keseluruhan jaringan dan kinerja pada host yang 
dimonitor bisa berkurang. 

WBEM (Web-Based Enterprise Management) merupakan inisiatif dari 
DMTF mengenai seperangkat standar manajemen dan internet teknologi yang 
dikembangkan untuk mempersatukan manajemen untuk lingkungan komputasi 
level enterprise. WBEM menyediakan kemampuan bagi industri untuk 
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memberikan manajemen tool standard dan terintegrasi dengan memanfaatkan 
teknologi seperti Common Information Module (CIM). CIM merupakan model 
informasi yang berorientasi objek (object-oriented model) dan deskripsi objek 
formal nya sendiri sangat dekat dengan UML (Unified Modeling Language). 
Setiap managed object dijelaskan dalam MOF (Managed Object Format). Model 
ini sangat dinamis dan dapat diperkaya secara kontinyu sesuai persyaratan 
implementasinya [6]. 

 

 

Gambar 1 Arsitektur WBEM 

1) CIM Client merupakan sebuah aplikasi client yang menginisiasi request 

terhadap operasi manajemen dengan mengirimkan CIM operation message 

requests kepada CIM server serta menerima dan memproses CIM operation 

message responses sebagai respon atas request yang dikirimnya. 
 2) CIM Server merupakan sebuah server yang menerima dan memproses CIM 
operation message requests dari CIM client serta mengirimkan CIM operation 

message responses sebagai respon atas request yang diterimanya. 
 3) CIM Object Manager (CIMOM) merupakan komponen utama dari CIM 
Server yang bertanggung jawab untuk menangani komunikasi antara komponen-
komponen CIM server. 
 4) Providerr berfungsi untuk mengelola instan sementara CIM server mengelola 
kelas. Dengan demikian provider merupakan penyedia data manajemen dan 
pelaku operasi manajemen yang sesungguhnya; berhubungan langsung dengan 
elemen jaringan yang dikelola. Dalam hal ini provider merupakan penengah 
antara aplikasi client dengan penyedia data manajemen. 
 5) Reporsitory CIM, semua objek dideskripsikan secara unik dan tergabung 
didalam sebuah CIM repository. Dengan kata lain, objek yang diolah pada CIM 
disimpan dengan tipe .mof pada database repository CIM. 
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3. Metode Penelitian dan Perancangan Sistem 

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah 
metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu prosedur yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata, kalimat atau gambar dari perilaku yang 
diamati didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan sehingga realitas 
dapat dipahami dengan baik dan benar. Penelitian kualitatif digunakan jika 
masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk 
memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 
kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Adapun tujuan metode ini 
adalah memperoleh pemahaman makna, menemukan teori yang terkait dan 
menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, serta menggambarkan realitas 
[7]. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library 

research (penelitian kepustakaan) dan berdasarkan hasil dari integrasi IDS yang 
dikaji. 

Tahapan penting untuk menggambarkan perancangan arsitektur Integrasi 
IDS menggunakan WBEM dapat ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Perancangan Arsitektur Integrasi IDS menggunakan WBEM 

 
Pada bagian awal akan dipilih salah satu produk yang mempunyai 

kemampuan Host Based IDS yaitu Ossec IDS sedangkan Network Based IDS 
yaitu Snort IDS. Pada komputer server akan diletakkan  HIDS dan NIDS yang 
tesambung dengan Hub. Hub disini berfungsi menyatukan sebuah network dan 
melakukan broadcast untuk diterima oleh komputer lain yakni komputer HIDS 
Agent dan komputer client. Untuk menguraikan perancangan integrasi dua IDS 
menghasilkan sebuah Hybrid IDS digunakan Data Flow Diagram (DFD) 
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Data Flow Diagram (DFD) 
Pada tahap ini, perancangan sistem dibangun dengan menggunakan DFD 

(Data Flow Diagram). Data Flow Diagram merupakan suatu bentuk atau model 
yang memungkinkan professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai 
suatu jaringan proses fungsional atau sebagai jaringan proses dan fungsi yang 
dihubungkan satu sama lain oleh suatu penghubung yang disebut alur data [8]. 

Diagram Konteks  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram Konteks Integrasi IDS Menggunakan WBEM 

Pada Gambar 3 menunjukkan rancangan dari keseluruhan sistem. Admin 
bertugas untuk memonitor dan mengelola jaringan serta dapat melakukan 
manajemen jaringan dengan menggunakan WBEM. Manajemen sistem akan 
menerima paket data untuk dilakukan analisa dan memberi respon sehingga jika 
informasi atau paket data yang dikirimkan tersebut adalah bentuk dari 
penyerangan akan diblokir sehingga dapat mengamankan komputer target. 

Diagram Level Satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4 DFD Level Satu Detail Proses IDS 
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 Gambar 4 DFD level satu merupakan  pengelolaan IDS (NIDS dan HIDS) 
untuk mendapatkan sebuah Hybrid IDS.  Dalam pengelolaannya digunakan sistem 
manajemen jaringan yang berbasis web, sistem yang digunakan adalah WBEM. 
WBEM bertugas untuk mengintegrasikan kedua IDS yang berbeda untuk 
menghasilkan sebuah IDS baru yang berupa Hybrid IDS, integrasi dan manajemen 
IDS dilakukan melalui protokol HTTP. Pada proses penyerangan baik dari 
jaringan lokal maupun penyerang dari luar yang memanfaatkan lalu lintas internet 
akan dianalisa oleh Hybrid IDS. 

Diagram Level Dua Proses Satu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 DFD Level Dua Proses Satu Detail Proses WBEM 

  
 Gambar 5 DFD level dua Proses satu menunjukkan  bagaimana proses 
WBEM berlangsung. CIM client dalam WBEM berfungsi untuk menyediakan 
antarmuka pada pengguna untuk melakukan operasi manajemen. CIM client akan 
berinteraksi dengan CIM server dengan menggunakan CIM Message Request dan 
akan diproses dengan menggunakan CIM Message Responses. CIM Repository 

merupakan tempat penyimpanan semua kelas yang dikelola oleh WBEM 

 Provider berfungsi sebagai penerjemah antara model abstrak dengan 
elemen riil. Dalam hal ini WBEM tidak memerlukan komunikasi langsung dengan 
elemen yang dikelola oleh karena itu setiap IDS perlu dibuatkan provider-nya 
masing-masing. CIM Server berfungsi untuk memproses CIM Message Request 
dan mengembalikannya dengan CIM Message Responses. CIM Server 
mengandung CIM Object Manager (CIMOM) untuk menjalankan fungsinya. 
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Diagram Level Dua Proses Dua  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Diagram Level Dua Proses Dua Detail Proses Hybrid IDS 

Gambar 6 menunjukkan cara kerja Hybrid IDS yang terdiri dari dua IDS 
yaitu NIDS dan HIDS. Paket data yang dikirim dari internet atau jaringan lokal 
akan diperiksa oleh Hybrid IDS. Paket data yang masuk diperiksa secara 
bersamaan oleh kedua fungsi Hybrid IDS tersebut. Pada Host Based, paket data 
akan didecode oleh paket decoder sebelum dikirim ke detection engine. Paket 
decoder ini berfungsi untuk membuka sandi dan memilah-milah paket sedangkan 
pada Network Based, paket dianalisa oleh tcpcump. Detection engine memeriksa 
apakah paket data aman dari serangan, pemeriksaan dilakukan dengan pola 
tertentu dan dengan melihat pada basis data attack signature. Jika terlihat atau 
terdapat anomali penyerangan maka paket akan diblok dan NIDS akan 
memberikan peringatan atau alert dan membuat laporan log. Begitu pun juga 
dengan HIDS, semua paket data yang telah diterima oleh jaringan lokal akan 
diperiksa, termasuk paket data yang terenkripsi. Pemeriksaan dilakukan oleh 
detection engine dari HIDS, dengan melihat dan mencocokan pola penyerangan 
yang ada pada database attack signature. Masing-masing IDS yang digunakan 
bekerja secara bersamaan untuk membangun sebuah Hybrid IDS memerlukan 
database attack signature, dan satu database attack signature dapat digunakan 
oleh kedua IDS tersebut. Jika terdeteksi penyerangan maka paket data akan diblok 
dan Hybrid IDS akan memberikan peringatan, semua peringatan dan penyerangan 
akan ditulis ke dalam sebuah log.  
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4. Hasil dan Pembahasan 

 
Implementasi sistem pencegahan penyusupan dengan membangun Hybrid 

IDS ini dalam sebuah jaringan yang  terkoneksi ke HUB dengan kabel UTP 
sebagai media koneksinya. Hybrid IDS sendiri dibutuhkan karena setiap IDS 
(Host Based dan Network Based) mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-
masing yang saling melengkapi, sehingga dengan penggabungan kedua IDS ini 
menjadi satu IDS Hybrid dihasilkan satu IDS baru yang memiliki fungsi dari 
kedua IDS yang digabungkan. Beberapa kekurangan dan kelebihan Network 
Based dan Host Based IDS diantaranya : 1) Network Based IDS dapat melihat 
kejadian-kejadian yang terjadi pada seluruh network tetapi bukan kejadian 
spesifik terhadap sebuah host. Sedangkan Host Based IDS hanya melihat 
kejadian-kejadian pada sebuah host, dan informasi yang diperoleh secara 
mendetail; 2) Network Based IDS dapat mendeteksi upaya-upaya penyusupan 
baik yang berhasil maupun yang gagal dalam sebuah network, sedangkan Host 
Based IDS hanya mendeteksi upaya penyerangan yang berhasil (yang telah 
terjadi) dalam sebuah host; 3) Network Based IDS tidak dapat digunakan untuk 
paket jaringan yang terenkripsi sedangkan Host Based IDS tidak bermasalah 
dengan enkripsi seperti Network Based IDS. 

Dari beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing IDS tersebut jika 
kedua IDS digabungkan dalam sebuah Network Management System maka 
keamanan dalam sebuah jaringan dapat ditingkatkan. Dalam tulisan ini tidak 
dibahas bagaimana implementasi teknis jika sistem pencegahan penyusupan ini 
diimplementasikan dengan konsentrator berupa switch ataupun jika 
diimplementasikan pada jaringan dengan traffic yang sangat padat. IDS yang 
digunakan untuk membangun Hybrid IDS adalah SNORT dan OSSEC, IDS akan 
memberikan sinyal jika seorang penyusup mencoba memasuki sistem keamanan 
komputer, penyusupan bisa berarti serangan atau ancaman terhadap keamanan dan 
integritas data, serta tindakan atau percobaan untuk melewati sebuah sistem 
keamanan yang dilakukan oleh seseorang dari internet maupun dari dalam sistem. 
Pada pengujian ini rule yang dibuat hanya untuk mencatat dan melaporkan ping 
dan penyerangan ssh.  

Untuk melakukan operasi WBEM, dalam penelitian ini CIM Server yang 
digunakan adalah SFCB. SFCB (Small Footprint CIM Broker) adalah salah satu 
CIM Server yang ringan, yang bertugas untuk menjawab atau memberikan respon 
atas request dari manajemen sistem atau data. Untuk membuat operasi CIM, 
WBEM client yang digunakan adalah PyWBEM. PyWBEM adalah provider yang 
menjalankan operasi CIM yang berjalan pada HTTP melalui WBEM CIM-XML 
protokol. 

Pada penelitian sebelumnya WBEM yang digunakan adalah WBEM yang 
ditulis dengan menggunakan java sehingga IDS tidak dapat terintegrasi karena 
IDS ditulis dengan menggunakan bahasa C. Proses penginstalan PyWBEM 
dimulai dengan membuat Kode Program 1.  

Kode Program 1 Install PyWBEM 

 python setup.py build 
python setup.py install 
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Untuk mengetahui apakah PyWBEM sudah terinstal dengan benar maka 
dilakukan pengujian dengan menggunakan Kode Program 2. 

Kode Program 2 PyWBEM terinstal  

 

 

 

 

 

Pada Kode Program 2, jika tidak muncul tulisan setelah mengetikkan 
import pywbem artinya PyWBEM sudah terinstal. 

Setelah selesai dengan instalasi PyWBEM, langkah selanjutnya adalah 
membuat koneksi dengan WBEM Server dengan menggunakan Kode Program 3. 

Kode Program 3 Tes Koneksi PyWBEM 

 

 

 

Pada Kode Program 3, merupakan tes koneksi PyWBEM untuk 
mengetahui apakah PyWBEM ydah terinstal dengan benar. Jika hasil dari perintah 
tersebut tidak menampilkan apapun berarti terinstal. Langkah berikutnya adalah 
melakukan koneksi ke CIM Server yaitu SFCB.  

Kode Program 4 Koneksi PyWBEM ke SFCB 

 

 

Pada Kode Program 4, WBEMConnection adalah kelas pada pyhton untuk 
melakukan koneksi ke server WBEM, pywbem adalah client, sedangkan 
('https://localhost') adalah alamat server WBEM dan (‘root’, ‘ kauman’) adalah 
username dan password untuk login. 

Untuk mempermudah dalam menjalankan operasi cim dalam WBEM 
digunakan YAWN, YAWN merupakan cim browser yang berjalan pada web. 
Paket pendukung dalam penginstalan YAWN yaitu cim-schema, cmpi-bindings-
pywbem, sblim-sfcb. YAWN ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman 
python dan berjalan menggunakan apache. File yawn.py disimpan di dalam 
direktori web apache. Kemudian dibuat file konfigurasi apache untuk 
mengaktifkan phyton.  

>>> import pywbem 

>>>cliconn= 

pywbem.WBEMConnection('https://localhost',('user', 

'password')) 

$ python 

Python 2.3.5 (#2, Mar 26 2005, 17:32:32) 

[GCC 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-12)] on linux2 

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for 

more information. 

>>> import pywbem 

cliconn = pywbem.WBEMConnection('https://localhost', 

('root', 'kauman'))  
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Kode Program 5 Konfigurasi Direktori Apache 

 

Kode Program 4.4 Jalankan YAWN 

 

 
 

Pada Kode Program 5, <Directory /srv/www/htdocs/yawn> adalah 
document root yawn. SetHandler mod_python adalah library phyton untuk 
apache. Setelah melakukan konfigurasi apache, tampilan awal Yet Another 
WBEM Navigator dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7 Tampilan Awal YAWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Login YAWN 

 

<Directory /srv/www/htdocs/yawn>   

        SetHandler mod_python 

        PythonHandler mod_python.publisher 

        PythonDebug On 

   </Directory> 
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Gambar 8 menampilkan login ke CIM Server melalaui YAWN. Login 
YAWN menggunakan username serta passwordnya pada Kode Program 4.  

 

 

 

 

Gambar 9 Gambar Tampilan CIM 

Gambar 9 menunjukkan CIM yang sudah terisntal pada YAWN. 
Pembuatan CIM class baru sebagai bagian dari CIM UnixProcess, CIM tersebut 
berfungsi untuk mengirimkan sinyal perintah eksekusi ke proses. Pada kelas baru 
menggunakan Class Linux_Operating System, yang berfungsi mengatur semua 
kegiatan hardware dan dapat dilihat pada Kode Program 6.  

Kode Program 6 Pemanggilan Class Linux_Operating System 

 

 

 
 

Kode Program 7 Pembuatan method execCmd 

 

 

 

 

import pywbem 

from pywbem.cim_provider2 import CIMProvider2 

 

class Linux_OperatingSystem(CIMProvider2): 

 

def cim_method_execcmd(self, env, object_name, 

                           param_cmd=None): 

                       

        Output parameters: 

        out -- (type unicode)  

 

        logger = env.get_logger() 

        logger.log_debug('Entering 

%s.cim_method_execcmd()' \ 

                % self.__class__.__name__) 
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Kode Program 7 merupakan pembuatan method execCmd. exeCmd ini 
berfungsi untuk menjalankan IDS. Pembuatan CIM class baru disimpan ke dalam 
file berupa *.mof, kemudian di compile ke skema repository CIMOM. Berikut 
adalah perintah untuk meng compile CIM class baru.  

Kode Program 8 compile CIM class baru 

 

 Kode program 8 menunjukkan perintah untuk meng compile CIM class 
baru. File MOF yang sudah di compile akan di registrasi ke SFCB.  

Kode Program 9 Registrasi CIM class baru 

 

 

 

 

 

 Setelah melakukan registrasi, hasil CIM class baru dapat dilihat pada 
YAWN yang ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Gambar Invoke Method 

 

 

# sfcbstage -n root/cimv2 /tmp/Py_UnixProcess.mof 

# sfcbrepos -f 

# /etc/init.d/sfcb restart 

 

// SFCB Provider registration for 

Linux_OperatingSystem 

[Linux_OperatingSystem] 

   provider: Linux_OperatingSystem 

   location: pyCmpiProvider 

   type: instance method 

   namespace: root/cimv2 // TODO 
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Hasil Integrasi IDS 

 Hasil integrasi IDS dengan menggunakan WBEM merupakan hasil 
pembuatan CIM class baru dengan memanfaatkan fungsi CIM yang telah ada, 
dapat dilihat Gambar 11 dan Gambar 12.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Eksekusi IDS 

Gambar 11 menunjukkan tampilan YAWN untuk mengesekusi IDS. 
Untuk mengeksekusi IDS, maka pada YAWN perlu diinputkan parameter 
perintah. IDS yang telah dijalankan dapat dilihat pada Gambar 12.  

 

Gambar 12 Gambar IDS telah berjalan 

 Gambar 12 menunjukkan IDS terintegrasi telah berjalan. Untuk 
menampilkannya digunakan perintah ps – ax | grep snort atau ps – ax | grep ossec 

untuk mengecek proses snort atau ossec sudah berjalan. 
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Pengujian Integrasi IDS 

Dalam pengujian integrasi IDS, akan dilakukan ping kemudian mencoba 
ssh dan dilakukan scan dengan menggunakan NetScan. Hasil pengujian 
ditampilkan langsung oleh BASE. BASE (Basic Analysis and Security Engine) 
berfungsi untuk menganalisis  setiap intrusi yang telah terdeteksi pada jaringan. 
BASE ini bekerja sesuai dengan analisis database intrusi dan pada dasarnya hanya 
menganalisa tanda yang berasal dari sistem snort. Namun pada penelitian ini, 
BASE digunakan untuk menganalisa tanda dari sistem ossec juga. Tampilan 
BASE dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 13 Tampilan BASE 

Gambar 13, BASE menampilkan laporan berupa grafik, untuk melihat 
detail tentang event yang terjadi maka perlu dilihat pada alert. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Alert BASE 
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Gambar 14 menampilkan detail alert pada BASE. Pada tampilan ini, snort 
maupun ossec sudah dijalankan bersamaan dalam arti Hybrid IDS sudah berjalan 
dan telah mendeteksi serangan yang terjadi. Bagian signature menunjukkan 
catatan penyerangan ataupun bukan, timestamp adalah waktu kejadian. Source 

address merupakan alamat ip sumber serangan, destination address merupakan 
alamat ip tujuan serangan dan layer protocol yang dilalui. Host yang berupa agent 
ossec menyala atau berjalan, maka event tersebut dicatat ke dalam database dan 
ditampilkan BASE yang ditunjukkan pada Gambar 15. 

Gambar 15 Ossec Agent Start 

 
Pada Gambar 15 adalah tampilan log ketika agen ossec berjalan. Dalam 

menampilkan event (baik log atau alert) pada BASE, tulisan [local] pada 
signature menunjukkan aktifitas terjadi pada host, baik itu serangan ataupun 
bukan. Selain itu, selalu muncul tulisan [snort] pada signature karena pada 
dasarnya BASE adalah sebuah interface yang dibuat untuk diintergrasikan dengan 
snort, tetapi pada penelitian ini integrasi BASE tidak hanya dengan snort tetapi 
juga dengan ossec, maka dalam menampilkan event (kejadian) walaupun event 

tersebut adalah milik ossec maka tetap muncul tulisan snort pada signature.  

 

 

Gambar 16  Alert Ossec 

Gambar 16 menunjukkan aktifitas ossec pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 
16:27:06, tulisan [local] pada signature menunjukkan aktifitas terjadi pada host. 
Possible attack on the ssh server adalah pemberitahuan adanya upaya 
penyerangan berupa scan dari alamat ip 192.168.1.22 ke komputer host. BASE 
yang terintegrasi dengan snort tidak memperlihatkan destination address atau 
alamat tujuan serangan. 

Pengujian berikutnya adalah melakukan ping ke komputer server akan 
ditampilkan pada BASE ditunjukkan pada Gambar 17. 

 
 

Gambar 17 Ping Snort  

Gambar 17 menunjukkan adanya aktifitas ping pada tanggal 23 Mei 2012 
pukul 16:29:08, yang melakukan ping adalah komputer dengan ip 192.168.1.22 ke 
komputer 192.168.1.11 melalui protokol ICMP. Kemudian dari komputer 
192.168.1.22 juga melakukan ssh  ke komputer 192.168.1.11, event tersebut 
ditampilkan oleh BASE pada Gambar 18. 

 

Gambar 18 Alert SSH Snort 
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Pada Gambar 18 BASE menampilkan alert sesuai pada rule snort yang 
dibuat, yaitu melaporkan adanya penyerangan SSH, penyerangan terjadi pada 
tanggal 23 Mei 2012 pukul 16:29:17, penyerangan ke komputer 192.168.1.11 
pada port 22 dari komputer 192.168.1.22 port 49271 melalui protokol TCP.   

 

Analisa Integrasi IDS 

 Untuk melakukan proses integrasi, WBEM Client yang digunakan adalah 
PyWbem yang disusun oleh phyton library dengan mengoperasikan WBEM 
menggunakan CIM-XML sehingga operasi WBEM dapat berjalan melalui HTTP. 
Kelebihan menggunakan PyWBEM yang berbahasa phyton, karena compatible 
dengan kedua IDS yaitu Snort IDS dan Ossec IDS yang ditulis dengan bahasa C, 
selain itu cukup mudah diimplementasikan dalam pengintegrasian. Proses 
integrasi ini tidak ada penurunan kelas-kelas pada IDS, tetapi membangun 
integrasi dengan memanfaatkan fungsi CIM yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan 
agar semua komponen dari kedua IDS dapat dijalankan secara bersamaan. Di 
dalam CIM terdapat kelas Linux_OperatingSystem yang mengatur file sistem, 
proses, user interface, dan lainnya yang ada pada sistem komputer agar hardware 
dapat berfungsi. Kelas Linux_OperatingSystem merupakan sub kelas 
CIM_OperatingSystem, agar Linux_OperatingSystem dapat berjalan, maka 
diperlukan registrasi MOF ke SFCB. Fungsi yang berperan di dalam kelas 
Linux_OperatingSystem untuk menjalankan serta mengeksekusi IDS yang 
diintegrasikan adalah execCmd(). YAWN sebagai CIM browser sangat membantu 
dalam integrasi IDS karena dapat digunakan untuk meng–generate code. Selain 
itu ada juga penggunaan BASE untuk monitoring, maka manajemen jaringan yang 
meliputi menjalankan atau memberhentikan IDS, melihat serangan, dan melihat 
lalulintas jaringan dapat dilakukan dari jarak jauh, dengan menggunakan fasilitas 
protokol http. 

 Dalam pengujian, proses yang dilakukan IDS adalah proses capture 

packet pada jaringan dan menuliskan data yang telah di-capture tersebut ke dalam 
sebuah file. Proses capture disini menggunakan Lipbcap yang mampu 
mengcapture dan menuliskan data yang akan dianalisa pada proses selanjutnya. 
IDS yang digunakan untuk membangun Hybrid IDS ini adalah tipe Knowledge-

based, yang dapat mengenali adanya penyusupan dengan cara menyadap paket 
data kemudian membandingkannya dengan database rule IDS (berisi signature-

signature paket serangan). Jika paket data mempunyai pola yang sama dengan 
(setidaknya) salah satu pola di database rule IDS, maka paket tersebut dianggap 
sebagai serangan, dan demikian juga sebaliknya, jika paket data tersebut sama 
sekali tidak mempunyai pola yang sama dengan pola di database rule IDS, maka 
paket data tersebut dianggap bukan serangan. Setelah di-capture data dianalisa 
dan kemudian log disimpan ke dalam database MySQL yang kemudian 
ditampilkan oleh BASE. 
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 Contoh rule SNORT yang digunakan ditunjukkan pada Kode Program 10. 
Kode Program 10 Rule SNORT 

 

 

 

 Kode Program 10 adalah rule snort untuk ping dan ssh, dalam menuliskan 
rule ada beberapa pilihan diantaranya adalah drop untuk memutuskan kontak 
ketika dilakukan penyerangan, dan alert hanya memberikan laporan ketika ada 
penyerangan. Sedangakan icmp dan tcp adalah protokol dimana penyerangan 
terjadi, $EXTERNAL_NET adalah ip address selain jaringan yang dikenal dalam 
sebuah jaringan, any pada rule SNORT tersebut adalah port. Kemudian dibuat 
sebuah alert dengan perintah msg:"Penyerangan SSH".  Dan sid adalah id yang 
digunakan untuk menuliskan alert pada database MySQL. 
Kode Program 11 Rule OSSEC 

 

 

 

 

  
Kode Program 11 adalah rule OSSEC, rule tersebut adalah untuk 

melaporkan jika ada penyerangan atau jika dilakukan scan port ke port 22 atau 
port ssh. Setiap terjadi penyerangan atau event yang menurut rule masing-masing 
IDS perlu dilaporkan maka semua kejadian ditulis dan disimpan ke dalam 
database MySQL, seperti ditunjukkan pada Gambar 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19 Log Event IDS pada tabel signature 

alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP PING"; 

icode:0; itype:8; classtype:misc-activity; sid:384; rev:5;) 

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 22 (msg:"Penyerangan 

SSH"; sid:144;) 

<rule id="5706" level="6"> 

<if_sid>5700</if_sid> 

<match>Did not receive identification string 

from</match> 

<description>OSSEC - SSH insecure connection attempt 

(scan).</description> 

<group>recon,</group> 

</rule> 
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 Gambar 19 ditampilkan kejadian-kejadian dalam jaringan, setiap kejadian 
disimpan dan diberikan sig_id (signature id) dengan tujuan ketika terjadi 
penyerangan yang sama, dalam melaporkan kejadian hanya perlu memanggil data 
berdasarkan id yang sudah ada. Event atau alert yang terjadi dan disimpan pada 
database ditampilkan pada Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 Tabel Event 

 Gambar 20 adalah isi dari tabel event. Pada kolom signature berisi id yang 
ada pada tabel signature pada Gambar 19, dan kolom timestamp adalah waktu 
kejadian.  
 Integrasi Host Based dan Network Based dengan menggunakan WBEM 
memiliki kelebihan karena setiap komponen dari kedua IDS dapat berelasi dan 
berjalan secara bersamaan yang selama ini menjadi kekurangan sistem manajemen 
jaringan lainnya seperti SNMP. Pada proses pengujian, hasil integrasi kedua IDS 
yaitu hybrid IDS bukan hanya dapat mendeteksi serangan yang telah diketahui 
saja tetapi juga dapat mendeteksi serangan yang belum pernah terjadi dan juga 
setiap kejadian disimpan dan diberikan signature id dengan tujuan ketika terjadi 
penyerangan yang sama, dalam melaporkan kejadian hanya perlu memanggil data 
berdasarkan id yang sudah ada. 
 
Pengujian IDS (Tanpa Integrasi) 

 
 Skenario pengujian serangan pada IDS yang belum diintegrasikan masih 
menggunakan proses yang sama yaitu dengan ping, ssh dan scan. Pada pengujian 
ini snort dan ossec dijalankan secara terpisah tanpa digabung atau diintegrasi 
menjadi sebuah Hybrid IDS. Tampilan snort telah berjalan dapat dilihat pada 
Gambar 21. 
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Gambar 21 Snort telah berjalan 

 Pada Gambar 21 menampilkan snort telah berhasil dijalankan. Kemudian 
dilakukan pengujian serangan dan untuk membuktikan snort yang berjalan tanpa 
terintegrasi dapat mendeteksi serangan dapat dilihat pada tampilan Gambar 22.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gambar 22 Alert Snort 

Pada Gambar 22 menunjukkan adanya alert pada snort yang berupa 
aktifitas ping komputer dengan ip address 192.168.1.22 ke komputer dengan ip 
address 192.168.1.11 melalui protokol ICMP. Setelah itu ossec dijalankan dan 
dapat dilihat pada Gambar 23. 
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Gambar 23 Ossec telah berjalan 

Pada Gambar 23 menampilkan ossec telah berhasil dijalankan. Kemudian 
dilakukan pengujian serangan dan alert ossec dapat dilihat pada Gambar 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 24 Alert Ossec 

Gambar 24 menampilkan alert SSH yang dideteksi oleh ossec dari 
komputer ip address 192.168.1.22.  
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Pengujian Throughput 

 Pengujian throughput dilakukan untuk mengukur CPU dan memori 

performa serta aktivitas penggunaan jaringan yang berlangsung pada saat IDS 
yang terintegrasi berjalan. Pengujian throughput menggunakan system monitor 
yang terdapat pada komputer server berupa grafik maupun angka. Untuk melihat 
tampilan performa CPU dan memori system monitor sebelum dijalankan IDS 
terintegrasi pada Gambar 25.  

 

 

 

Gambar 25 Performa awal 

Gambar 25 menunjukkan performa awal dari CPU dan memori pada saat 
belum dijalankan IDS terintegrasi dan proses pengujian. Pada komputer server 
terdapat 156 proses yang sedang berjalan saat performa awal. Presentase CPU 
performa 8% dan memori yang digunakan pada aktifitas awal 174MB. Performa 
saat proses pengujian berlangsung dapat dilihat pada Gambar 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 26 Performa Pengujian Serangan 
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 Pada Gambar 26 menampilkan performa CPU dan memori saat proses 
pengujian serangan. Total performa CPU direpresentasekan 26% dan memori 
464.4MB. Grafik Network History juga memperlihatkan adanya aktifitas 
penggunaan jaringan. Proses pengujian serangan menunjukkan hasil performa 
mengalami peningkatan pada CPU dan memori namun tidak memberatkan dan 
mengganggu aktifitas komputer yang lain. 
 
5. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya integrasi Host Based 
dan Network Based IDS dengan menggunakan Web Based Enterprise 

Management (WBEM) dapat menunjukkan penggabungan kedua IDS menjadi 
satu IDS Hybrid. Setiap komponen Host Based dan Network Based IDS berelasi, 
berjalan dan melakukan fungsinya secara bersamaan. Hasil integrasi kedua IDS 
merupakan pembuatan CIM class baru dengan memanfaatkan fungsi CIM yang 
sudah ada. Dalam pengujian integrasi IDS, dilakukan penyerangan sederhana 
yang hanya sebatas scan, ping dan ssh dengan menggunakan aplikasi NetScan. 
Hasil pengujian ditampilkan langsung oleh BASE (Basic Analysis and Security 

Engine) yang berfungsi untuk menganalisa setiap intrusi yang telah terdeteksi 
pada jaringan. Sistem yang dibangun masih terdapat banyak kekurangan, saran-
saran yang dapat diberikan lebih lanjut sistem ini antara lain, CIM yang digunakan 
perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga lebih memudahkan dalam proses 
pengintegrasian. Perlu dilakukan integrasi dengan produk IDS yang lain agar lebih 
membuktikan bahwa WBEM mudah dalam proses integrasi dan menghasilkan 
Hybrid IDS yang lebih baik dalam penanganan intrusi. Perlu pengujian dengan 
jenis serangan yang lain sehingga dapat mengukur kemampuan dari IDS yang 
diintegrasikan. Untuk menampilkan analisa intrusi yang terdeteksi perlu 
dikembangkan lagi agar lebih user friendly dan lebih detail dalam menampilkan 
setiap jenis intrusi. 

 

6. Daftar Pustaka 

[1] Abraham N. S. Jr., Agus H., Alexander, 2009, Perancangan dan 
Implementasi Intrusion Detection System pada Jaringan Nirkabel BINUS 
University, Maid Jour 2 : 5, http://ict.binus.edu/. Diakses tanggal 24 
November 2009. 

[2] Anasanti, 2007, Kajian Integrasi Host Based dan Network Based Intrusion 
Detection System menggunakan Web Based Enterprise Management. 
http://digilib.itb.ac.id/. Diakses tanggal 12 Januari 2010. 

[3] Rebecca B., Peter M, 2001, Intrusion Detection System, NIST Spesial 
Publication. 

[4] Eugene H. Spafford, 1998, A Framework and Prototype for Distributed 

Intrusion Detection System, Departmert of Computer Sciences Purdue 
University. 



 25

[5] Chandra Tambrin, 2002, Integration of Intrusion Detection System (IDS) 
in Network Management, Technische Universität München. 

[6] DMTF, 2003, Distributed Management Task Force Release Final Status 
of WBEM Specifications, MacKenzie Marketing Group.  

[7]  Bungin B., 2007, Penelitian Kualitatif, Prenada Media Group: Jakarta. 
[8] Jogiyanto, 1995, Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Yogyakarta : Andi OffSet. 
 
 


