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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Local Area Network 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang 

jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer rumah, 

kantor, gedung, sekolah, atau yang lebih kecil[5]. Saat ini, LAN berbasis 

pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch. 

Selain teknologi Ethernet, teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga 

sering digunakan untuk membentuk LAN[6][7]. 

2.1.1.1 Switch 

Switch adalah perangkat jaringan komputer yang digunakan 

untuk menghubungkan perangkat – perangkat pada jaringan komputer 

lokal dengan melakukan suatu bentuk packet switching[5]. Setiap 

perangkat yang terhubung ke switch dapat diidentifikasikan dengan 

menggunakan Media Access Control (MAC) address. Switch 

mengelola aliran data di dalam jaringan dengan mengirimkan pesan 

yang diterima ke MAC address perangkat yang dituju. 
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2.1.1.2 OpenFlow Switch 

OpenFlow merupakan suatu konsep software-defined network 

dimana administrator jadingan dapat membagi traffic menjadi flow 

produksi dan flow penelitian[3]. Para peneliti dapat mengontrol 

flownya sendiri dengan memilih rute dari paket dan pemrosesan yang 

diterima oleh paket tersebut. Dengan cara ini, para peneliti dapat 

mencoba hal – hal baru seperti: protokol routing, model security, 

skema pengalamatan, dan lain – lain tanpa mengganggu traffic 

produksi pada jaringan itu. OpenFlow switch merupakan sebuah 

switch yang dapat menerapkan konsep tersebut sehingga dapat bekerja 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Seperti pada gambar 2.1, sebuah OpenFlow switch terdiri dari 

minimal tiga bagian, yaitu: 

 Sebuah flow table dengan sebuah aksi untuk setiap 

flow entry untuk memberi tahu switch bagaimana cara 

memproses flow tersebut. 

 Sebuah secure channel yang menghubungkan switch 

ke remote control process yang disebut controller yang 

memungkinkan perintah dan dan paket dikirim diantara 

controller dan switch yang menggunakan protokol 

OpenFlow. 

 Protokol OpenFlow yang menyediakan sebuah cara 

standar dan terbuka agar sebuah controller dapat 
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berkomunikasi dengan sebuah switch. Dengan 

menyediakan sebuah standar terhadap entry tertentu di 

flow table yang bisa didefinisikan secara eksternal, 

OpenFlow switch menghindari perlunya para peneliti 

untuk memprogram switch. 

 

Gambar 2. 1. Bagian – bagian OpenFlow switch [3] 

2.1.2. Address Resolution Protocol 

Address Resolution Protocol (ARP) adalah suatu protokol komunikasi 

yang digunakan untuk resolusi alamat network layer (IP) ke alamat link layer 

(MAC), sehingga paket dapat ditransmisikan melalui LAN [8]. Paket ARP 

digunakan saat satu host mengetahui IP address dari host lain dan ingin 

mengetahui MAC address dari host tersebut. 

Setiap host di dalam jaringan memiliki sebuah ARP cache table, yang 

memetakan IP address dengan MAC address yang sesuai. Terdapat dua jenis 
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entri di dalam ARP cache, yaitu entri statis dan entri dinamis. Entri statis 

akan tetap berada pada ARP cache sampai sistem dimatikan atau reboot. 

Sementara entri dinamis berada dalam ARP cache selama beberapa menit 

(tergantung pada sistem operasi yang digunakan) lalu akan dihapus jika telah 

kadaluarsa (tidak dirujuk dalam waktu yang ditentukan). 

ARP cache dapat diisi dengan entri-entri baru yang dimasukkan dan 

entri – entri yang sudah ada dapat diperbarui dengan pesan ARP request atau 

reply. 

ARP merupakan stateless protocol dimana host pada jaringan akan 

memperbarui ARP cache dengan ARP reply apapun yang diterima[1]. 

Bahkan entri yang belum kadaluarsa akan diperbarui ketika ada paket ARP 

reply baru yang diterima. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk melakukan 

ARP spoofing. 

2.1.2.1 ARP Spoofing 

ARP spoofing (bisa disebut ARP cache poisoning) merupakan 

suatu serangan yang dilakukan oleh satu host pada suatu LAN, yang 

memperkenalkan IP address palsu untuk pemetaan suatu MAC 

address ke ARP cache dari host lain[9]. 

ARP spoofing dapat digunakan oleh penyerang untuk 

mencegat paket data di dalam suatu jaringan, mengubah traffic, atau 

memberhentikan traffic. Biasanya serangan ini digunakan sebagai 

pembuka untuk serangan-serangan lain, seperti Denial of Service 

(DoS), Man in the Middle (MiM), session hijacking. 
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2.1.2.2 ARP Spoofing Defenses 

Perlindungan terhadap ARP spoofing dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti menggunakan entri statis pada tiap ARP cache, 

menggunakan aplikasi pendeteksi ARP spoofing, atau menggunakan 

protokol tambahan pada paket ARP. 

2.1.3. Intrusion Detection and Prevention System 

Intrusion Prevention adalah suatu proses mendeteksi serangan dan 

sekaligus melakukan pencegahan serangan yang akan terjadi. Intrusion 

Detection and Prevention System (IDPS) atau disebut juga Intrusion 

Prevention System (IPS) berfokus pada identifikasi kemungkinan – 

kemungkinan serangan yang akan terjadi, mencatat informasi tentang 

serangan tersebut, mencoba untuk menghentikannya, dan 

menginformasikannya kepada administrator[10]. 

2.1.3.1 Jenis – Jenis Intrusion Prevention System 

Intrusion Prevention System dibagi menjadi empat tipe utama, 

yaitu[10][11]: 

a. Network-based Intrusion Prevention System (NIPS) 

Network Intrusion Prevention System (NIPS) merupakan suatu 

IDPS yang mengawasi seluruh jaringan dari aktifitas yang 

mencurigakan dengan menganalisa aktifitas protokol. 

b. Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) 
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Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) adalah NIPS 

yang mengawasi jaringan dengan menganalisa aktifitas protokol 

nirkabel. 

c. Network Behavior Analysis (NBA) 

Network Behavior Analysis adalah sistem yang memeriksa 

aktifitas jaringan untuk mengidentifikasi ancaman yang menimbulkan 

aliran traffic yang tidak biasa, seperti serangan distributed denial of 

service (DDoS), beberapa bentuk dari malware, dan pelanggaran 

kebijakan. 

d. Host-based Intrusion Prevention System (HIPS) 

Sebuah software yang mengawasi sebuah komputer pada 

jaringan dari aktifitas yang mencurigakan dengan menganalisa 

peristiwa - peristiwa yang terjadi pada komputer tersebut. 

2.1.3.2 Teknik Pendeteksian 

Secara umum, Intrusion Prevention System menggunakan 

salah satu dari ketiga metode pencegahan: signature-based, statistical 

anomaly-based, dan stateful protocol analysis[12]. 

a. Signature-based Detection 

Signature-based IDS mengawasi paket di jaringan dan 

membandingkannya dengan pola – pola serangan yang telah 

ditentukan yang dikenal sebagai signatures. 

b. Statistical Anomaly-based Detection 
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Statistical Anomaly-based IDS menentukan bentuk normal 

dari aktifitas jaringan seperti bandwidth yang biasa digunakan, 

protokol yang digunakan, port dan perangkat yang biasa saling 

terhubung lalu memberikan tanda kepada administrator ketika traffic 

yang terdeteksi tidak normal. 

c. Stateful Protocol Analysis 

Metode ini mengidentifikasi penyimpangan dari protokol 

dengan membandingkan kejadian yang diamati dengan profil dari 

definisi yang telah ditentukan dan diterima sebagai aktifitas tidak 

berbahaya. 

 

2.2. Penelitian Terkait 

Beberapa penelitian terkait mengenai teknik pendeteksian ARP spoofing: 

2.2.1. An Analysis on the Schemes for Detecting and Preventing ARP 

Cache Poisoning Attacks 

Penelitian ini menganalisa skema pendeteksian dari 

penghambat, pendeteksi, dan pencegah ARP spoofing yang ada, 

mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari masing – masing  

skema tersebut dan mengusulkan pedoman untuk desain alternatif 

dalam pengamanan ARP [2]. Tabel 2.1 menampilkan perbandingan 

mekanisme dari masing – masing skema yang diuji coba dan tabel 2.2 

menampilkan penurunan performa dari ARP pada tiap skema. 
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Tabel 2. 1. Mekanisme yang digunakan dalam pengamanan ARP 

 

 

Tabel 2. 2. Penurunan performa untuk pengamanan ARP 

 

2.2.2. Genuine ARP 

Penelitian ini menggunakan Genuine ARP (GARP)[13] 

sebagai pengganti protokol ARP biasa. Untuk mendeteksi terjadinya 

serangan, GARP menggunakan sebuah mekanisme broadcast-based 

reply sehingga IP address yang digunakan oleh penyerang dapat 

diketahui oleh semua host pada jaringan termasuk pemilik asli IP 
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address tersebut dan merespon kejadian tersebut. Dengan 

menggunakan sebuah Certifier sebagai pembukti kepemilikan IP 

address dan dua buah tabel tambahan, yaitu pending table untuk 

menyimpan entri ARP sebelum diverifikasi dan blacklist table untuk 

mencatat MAC address dari penyerang yang terdeteksi, GARP dapat 

mencegah terjadinya spoofing dari penyerang yang sama. Hal ini 

merupakan solusi yang sangat ampuh dalam mencegah terjadinya 

ARP spoofing tetapi mengharuskan penggantian network stack dari 

seluruh host sehingga tidak efisien untuk jaringan yang besar dan 

dinamis. 

2.2.3. Antidote 

Antidote[14] merupakan pendeteksian ARP spoofing dengan 

Kernel Based Patches. Antidote bekerja dengan melarang terjadinya 

update pada ARP cache dari ARP reply yang berasal dari MAC 

address berbeda dari yang sudah ada sebelumnya di dalam cache. 

Sebelum melakukan pemblokiran, Antidote akan mengecek keaktifan 

MAC address yang ada di cache terlebih dahulu. Jika MAC address 

pada cache masih aktif maka update akan ditolak dan MAC address 

yang melakukan update akan diblokir. 

Namun teknik ini dapat mengalami kesalahan ketika entri 

ARP penyerang mencapai korban terlebih dahulu sehingga ARP 

cache korban berisi entri palsu dan entri ARP asli yang datang 

setelahnya akan dianggap sebagai serangan dan diblokir. 
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