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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian 

laboratorium secara kuantitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis cara 

pendeteksian ARP spoofing pada suatu jaringan lokal agar dapat mencegah 

terjadinya serangan pada jaringan tersebut.  

 

3.2. Instrumen Penelitian 

Perangkat – perangkat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

adalah sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Perangkat keras: 

o Motherboard: ASUS P7H55-M LX 

o Prosesor Intel® Core™ i5 CPU 760 @2.80Ghz 

o Memory 4GB DDR3  

o Hard Disk Drive 1 TB, pada penelitian diperlukan minimal 5GB 

untuk keperluan Virtual Machine 

Perangkat lunak: 

o Windows 7 Professional 32-bit Operating System 

o Sebuah Virtual Machine melalui VirtualBox dengan sistem operasi 

Ubuntu 
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o Aplikasi Mininet untuk membuat jaringan virtual dengan OpenFlow 

switch 

o POX controller sebagai pengontrol OpenFlow switch 

o Aplikasi Ettercap untuk melakukan ARP spoofing 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara pada 

rentang waktu September 2014 s.d. Juni 2015 

3.4. Perancangan Sistem 

Sistem yang dibangun dengan virtualisasi dari Mininet dibentuk 

seperti gambar 3.1. Host – host yang ada dapat bertindak sebagai penyerang 

maupun korban ketika percobaan dilakukan.  

 

Gambar 3. 1 Rancangan Sistem [3] 
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3.4.1. Jenis dan Metode Pendeteksian 

Pada penelitian ini, jenis pendeteksi yang dibuat adalah 

network-based intrusion prevention system dengan teknik stateful 

protocol analysis. Seperti terlihat pada gambar 3.2, Controller diawali 

dengan menentukan IP dan port sesuai dengan input yang dimasukkan 

oleh user untuk melindungi ARP spoof dari host yang berpura-pura 

menjadi gateway. Selanjutnya controller akan mendeteksi adanya 

tanda ARP spoofing yaitu jika terjadi IP conflict pada paket yang 

diterima. Jika terdapat IP conflict dengan host yang berada pada ARP 

cache (selanjutnya akan disebut first host), controller akan 

memberikan challenge berupa ARP request ke kedua host yang 

conflict dan MAC counter terhadap host yang tidak berada pada ARP 

cache (selanjutnya akan disebut second host) akan ditambahkan. 

Sebuah challenge counter akan ditambahkan untuk setiap host 

yang memberikan respon terhadap challenge yang diberikan oleh 

controller. Jika hanya second host yang memberikan balasan, maka 

first host dianggap mati atau merupakan spoofer dan ARP cache akan 

diperbarui dengan ARP dari second host. Jika kedua host memberikan 

respon terhadap ARP challenge, maka second host akan diabaikan 

dan dianggap melakukan spoofing.  
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Gambar 3. 2 Flow Chart pendeteksian ARP spoofing 
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Jika hal ini terjadi terus menerus dan drop counter melebihi 

nilai threshold yang ditetapkan, host tersebut akan diblokir selama 

beberapa waktu sebagai tindak lanjut dari pencegahan terjadinya ARP 

spoofing. Penentuan default value dari jumlah threshold dan waktu 

pemblokiran ditentukan dari hasil eksperimen. 

 

3.5. Pembangunan Aplikasi Controller 

Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi paket yang 

dikirimkan oleh OpenFlow switch ke controller. Hal yang perlu diidentifikasi 

adalah IP dan MAC sumber serta tujuan. 

Kemudian dilakukan pengolahan dan penganalisaan paket terhadap 

ARP table pada controller untuk menentukan paket tersebut merupakan 

spoofing atau bukan. 

Setelah paket ditentukan spoofing atau bukan, controller akan 

mengirim pesan berisi perintah flow ke switch untuk menindaklanjuti paket 

tersebut. 

 

3.6. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan keamanan 

jaringan lokal dari ARP spoofing. Dari hasil penelitian akan diketahui juga 

seberapa efektif metode yang digunakan dalam pencegahan serangan. 
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