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ABSTRAK 
 

 

Penelitian dibidang keamanan siber terus dilakukan mengingat 

berbagai jenis serangan juga terus berkembang. Salah satu metode 

penelitian yang dilakukan adalah dengan mengamati data intrusi pada trafik 

jaringan. Proses pendeteksian data intrusi terus dikembangkan dengan cara 

mengembangkan metode, penggunaan bigdata dan algoritma yang ada pada 

machine learning. Hanya saja proses tersebut akan memakan waktu yang 

lama mengingat proses penelitian memerlukan environment penelitian juga. 

Akibatnya proses yang ada akan terganggu untuk membuat environment 

yang mengakibatkan hasil penelitian tidak bisa maksimal. Dalam penelitian 

ini kami menyajikan sebuah solusi berupa sebuah platform penelitian 

berbasis bigdata yang dilengkapi dengan machine learning dan library-nya. 

Dengan menggunakan platform hasil penelitian ini, proses penelitian 

terhadap data intrusi akan terfokus pada pembuatan algorima machine 

learning yang efektif untuk deteksi data intrusi sehingga bisa hasil dai 

penelitian bisa didapatkan secara maksimal. 

 

 

Kata Kunci 

MataElangLab, Platform IDS Berbasis Docker, Platform Simulasi Sistem 

IDS, Machine Learning, Keamanan Jaringan. 
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ABSTRACT 
 

 

Cybersecurity research continues to be conducted as different types of 

attacks also continue to grow. One of the research methods carried out is to 

observe intrusion data on network traffic. The process of detecting intrusion 

data continues to be researched by developing methods, use of big data and 

algorithms in machine learning. It's just that the process will take a long 

time considering the research process requires a research environment as 

well. As a result, the existing process will be disrupted to create an 

environment that results in research results can not be maximized. In this 

research, our solution a bigdata-based research platform equipped with 

machine learning and its library. By using this research platform, the 

research process on intrusion data will focus on making effective machine 

learning algorithm for the detection of intrusion data so that results from 

research can be obtained optimally. 

 

 

Kata Kunci 

MataElangLab, Platform IDS Berbasis Docker, Platform Simulasi Sistem 

IDS, Machine Learning, Keamanan Jaringan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1   LATAR BELAKANG 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat 

pesat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

dipengaruhi oleh banyaknya penelitian yang dilakukan dibidang tersebut. 

Peneliti terus menciptakan inovasi yang dapat membantu dalam 

mempermudah pengguna dalam melakukan aktifitas secara daring melalui 

internet. Hal tersebut dibuktikan melalui banyaknya aktifitas dan media 

yang bisa digunakan melalui internet diera modern saat ini. Namun internet 

juga dapat menjadi ancaman bagi para penggunanya. Di internet sendiri 

terdapat jenis data yang normal dan jenis data yang beresiko atau bahkan 

berbahaya. Di Indonesia, jumlah total serangan pada tahun 2018 mencapai 

12,8 juta serangan. Dari data tersebut, peneliti terus mengembangkan sistem 

dibidang keamanan jaringan atau biasa kita sebut dengan istilah keamanan 

siber. 

Penelitian dibidang keamanan siber terus dilakukan dengan cara 

mengamati traffic pada jaringan (network traffic). Pengunaan Intrusion 

Detection System (IDS) untuk memisahkan antara data normal dan data 

intrusi. Data intrusi sendiri merupakan data yang secara ilegal masuk 

kedalam sistem dan memiliki resiko atau potensi untuk mencuri data dari 

dalam sistem atau bahkan merusak sistem itu sendiri. Namun, penggunaan 

IDS untuk penelitian di era sekarang dinilai kurang efektif karena 

perkembangan teknologi informasi dan jejaring sosial menghasilkan banyak 

variasi data. Data tersebut terus berlalu lalang menyesuaikan kecepatan 

internet saat ini yang cenderung tinggi. Selain itu data tersebut cenderung 

memiliki volume yang besar. Disini, big data dan machine learning 

memiliki peran penting. Teknologi big data mampu melakukan proses 

pengolahan, penyimpanan dan analisis data dalam beragam bentuk/format, 

berjumlah besar dan pertambahan data yang sangat cepat. Selain itu, 

teknologi big data  juga dapat memilah variasi data di internet dengan 

efisien secara otomatis. Teknologi machine learning (ML) adalah mesin 

yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari 

penggunanya. Penggunaan machine learning bertujuan untuk menentukan 

lebih lanjut apakah data yang ada bersifat normal atau tidak berdasarkan 

informasi diawal yang ditentukan oleh peneliti. Dengan menggunakan big 

data, dan machine learning proses penelitian dan penangan data intrusi akan 

jauh lebih mudah. 
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1.2   PERMASALAHAN 

 

Kemampuan big data dalam mengolah data dengan kecepatan tinggi, 

volume besar, dan variasi yang banyak dapat digunakan untuk memudahkan 

proses penelitian data intrusi. Proses pendeteksian data intrusi pada big data 

juga dapat ditambahkan dengan algoritma machine learning. Namun, proses 

untuk membuat sebuah big data memerlukan banyak persiapan 

environtment mengingat sistem big data  untuk penelitian data intrusi 

cenderung kompleks karena terdapat proses instalasi dan konfigurasi untuk 

setiap modul yang ada. Hal tersebut belum termasuk pemilihan algoritma 

dari machine learning yang mana selanjutnya baru dilakukan proses 

pembuatan baris program dari algoritma machine learning yang sudah 

dipilih oleh peneliti sebelumnya. Kedua proses tersebut dapat menghambat 

peneliti untuk melakukan penelitian terkait keamanan siber. Itu dapat 

membuat fokus dari peneliti terpecah sehingga proses penelitian tidak bisa 

berjalan secara maksimal. Peneliti akan sangat mudah untuk melakukan 

penelitian dibidang keamanan siber apabila terdapat platform yang sudah 

tersedia. 

 

1.3   TUJUAN 

 

Dari permasalahan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuat platform “MataElangLab” yang dapat memudahkan proses 

penelitian data intrusi. MataElangLab dibuat menggunakan teknologi 

containerization dari Docker. Pada MataElangLab sudah terdapat IDS, 

Kafka, Spark sebagai sistem pemroses yang dilengkapi dengan machine 

learning dan juga Notebook untuk pembuatan algorima langsung pada 

platform. Pada Mechine Learning, terdapat bebagai macam bahasa 

pemrograman mulai dari Python, R, Scala serta library machine learning 

seperti matplotlib, panda, dan Spark-SQL. 

 

1.4   MANFAAT 

 

Hasil dari penilitian ini dapat digunakan peneliti untuk memudahkan 

proses penelitian. Penggunaan Docker pada MataElangLab bertujuan agar 

proses installasi menjadi lebih mudah dengan sedikit persiapan sehingga 

peneliti tidak perlu menyiapkan setiap environtmen big data dari awal. 

Peneliti juga tidak perlu menyiapkan machine learning dan library machine 

learning-nya.Dengan menggunakan MataElangLab peneliti bisa lebih fokus 

pada proses dan hasil penelitian seperti pemilihan dan pembuatan algoritma 

machine learning agar hasil penelitian menjadi maksimal. 

 



 
3 

1.5   SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Jelaskan tentang sistematika pembahasan dalam buku proyek akhir 

yang meliputi: 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika 

pembahasan dari proyek akhir ini. 

 

Bab 2 Kajian Pustaka 

Bab ini membahas mengenai teori-teori dan landasan ide yang 

berkaitan dengan penyelesaian Proyek Akhir, yang didapatkan 

dari berbagai macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya 

yang berhubungan dengan pembuatan Proyek Akhir ini. 

 

Bab 3 Desain Sistem 

Bab ini memuat perancangan sistem yang dibuat, meliputi 

perancangan sistem platform, sistem fase testing dan 

implementasi, pemilihan sumber dataset testing, pemilihan IDS, 

perancangan sistem bigdata seperti preprosesing, perancangan 

algoritma machine learning, dan perancangan tatap muka web 

sebagai penyajian data. 

 

Bab 4 Eksperimen dan Analisis 

Bab ini merangkum tentang hasil implementasi beserta analisa 

dari sistem yang telah dibuat dalam proyek akhir sehingga bisa 

didapat kelebihan atau kekurangan sistem yang telah dibuat. 

 

Bab 5 Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari proyek akhir dilengkapi 

dengan saran yang berguna untuk pengembangan sistem 

selanjutnya. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 
 

 

Pada bab ini berisi mengenai dasar permasalahan dari proyek ini, 

penelitian-penelitian serupa yang telah ada, dan penjelasan mengenai teori 

yang dipakai sebagai acuan serta pengenalan tentang teknologi yang 

digunakan pada proyek akhir ini. 

 

2.1   DESKRIPSI PERMASALAHAN 

 

Dalam tugas akhir ini, permasalahan diambil dari berdasarkan peneliti 

data intrusi yang memiliki kendala terhadap media yang digunakan untuk 

melalukan penelitian. Setiap penelitian data intrusi yang dilakukan, peneliti 

perlu membuat environment penelitiannya dulu. Proses pembuatan 

environment penelitian untuk tersebut akan memakan waktu yang cukup 

lama mengingat environtment tersebut cukup komplek. Fokus dari 

penelitian akan terpecah untuk membuat platform, dan melakukan 

penelitian. Akibatnya waktu yang digunakan untuk proses penelitian  

 

2.2   TEORI PENUNJANG 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung 

pembuatan platform MataElangLab, serta acuan yang digunakan sebagai 

landasan pada pembuatan proyek akhir ini. 

 

2.2.1   Intrusion Detection System 

 

Intrusion detection adalah proses pemantauan kejadian yang ada dalam 

suatu jaringan atau suatu sistem komputer dan menganalisanya untuk 

mengetahui adanya tanda-tanda tidak biasa yang mungkin terjadi. Hal 

tersebut bisa berupa ancaman terhadap keamanan sistem komputer. 

Sedangkan intrusion detection system adalah adalah metode perangkat 

lunak yang digunakan untuk proses deteksi intrusi (penyusup) [1].  

Intrusion Detection System (IDS) juga dapat dideskripsikan sebagai 

penjaga yang bertugas untuk memproses informasi yang masuk ke sistem 

yang dilindungi [2]. Tugasnya adalah untuk menghilangkan informasi yang 

tidak penting dan menampilkan peta aksi yang dilakukan user. Setelah itu 

sebuah keputusan dibuat untuk menentukan kemungkinan bahwa aksi 

tersebut merupakan intrusi atau bukan. 

Terdapat dua jenis IDS yaitu host-based IDS (HIDS) dan network-

based IDS (NIDS). Masing-masing jenis IDS memiliki dua tipe 
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pendeteksian yaitu, misuse (rule-based) dan anomaly-based. Masing-masing 

diukur berdasarkan akurasi, performa, completeness, fault tolerance dan 

timeliness [2]. 

Selain itu, IDS juga dapat kelompokkan berdasarkan metode yang 

digunakan untuk proses pendeteksian. Pendekatan deteksi intrusi dapat 

diklasifikasikan menjadi lima subkategori: statistik, aturan, keadaan, pola 

dan berbasis heuristik. Pendekatan berbasis pola efektif digunakan untuk 

mengidentifikasi serangan yang tidak diketahui dan tersembunyi [3]. 

Klasifikasi IDS tersebut diantaranya adalah Signature-based Detection dan 

Anomaly-based Detection. 

a. Signature-based Detection 

Spesifikasi serangan, contoh data serangan, atau aturan 

serangan (rule)  yang telah ditentukan sebelumnya harus diberikan 

kepada IDS (sebagai signature) untuk digunakan sebagai dasar 

pendeteksian data intrusi, yang mana masih memerlukan campur 

tangan manusia untuk menganalisis data terkait serangan secara 

manual dan merumuskan spesifikasi serangan yang baru. 

Spesifikasi serangan dapat dihasilkan secara otomatis dengan 

menggunakan berbagai teknik otomatis. Namun, sebagian besar 

IDS tidak memiliki kemampuan ini dan sebagian besar sistem 

fokus pada data yang dihasilkan oleh sumber tunggal [3]. 

b. Anomaly-based Detection 

Deteksi berbasis anomali juga disebut "deteksi berbasis 

perilaku" merupakan metode IDS yang memodelkan perilaku paket 

pada traffic jaringan pengguna sistem komputer.  Deteksi berbasis 

anomali membunyikan alarm setiap kali ada penyimpangan dari 

perilaku normal (anomali). Hal ini sangat baik dalam 

mengidentifikasi dari sisi perangkat keras jaringan. Hal ini dapat 

memberikan peringatan dini dari potensi intrusi karena scan adalah 

pendahulu dari semua serangan [3]. 

 

2.2.2   Big Data 

 

Big data merupakan kumpulan teknik dan teknologi yang 

membutuhkan cara baru untuk menemukan bentuk integrasi baru untuk 

menemukan large hidden values dari dataset berukuran besar yang 

bentuknya bermacam-macam kompleks dan ukurannya masif [4]. Juga 

menspesifikan bahwa big data dikarakteristikkan berdasarkan empat aspek 

yang dikenal sebagai 3Vs yaitu, Velocity, Volume, Variety. 
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Sumber: 

http://noviardisyamsuir.blogspot.com/2016/04/analisis-big-data.html 
Gambar 2.1. Tiga Pilar ‘V’ BigData 

 
Terdapat karakteristik umum pada Big Data yaitu volume, variety, dan 

velocity, yang secara kolektif dikenal sebagai 3Vs. 
a) Velocity 

Velocity mengacu pada seberapa cepat Big Data dihasilkan 

untuk memanipulasi, bertukar, menyimpan, dan menganalisis [5]. 

Velocity menghadirkan tantangan penelitian baru bagi para 

ilmuwan data karena tingginya biaya yang terlibat. Ketika 

pengguna perlu mengambil atau memanipulasi data dan prosesnya 

tidak cukup cepat, data tertinggal [6]. 

b) Volume 
Volume mengacu pada jumlah atau ukuran data. Ukuran Big 

Data adalah dalam urutan Terabytes (TB), Petabytes (PB), 

Zettabytes (ZB), dan Exabytes (EB)[7][8]. Organisasi seperti 

Facebook, YouTube, Google, dan NASA memiliki sejumlah besar 

data yang membawa tantangan baru untuk menyimpan, 

mengambil, menganalisis, dan memproses data ini. Penggunaan 

Big Data daripada penyimpanan tradisional telah mengubah cara 

kami mentransfer data dan menggunakannya[9]. 

c) Variety 
Variety mengacu pada berbagai jenis data yang sedang 

dihasilkan. Varietas dapat diukur dengan menggunakan dimensi 

yang berbeda seperti struktur yang memungkinkan kita untuk 

membedakan data terstruktur, semi terstruktur dan tidak 

http://noviardisyamsuir.blogspot.com/2016/04/analisis-big-data.html
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terstruktur, atau memproses volume seperti dalam batch versus 

stream [10]. 
 

2.2.3   Big Data in Intrusion Detection Systems  

 

Untuk mencegah serangan cyber, berdasarkan metode untuk 

mendeteksi secara tradisional dikelompokkan berdasarkan program 

antivirus, host IDS/IPS, network IDS/IPS, logging, network device events, 

file integrity monitoring (FIM) dan whitelisting, dan security and 

information event management (SIEM). Meskipun sistem ini berguna dalam 

banyak hal, sebagian besar terbukti tidak efektif terhadap jenis serangan 

siber tersembunyi di era sekarang. Alasannya adalah metode tersebut 

beroperasi secara independen dan  menghasilkan data dalam jumlah besar 

yang mana data yang dihasilkan tergolong sulit dan memakan waktu untuk 

dianalisis, sehingga peristiwa serangan cyber dapat terlewatkan. Big Data 

analytics (BDA) memiliki teknologi yang dapat menangani hal tersebut. 

Kecepatan proses big data dapat digunakan untuk proses analisa pada trafik 

jaringan. Data dengan volume besar dalam jaringan konten merupakan 

tantangan besar karena ada banya jenis variasi data dari sumber yang 

berbeda seperti blog, platform jejaring sosial, atau situs berita dengan fungsi 

jejaring sosial, dan berbagai jenis konten seperti komentar, artikel, dan 

tweet, dll [3]. 
Tantangannya adalah banyaknya data yang harus disaring untuk 

mendeteksi anomali. Data tersebut berasal dari berbagai sumber informasi 

yang jumlahnya terus meningkat. Analisis Big Data adalah pendekatan yang 

cocok untuk deteksi data intrusi. Dengan bigdata, sistem deteksi data intrusi 

memiliki kemungkinan untuk lebih efisien menangani data yang sangat 

tidak terstruktur dengan format arbitrer yang ditangkap oleh banyak jenis 

sensor (misalnya, Firewall, IDS, Syslog, NetFlow, dan DNS) dalam jangka 

waktu yang lama. Selain itu, mekanisme pemrosesan paralel dari teknologi 

bigdata dapat menggunakan algoritma deteksi yang jauh lebih canggih 

daripada sistem data berbasis SQL tradisional[3]. 
 

2.2.4   Machine Learning 

 

Machine Learning merupakan penelitian tentang algoritma dan 

pemodelan statistika yang dikembangkan dalam dunia teknologi informasi 

dibidang komputasi untuk melakukan perintah tanpa diprogram secara 

eksplisit berdasarkan pola dan interferensi yang ditentukan sebelumnya 

[11]. Machine Learning dapat digunakan untuk pembuatan model analitis 

secara otomatis. Teknik analisis data machine learning adalah salah satu 

cabang Kecerdasan Buatan yang bekerja pada konsep bahwa suatu sistem 



 
9 

dilatih, membuat keputusan, dan belajar mengidentifikasi pola dengan lebih 

sedikit intervensi manusia. Supervised learning dan Unsupervised learning 

adalah dua teknik machine learning yang paling banyak digunakan [12].  
Algoritma yang digunakan dalam machine learning menggunakan 

pendekatan pemodelan matematika berdasarkan data sample / Data 

Training untuk menghasilkan prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. 

Algoritma machine learning  yang paling umum digunakan untuk IDS 

adalah Decision Tree, K-Nearest Neighbor (KNN), Artificial Neural 

Network (ANN), Support Vector Machine (SVM), K-Mean Clustering, Fast 

Learning Network, dan Esembled Method [13]. 

 

2.3   PENELITIAN TERKAIT 

 

Dalam penulisan tugas akhir ini peneliti menggali informasi dari 

penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik 

mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti 

juga menggali informasi dari buku-buku maupun tugas akhir lain dalam 

rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori 

yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan 

teori ilmiah. 

 

2.3.1   Rancang Bangun Framework Big Data Untuk Analisa Network 

Traffic Dengan Docker Container[14] 

 

Oleh Muhamad Fajar Mukti, Ferry Astika Saputra, Iwan Syarif. 

Penelitian ini membahas tentang pembuatan Big data framework yang pada 

Docker Container. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah framework big 

data yang dapat digunakan sebagai dasar big data untuk analisa network 

traffic. Peneltian tentang Rancang bangun framework big data untuk analisa 

network traffic dengan docker container ini merupakan dasar atau awal ide 

dari penelitian yang kami kerjakan saat ini. Penelitian tersebut kemudian 

dikembangkan pada bagian prosesing yang masih manual. 

 

2.3.2   NSML: A Machine Learning Platform That Enables You to 

Focus on Your Models[15] 

 

Oleh Nako Sung, Minkyu Kim, Hyunwoo Jo, dan peneliti lain. 

Penelitian ini membahas perihal sistem untuk menangani dan membantu 

peneliti agar fokus pada pembuatan model dari machine learning. Peneliti 

menyajikan persyaratan sistem berdasarkan kumpulan diskusi dari 

kelompok belajar online yang terdiri dari 25 ribu anggota. Hasil dari 

penelitian ini berupa platform yang digunakan untuk menangani snapshot 
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parameter model serta modifikasi hyperparameter selama proses training, 

dan perbandingan metrik kinerja antar model. 

 

2.3.3   The ASSISTments Ecosystem: Building a Platform that Brings 

Scientists and Teachers Together for Minimally Invasive Research on 

Human Learning and Teaching[16] 

 

Oleh Neil T. Heffernan & Cristina Lindquist Heffernan. Hasil dari 

penelitian ini berupa platform ASSISTments yang merupakan ekosistem 

dari beberapa ratus guru, platform, dan peneliti yang bekerja bersama. 

Platform dan guru-guru ini membantu peneliti (terkadang secara eksplisit 

dan terkadang implisit) hanya dengan menggunakan konten yang dipilih 

guru. Platform ini memungkinkan setiap pengguna, kebanyakan peneliti, 

untuk membuat uji coba terkontrol secara acak dalam konten, yang telah 

membantu peneliti menggunakan alat ini di lebih dari 18 penelitian yang 

diterbitkan dan jumlah yang sama dari penelitian yang tidak dipublikasikan. 

Data yang dikumpulkan oleh sistem juga telah digunakan dalam beberapa 

lusin publikasi data mining peer-review. 

 

2.3.4   Rancang Bangun Framework Otomasi Ekstrasi Fitur Data 

Botnet Dari Log File Bro-Ids Berbasis Web[17] 

 

Oleh Allifiando Dewantoro, Ferry Astika Saputra, Iwan Syarif. 

Penelitian ini membuat platform dari bigdata yang berfungsi untuk 

mengekstrak data dari IDS. Pada penelitian ini menggunakan dataset ISCX-

2012 dari CIC UNB Canada. Setelah diekstrak, data tersebut kemudian 

diproses untuk mendapatkan karakteristing dari masing-masing data. Proses 

pendeteksian masih dilakukan manual dengan membandingkan variabel 

timestamp pada data. Hasil penelitian berupa perbandingan generator yang 

telah dibuat dengan generator asli milik CIC UNB Canada dengan tingkat  

error sebesar 0.06%. 

 

2.3.5   Network Intrusion Detection using Machine Learning 

Techniques [18] 

 

Oleh Sumaiya Thaseen, I., Poorva, B., & Ushasree, P. S. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengklasifikasikan jenis trafik jaringan tanpa membongkar 

atau mengekstrak data trafik jaringan yang dilakukan menggunakan 

machine learning. Proses penelitian dilakukan dengan mengirim data trafik 

jaringan melalui jaringan, kemudian ditangkap oleh Wireshark untuk 

analisis deteksi intrusi. Data dari Wireshark yang diambil diatur ke dalam 

dataset dengan atribut yang dipilih setelah preprocessing menggunakan alat 
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Weka dan algoritma machine learning. Kemudian data tersebut 

diklasifikasian dengan algoritma machine learning. Data trafik jaringan 

diklasifikasikan sebagai data terenkripsi, data tidak terenkripsi, data 

berbahaya tidak terenkripsi dan data berbahaya terenkripsi dengan atribut 

dan fitur yang berbeda. Hasil tertinggi didapatkan menggunakan algoritma 

Random-Forrest dengan akurasi sebesar 99,81%. 

 

2.3.6   Network Intrusion Detection System: A Systematic Study Of 

Machine Learning And Deep Learning Approaches[19] 

 

Penelitian ini melakukan observasi dari penilitian terhadap NIDS 

berbasis machine learning dan Deep learning dalam rentan waktu antara 

tahun 2017 dan kuartal pertama tahun 2020. Studi ini menunjukkan bahwa 

60% dari metodologi yang diusulkan diuji menggunakan dataset KDD 

Cup'99 dan NSL-KDD. Tetapi kumpulan data tersebut merupakan dataset 

yang cenderung lama untuk serangan jaringan modern, dan karenanya 

membatasi kinerja metodologi yang diusulkan. Untuk metode NIDS 

berbasis AI, model seharusnya diuji dengan dataset terbaru yang diperbarui 

seperti CSE-CIC-IDS2018 untuk kinerja yang lebih baik dalam hal akurasi 

deteksi intrusi. 

 

2.3.7   Deep Learning Approach for Intelligent Intrusion Detection 

System[20] 

 

Oleh Quamar Niyaz, Weiqing Sun, Ahmad Y Javaid, and Mansoor 

Alam. Penelitian ini membahas tentang usulan dari peneliti perihal deteksi 

data intrusi melalui pendekatan berbasis deep learning untuk 

mengembangkan NIDS yang efisien dan fleksibel. Peneliti menggunakan 

Self-teaching Learning (STL), teknik berbasis deep learning, di NSL-KDD - 

kumpulan data benchmark untuk gangguan jaringan. Hasil dari penelitian 

berupa penyajian kinerja pendekatan deep learningn dan perbandingan 

dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Metrik yang dibandingkan 

mencakup nilai akurasi, presisi, recall, dan f-measure 

 

2.3.8   Deteksi Botnet Dalam Trafik Jaringan Real Time Menggunakan 

Algoritma Machine Learning [21] 

 

Oleh Pramudita Prathama Nugraha, Iwan Syarif,, Fitri Setyorini. 

Penelitian ini membahas mengenai algoritma machine learning yang efektif 

untuk proses pendeteksian data intrusi. Beberapa algoritma yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain algoritma Decision Tree, NaiveBayes, dan 

RandomForest. Algoritma machine learning tersebut juga dikombinasikan 
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dengan beberapa metode dalam data mining seperti Feature-Selection, 

Cross Validation, dan Principal Component Analysis. Pengujian machine 

learning pada MataElangLab akan menggunakan beberapa scenario yang 

dilakukan pada penelitian ini. 
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BAB 3 

DESKRIPSI SISTEM 
 

 

Dalam pembuatan suatu sistem harus dilakukan perencanaan dan 

perancangan sistem yang sesuai dengan tujan serta permasalahan yang 

dihadapi. Bab ini akan membahas secara rinci mengenai perencanaan dan 

perancangan sistem yang akan penulis buat. 

 

3.1   DESKRIPSI SOLUSI 

 

Penelitian ini mengembangkan sebuah sistem aplikasi bigdata sebagai 

platform landasan penelitian deteksi data intrusi. Pada platform tersebut juga 

terdapat modul dan library machine learning untuk proses 

mengimplementasikan  algoritma machine learning guna meningkatkan hasil 

dari proses deteksi data intrusi. Secara keseluruhan, platform tersebut akan 

bekerja diatas container dimana teknologi container tersebut dapat digunakan 

untuk mempermudah proses persiapan proses penelitian data intrusi yang 

menggunakan bigdata sebagai platform landasan penelitian 

Hasil akhirnya akan disajikan sebuah platform ‘MataElangLab’ 

berbasis pada bigdata dimana didalamnya terdapat machine learning beserta 

dengan modul-modulnya.  

Pada judul “Mataelanglab: Platform Berbasis Docker Untuk Simulasi 

Sistem Deteksi Intrusi Dan Machine Learning Untuk Keamanan Jaringan” 

merupakan sebuah solusi yang ditawarkan untuk mempermudah peneliti 

dalam melakukan penelitian sebab peneliti tidak perlu membuat dari awal 

sistem berupa bigdata yang digunakan untuk melakukan penelitian. Adanya 

machine learning didalam sistem bigdata dapat digunakan untuk 

mempermudah penelitian. Peneliti cukup memasukan model dan juga dataset 

yang ingin digunakan. 

 

3.2   DESAIN SISTEM 

 

Setelah melakukan studi literatur, maka dapat dilihat pada Gambar 3.1 

Desain sistem dari solusi yang ditawarkan. Pada desain system tersebut 

terbagi menjadi 5 grup sesuai masing-masing warna diantaranya yaitu Data 

Source, Data Collection, Data Processing, Storage dan Data Serve. 

Pada MataElangLab, terdapat dua metode pemrosesan berdasarakan 

data yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan penelitian data 

intrusi, yaitu metode pemrosesan secara offline dan metode pemrosesan 

secara stream. Untuk metode pemrosesan secara offline, data yang digunakan 
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berupa csv data. Untuk metode pemrosesan secara stream, data yang 

digunakan berupa pcap yang di-stream ke CICFlowmeter. 

 

 
Gambar 3.1. Desain sistem dari solusi yang ditawarkan 
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3.2.1   Data Source 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dari awal proses simulasi 

deteksi intrusi. Data tersebut dapat berupa file dengan format CSV atau data 

realtime dari trafik jaringan dengan format pcap yang dikirim dengan 

menggunakan perintah tertentu.  

 

 
Gambar 3.2. Desain sistem Data Source 

 

1. CICFlowmeter 

CICFlowmeter merupakan aplikasi berbasis java yang dibuat 

oleh Canadian Institute for Cybersecurity University of New 

Brunswick. Pada penelitian ini, CICFlowmeter yang digunakan 

telah dimodifikasi menggunakan library java yang sudah tersedia 

agar dapat mengirim data ke Kafka melalui jaringan. 

CICFlowmeter tersebut kemudian dijadikan sebagai aplikasi 

berbasis container agar pada proses installasi lebih ringkas. 

Penggunaan CICFlowmeter berguna untuk menganalisis 

trafik jaringan Bi-flow(bolak-balik) yang dapat digunakan untuk 

deteksi anomali. CICFlowmeter memiliki kemampuan untuk 

memonitor aliran data yang lewat melalui network interface card. 

Data yang dimonitor tersebut bisa berupa data trafik internet asli 

atau data trafik simulasi yang berjalan secara stream. Untuk data 

simulasi merupakan dataset pcap yang didapat dari penelitian lain 

seperti dataset botnet dari ISCX. Data pcap tersebut kirimkan 

dengan menggunakan perintah tertentu ke network interface card 

yang digunakan CICFlowmeter untuk memonitor trafik jaringan. 

Hasil monitor tersebut kemudian akan diekstrak dan 

menghasilkan fitur seperti pada Tabel 3.1 – Tabel 3.4. Setelah 

proses ekstraksi selesai, data tersebut kemudian dirubah menjadi 
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json dan  dikirim ke Kafka menggunakan protokol MQTT untuk 

dilakukan proses selanjutnya. Pemilihan protokol MQTT 

disebabkan protokol tersebut sangat ringan dan dirancang untuk 

bekerja pada bandwidth rendah, latensi tinggi, sehingga 

menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk mengirim pesan 

sensor volume tinggi ke platform analitik dan solusi cloud. 

 

Tabel 3.1 Fitur hasil ekstraksi dari CICFlowmeter 

No Nama Fitur Keterangan 

1 Unamed Dataframe Index 

2 flow_id Id of flow 

3 src_ip Ip source 

4 src_port Port source 

5 dst_ip Ip destination 

6 dst_port Port destination 

7 protocol Rules of format network data 

8 timestamp Time of traffic flow network 

9 flow_duration Duration of the flow in 

Microsecond 

10 total_fwd_packet Total packets in the forward 

direction 

11 total_bwd_packets Total packets in the backward 

direction 

12 total_length_of_fwd_packet Total size of packet in forward 

direction 

13 total_length_of_bwd_packet Total size of packet in backward 

direction 

14 fwd_packet_length_max Minimum size of packet in forward 

direction 

15 fwd_packet_length_min Maximum size of packet in forward 

direction 

16 fwd_packet_length_mean Mean size of packet in forward 

direction 

17 fwd_packet_length_std Standard deviation size of packet in 

forward direction 

18 bwd_packet_length_max Minimum size of packet in 

backward direction 

19 bwd_packet_length_min Maximum size of packet in 

backward direction 

20 bwd_packet_length_mean Mean size of packet in backward 

direction 
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Tabel 3.1 Fitur hasil ekstraksi dari CICFlowmeter 

No Nama Fitur Keterangan 

21 bwd_packet_length_std Standard deviation size of packet in 

backward direction 

22 flow_bytes_per_s Number of flow bytes per second 

23 flow_packets_per_s Number of flow packets per second  

24 flow_iat_mean Mean time between two packets sent 

in the flow 

25 flow_iat_std Standard deviation time between 

two packets sent in the flow 

26 flow_iat_max Maximum time between two packets 

sent in the flow 

27 flow_iat_min Minimum time between two packets 

sent in the flow 

28 fwd_iat_total Minimum time between two packets 

sent in the forward direction 

29 fwd_iat_mean Maximum time between two packets 

sent in the forward direction 

30 fwd_iat_std Mean time between two packets sent 

in the forward direction 

31 fwd_iat_max Standard deviation time between 

two packets sent in the forward 

direction 

32 fwd_iat_min Total time between two packets sent 

in the forward direction 

33 bwd_iat_total Minimum time between two packets 

sent in the backward direction 

34 bwd_iat_mean Maximum time between two packets 

sent in the backward direction 

35 bwd_iat_std Mean time between two packets sent 

in the backward direction 

36 bwd_iat_max Standard deviation time between 

two packets sent in the backward 

direction 

37 bwd_iat_min Total time between two packets sent 

in the backward direction 

38 fwd_psh_flags Number of times the PSH flag was 

set in packets travelling in the 

forward direction (0 for UDP) 
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Tabel 3.1 Fitur hasil ekstraksi dari CICFlowmeter 

No Nama Fitur Keterangan 

39 bwd_psh_flags Number of times the PSH flag was 

set in packets travelling in the 

backward direction (0 for UDP) 

40 fwd_urg_flags Number of times the URG flag was 

set in packets travelling in the 

forward direction (0 for UDP) 

41 bwd_urg_flags Number of times the URG flag was 

set in packets travelling in the 

backward direction (0 for UDP) 

42 fwd_header_length Total bytes used for headers in the 

forward direction 

43 bwd_header_length Total bytes used for headers in the 

backward direction 

44 fwd_packets_per_s Number of forward packets per 

second 

45 bwd_packets_per_s Number of backward packets per 

second 

46 packet_length_min Minimum length of a packet 

47 packet_length_max Maximum length of a packet 

48 packet_length_mean Mean length of a packet 

49 packet_length_std Standard deviation length of a 

packet 

50 packet_length_variance Variance length of a packet 

51 fin_flag_count Number of packets with FIN 

52 syn_flag_count Number of packets with SYN 

53 rst_flag_count Number of packets with RST 

54 psh_flag_count Number of packets with PUSH 

55 ack_flag_count Number of packets with ACK 

56 urg_flag_count Number of packets with URG 

57 cwr_flag_count Number of packets with CWR 

58 ece_flag_count Number of packets with ECE 

59 down_per_up_ratio Download and upload ratio 

60 average_packet_size Average size of packet 

61 fwd_segment_size_avg Average size observed in the 

forward direction 

62 bwd_segment_size_avg Average size observed in the 

backward direction 

63 fwd_bytes_per_bulk_avg Average number of bytes bulk rate 

in the forward direction 
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Tabel 3.1 Fitur hasil ekstraksi dari CICFlowmeter 

No Nama Fitur Keterangan 

64 fwd_packet_per_bulk_avg Average number of packets bulk 

rate in the forward direction 

65 fwd_bulk_rate_avg Average number of bulk rate in the 

forward direction 

66 bwd_bytes_per_bulk_avg Average number of bytes bulk rate 

in the backward direction 

67 bwd_packet_per_bulk_avg Average number of packets bulk 

rate in the backward direction 

68 bwd_bulk_rate_avg Average number of bulk rate in the 

backward direction 

69 subflow_fwd_packets The average number of packets in a 

sub flow in the forward direction 

70 subflow_fwd_bytes The average number of bytes in a 

sub flow in the forward direction 

71 subflow_bwd_packets The average number of packets in a 

sub flow in the backward direction 

72 subflow_bwd_bytes The average number of bytes in a 

sub flow in the backward direction 

73 fwd_init_win_bytes The total number of bytes sent in 

initial window in the forward 

direction 

74 bwd_init_win_bytes The total number of bytes sent in 

initial window in the backward 

direction 

75 fwd_act_data_pkts Count of packets with at least 1 byte 

of TCP data payload in the forward 

direction 

76 fwd_seg_size_min Minimum segment size observed in 

the forward direction 

77 active_mean Minimum time a flow was active 

before becoming idle 

78 active_std Mean time a flow was active before 

becoming idle 

79 active_max Maximum time a flow was active 

before becoming idle 

80 active_min Standard deviation time a flow was 

active before becoming idle 
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Tabel 3.1 Fitur hasil ekstraksi dari CICFlowmeter 

No Nama Fitur Keterangan 

81 idle_mean Minimum time a flow was idle 

before becoming active 

82 idle_std Mean time a flow was idle before 

becoming active 

83 idle_max Maximum time a flow was idle 

before becoming active 

84 idle_min Standard deviation time a flow was 

idle before becoming active 

85 label Label of data 

 

2. CSV Dataset 

CSV Dataset merupakan sumber data yang digunakan pada 

MataElangLab untuk proses penelitian data intrusi yang digunakan 

untuk proses pendeteksian secara offline. Pengguna dapat 

menggunkana csv dari proses pengumpulan data intrusi yang 

dilakukan sebelumnya. Berkas csv ini harus ditempatkan pada 

folder yang sudah disediakan dalam  projek MataElangLab agar 

berkas tersebut dapat di Mount kedalam container. Proses Mount 

tersebut bertujuan agar berkas dapat dibaca dan digunakan oleh 

sistem pada MataElangLab untuk digunakan pada proses 

selanjutnya yaitu Data Processing. Pada proses pengujian sistem 

ini, berkas csv yang digunakan merupakan berkas dataset botnet 

yang dikumpulkan dalam proses penelitian botnet yang dilakukan 

oleh Canadian Institute for Cybersecurity University of New 

Brunswick. Data didalamnya, berisi berbagai macam fitur hasil 

ekstraksi dari perangkat lunak yang mereka buat yaitu 

CICFlowmeter. Fitur didalam berkas tersebut berjumlah 85 jenis 

fitur sesuai dengan hasil ekstraksi CICFlometer. 

 

3.2.2   Data Collection  

1. Kafka 

Kafka merupakan aplikasi open-source yang digunakan 

untuk mengumpulkan data. Kafka dapat digunakan sebagai 

pengumpul data massif dengan jumlah yang banyak sesuai dengan 

masing-masing sumber yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam 

MataElangLab, Kafka yang digunakan merupakan Kafka yang 

dikembangkan Confluent.Inc dengan versi 7.1.1 dimana versi 
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tersebut merupakan versi terbaru dari Kafka yang dikembangkan 

Confluent.Inc. 

  

 
Gambar 3.2. Desain sistem Data Collection 

 

Pada MataElangLab, terdapat modul tambahan pada Kafka 

yaitu Mosquitto yang terpasang secara natif pada komputer 

pengguna. Mosquitto perlu diinstall secara manual oleh pengguna 

sebelum melakukan proses installasi MataElangLab. Fungsi modul 

Mosquitto sendiri yaitu untuk menerima data dengan protocol 

MQTT yang dikirim dari sensor. Data yang diterima tersebut 

kemudian akan diambil oleh Kafka MataElangLab berdasarkan 

konfigurasi otomatis yang dijalankan bersamaan saat proses 

installasi berlangsung, sehingga pengguna tidak perlu melakukan 

konfigurasi lagi pada Kafka MataElangLab.  

Konfigurasi tersebut terletak pada bagian Kafka yang 

bernama Kafka-Connect. Kafka-Connect akan berkerja sebagai 

penghubung koneksi antara Mosquitto dan Kafka agar data dari 

Mosquitto dapat diambil oleh Kafka. Selain konfigurasi tersebut, 

terdapat konfigurasi tambahan agar data dapat disimpan pada basis 

data yang kita gunakan yaitu MongoDB. Data yang disimpan 

merupakan data mentah yang langsung didapat dari Mosquitto.  

Setelah data dikumpulkan, data dapat diambil dan digunakan 

untuk dilakukan proses pendeteksian data intrusi pada tahap 

selanjutnya yaitu Data Processing. Data dapat diambil sesuai 

dengan ‘topic’ yang sudah ditentukan pada MataElangLab yaitu 

topic dengan nama ‘netflometer’. Topic pada Kafka adalah kategori 

yang digunakan untuk mengatur pesan. Setiap Kafka-Topic 

memiliki nama yang unik. Pesan dikirim ke Kafka-Topic tertentu 

dan dibaca dari Kafka-Topic tertentu. Proses pengambilan data 
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dengan Kafka-Topic tersebut dapat dilakukan secara bersamaan 

dari berbagai sumber pengakses yang berbeda. 

Fitur lain yang terdapat di Kafka pada MataElangLab yaitu  

tampilan GUI berbasis website yang dapat digunakan untuk 

memudahkan pengguna dalam mengoperasikan Kafka dan 

mengolah data didalamnya. Tampilan GUI tersebut dapat 

digunakan untuk melihat Kafka-Topic yang ada serta jumlah data 

yang masuk pada masing-masing Kafka-Topic. Pengguna juga 

dapat melihat sumber asal yang mengakses  masing-masing Kafka-

Topic yang tersedia. Selain itu tampilan GUI pada Kafka juga dapat 

digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menambahkan, 

memantau, mengaktifkan dan menon-aktifkan konfigurasi lain agar 

Kafka dapat mengambil, menerima, atau mengirim data dari 

sumber selain CICFlowmeter. 

 

2. Mouted Container-disk 

Docker Volume adalah mekanisme untuk hubungan antara 

komputer fisik pengguna dengan container MataElangLab yang 

digunakan untuk saling berinteraksi seperti menyimpan data yang 

dihasilkan dan digunakan oleh container MataElangLab ke 

komputer fisik pengguna atau sebaliknya. Fitur ini digunakan untuk 

menghubungkan folder pada komputer fisik pengguna dengan 

notebook dan juga spark MataElangLab. Fungsi tersebut digunakan 

untuk memudahkan pengguna proses interaksi secara langsung 

terhadap data yang digunakan dalam pemrosesan. Pada 

MataElangLab fitur ini juga berguna untuk menyimpan dan 

mendistribusikan dataset dari komputer fisik pengguna ke dalam 

container MataElangLab.  

Pengguna dapat menggunakan dataset yang sudah 

dikumpulkan sebelumnya. Dataset data intrusi dari pengguna 

diletakan pada folder yang sudah disediakan pada MataElangLab 

agar file tersebut dapat diakses dengan fungsi diatas untuk 

digunakan pada proses selanjutnya yaitu Data Processing. Folder 

tersebut bernama ‘resource’ yang terdapat didalam folder proyek 

MataElangLab. 

Selain itu, fitur ini juga dapat digunakan untuk menyimpan 

model dengan format pickle (berkas model machine learning hasil 

dari proses yang dijalan oleh library python yaitu scikit-learn) atau 

parquet (model machine learning hasil dari proses yang dijalan oleh 

spark) dan data csv hasil dari proses deteksi data intrusi. Data 

tersebut dapat diambil oleh pengguna langsung pada komputer fisik 

pengguna untuk digunakan pada proses lainnya. 
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3.2.3   Data Processing 

Pada Tahap ini data yang ada akan diproses menggunakan metode yang 

dipilih oleh pengguna. Pada bagian ini, terdapat berbagai fitur yang dapat 

digunakan pengguna untuk proses penelitian data intrusi seperti notebook, 

spark dan machine learning library. 

 

 
Gambar 3.3. Desain sistem Data Processing 

  

1. Jupyter-Notebook  

Pada fitur Notebook berbasis browser interaktif 

memungkinkan pengguna seperti data engineer, analis data, dan 

data science menjadi lebih produktif dengan mengembangkan, 

mengatur, mengeksekusi, dan berbagi baris program serta 

memvisualisasikan hasil. Pada notebook ini telah dilengkapi bahasa 
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pemrograman untuk proses analisis data seperti scala, python, dan 

R. 

Didalam notebook ini juga sudah terdapat berbagai machine 

learning library yang dapat digunakan pengguna untuk proses 

berjalannya penelitian data intrusi. Pada penelitian ini 

menggunakan metode machine learning seperti DecissionTree, 

NaïveBayes, dan RandomForest sebagai proses uji coba dan 

sebagai contoh algoritma machine learning. Contoh yang ada dapat 

digunakan pengguna sebagai refrensi algoritma machine learning 

dan cara penggunaan Notebook MataElangLab itu sendiri. 

Pengguna dapat menyesuaikan algoritma yang sudah dibuat 

sebelumnya dengan menggunakan algoritma yang sudah 

disediakan sebagai contoh dan refrensi penelitian data intrusi pada 

MataElangLab. 

Dengan notebook pengguna dapat melakukan proses 

penelitian data intrusi baik secara offline maupun secara stream. 

Untuk proses secara offline pengguna dapat menggunakan dataset 

csv yang sebelumnya sudah diletakan pada folder yang disediakan 

dengan nama ‘resource’ yang terdapat didalam folder proyek 

MataElangLab. Untuk proses secara stream pengguna dapat 

mengambil data dari Kafka sesuai dengan Kafka-Topic yang sudah 

ditentukan dengan nama ‘netflowmeter’. Setelah data diambil, 

pengguna dapat memilih algoritma yang diinginkan untuk proses 

penelitian data intrusi. Pengguna dapat menggunakan algoritma 

yang sudah ada sebelumnya sebagai referensi pembuatan algoritma 

machine learning. 

Didalam notebook juga terdapat fitur untuk visualisasi data 

sementara yang dapat digunakan seperti untuk melihat fitur, 

jumlah, dan karakteristik dataset, dan juga dapat digunakan untuk 

melihat hasil yang diperoleh setelah proses selesai seperti hasil 

akurasi, presisi dan fitur-fitur terpenting yang digunakan selama 

proses berlangsung. 

Setelah proses selesai, model hasil penelitian data intrusi 

dapat disimpan pada mounted container-disk (terletak pada folder 

‘/resources’ pada container Jupyter-Notebook) untuk digunakan 

lain waktu atau untuk disalin dan digunakan sebagai penelitian 

lainnya. 

Untuk data metrik seperti akurasi, recall, presisi, dan F1-

score serta dataset hasil penelitian dapat disimpan kedalam basis 

data yang sudah disediakan dimana basis data tersebut sudah 

terhubung dengan fitur visualisasi pada web.  
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2. Machine Learning Library 

Machine Learning adalah studi ilmiah tentang algoritma dan 

model statistik yang digunakan sistem komputer untuk melakukan 

tugas tertentu tanpa menggunakan instruksi eksplisit, dengan 

mengandalkan pola dan inferensi dari algoritma yang dibuat 

sebelumnya sebagai gantinya. Algoritma machine learning 

digunakan membangun model matematika berdasarkan data 

sampel, yang dikenal sebagai Data Training untuk membuat 

prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk 

menjalankan tugas. Dalam MataElangLab, terdapat library 

machine learning scikit-learn dari python dan MLLib dari Spark 

yang sudah terpasang. Machine learning ini dapat diatur untuk 

berjalan secara independen berdasarkan algoritma yang ditulis pada 

notebook atau dijalankan bersaaman dengan Spark menggunakan 

library MLLib. Dalam MataElangLab, sudah disediakan contoh 

algoritma dan penggunaan untuk kedua library machine learning 

yang disediakan. Pengguna tinggal memilih dan memrogram ulang 

metode dan cara yang ingin digunakan untuk mengoptimalkan 

proses pendeteksian data intrusi. 

 

3. Spark 

Apache Spark merupakan aplikasi open source Big-data 

framework yang sangat tangguh, cepat dan serta dapat melakukan 

analisa baik secara knowledge discovery and information retrieval. 

Spark sendiri memliki banyak keunggulan salah satunya adalah 

bisa digunakan untuk multiple Nodes untuk data Analytics hingga 

8000 Nodes lebih. Apache Spark juga merupakan open source 

dengan community terbesar pada Big-data dengan lebih dari 1000 

kontributor. Disini Spark digunakkan untuk proses deteksi data 

intrusi. Proses deteksi dilakukan secara offline dan real-time 

menggunakan library MLLib yang terdapat didalamnya. Selain 

karena fitur dan keunggulan yang disebutkan sebelumnya, dalam 

spark juga terdapat fitur pendeteksian multi-label. Dengan fitur 

multi-label tersebut, pemberian label pada dataset data intrusi 

bukan hanya berdasarkan data normal dan data anomali saja, tetapi 

pemberian label pada dataset data intrusi dapat dilakukan 

berdasarkan jenis anomali yang sedang terjadi. Dengan fitur 

tersebut hasil akhir deteksi data intrusi dapat langsung 

dikelompokan sesuai dengan masing-masing jenis anomali yang 

ada. 
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Pada spark juga terdapat fitur proses secara streaming dimana 

fitur tersebut dapat digunakan untuk memproses data jaringan 

secara real-time. Spark memungkinkan untuk mengambil data pada 

Kafka dengan metode Structured Streaming. Structured Streaming 

adalah API pada Apache Spark yang dapat digunakan untuk 

komputasi pada data streaming dengan cara yang sama seperti 

proses komputasi batch pada data statis. Proses Structured 

Streaming dilakukan komputasi secara bertahap dan prosesnya 

terus memperbarui hasilnya saat data streaming tiba atau diterima. 

Setelah data berhasil diambil dari Kafka melalui proses 

Structured Streaming, akan dilakukan proses utama yaitu proses 

pengolahan data dan proses deteksi. Proses tersebut berjalan sesuai 

dengan metode yang pilih dan digunakan oleh pengguna 

MataElangLab. Hasil dari prediksi yang berformat numerik, 

kemudian dirubah menjadi format string atau kalimat agar bisa 

dibaca. Kemudian, data hasil prediksi yang sudah selesai diproses 

dapat disimpan ke dalam basis data NoSQL yaitu Mongodb. 

Seluruh proses ada berjalan secara otomatis secara langsung setelah 

algoritma dari pengguna dijalankan dan selama algoritma yang 

dibuat tidak terdapat error atau sejenisnya. Proses yang tersebut 

akan berhenti apabila pengguna melakukan interupsi terhadap 

proses yang ada atau dengan kata lain menghentikan proses yang 

berjalan. 

 

3.2.4   Data Storage 
 

 
 Gambar 3.4. Desain sistem Data Storage  

 

Pada bagian ini data akan disimpan dan digunakan kembali. Data hasil 

proses sebelumnya dari Spark akan dikirim ke basis data NoSQL MongoDB. 

NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL. Sistem manajemen basis data 

ini bersifat tanpa relasi (non-relational). Artinya, NoSQL bisa mengelola 
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database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang 

kompleks. Salah satu basis data NoSQL sendiri adalah MongoDB. Alasan 

penggunaan NoSQL pada sistem MataElangLab karena NoSQL mempunyai 

skalabilitas tinggi untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data 

yang ada dimana data yang dihasilkan dapat berubah-ubah dan pada 

MataElangLab sendiri, format data atau skema data yang disimpan dapat 

berubah-ubah sesuai dengan pengguna. 

File data hasil proses deteksi yang berada di dalam MongoDB akan 

diguanakan sebagai sumber data untuk ditampilkan pada Website. Docker-

Image yang digunakan untuk basis data MongoDB merupakan official docker 

image yang disediakan sendiri oleh MongoDB Inc dan bisa langsung diakses 

melalui port yang sudah disediakan. 

 

3.2.5   Data Serve 

 

Pada bagian ini data akan disajikan untuk kemudian dianaliasa oleh 

pengguna MataElangLab. Pada MataElang, terdapat 2 tampilan website yang 

dapat digunakan untuk mengolah dan memantau data yang telah disimpan 

pada basis data MongoDB yaitu ‘Mongo-Express’ sebagai halaman admin 

basis data dan ‘Mongo-Chart’ sebagai halaman untuk memvisualisasikan 

data dalam bentuk grafik. 

Dengan Mongo-Express, pengguna dapat membuat, melihat, 

memperbarui, dan menghapus baik itu basis data, collection atau tabel, 

bahkan data yang terdapat didalam tabel yang dengan mudah. Mongo-

Express telah dilengkapi dengan tampilan GUI berbasis web yang mana dapat 

memudahkan pengguna untuk menjalankan perintah hanya dengan 

melakukan klik pada fitur web yang tersedia tanpa mengetikan baris perintah 

yang cenderung panjang pada terminal. Pada Mongo-Express, terdapat fitur 

untuk mengekpor data kedalam format tabel csv apabila pengguna ingin 

menggunakan data tersebut untuk pendeteksian data intrusi dengan metode 

offline atau sebagai data sumber untuk presentasi. 

Sedangkan pada Mongo-Chart, pengguna dapat membuat berbagai 

model visualisasi data menggunakan grafik secara mudah tanpa harus 

melakukan pemrograman lagi. Fitur pada Mongo-Chart juga memungkinan 

untuk terus memperbarui data dari basis data apabila terdapat penambahan 

atau perubahan data secara real-time. Fitur tersebut dapat digunakan 

pengguna untuk memantau hasil proses deteksi data intrusi dengan metode 

stream secara langsung. 
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3.3   PROSES DETEKSI DATA INTRUSI 

 

3.3.1   Data Source 

 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis sumber data yang digunakan. Jenis 

sumber data yang digunakan dibedakan berdasarkan proses deteksi data 

intrusi yaitu secara offline dan secara stream. 

Untuk proses deteksi data intrusi secara offline menggukan berkas csv 

dataset Botnet ISCX 2014. Data tersebut merupakan hasil ekstraksi dari 

proses penelitian botnet yang dilakukan oleh  Dr. Arash Habibi Lashkari di 

Canadian Institute for Cybersecurity University of New Brunswick. Data 

tersebut terpisah menjadi 2 berkas yang berbeda, yaitu Data-Training dan 

Data-Testing. Kedua data tersebut didalamnya, berisi berbagai macam fitur 

hasil ekstraksi dari perangkat lunak yang mereka buat yaitu CICFlowmeter. 

Fitur didalam berkas tersebut berjumlah 85 jenis fitur sesuai dengan hasil 

ekstraksi CICFlometer. Kedua data yang digunakan tersebut, merupakan data 

yang sama yang diigunakan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Pramudita Prathama Nugraha dengan judul ‘Deteksi Botnet Dalam 

Trafik Jaringan Real Time Menggunakan Algoritma Machine Learning’. 

Sementara untuk proses deteksi secara stream, data didapat dari lalu 

lintas internet secara langsung yang ditangkap sensor CICFlowmeter. 

CICFlowmeter juga dapat menangkap data pcap yang dikirim ke perangkat 

tempat CICFlometer berjalan. Kemudian data dari CICFlowmeter dikirim ke 

Kafka agar data tersebut bisa diambil dan digunakan dalam proses ini. Dalam 

proses ini data diambil melalui Kafka dengan metode Structured Stream. 

 

3.3.2   Pre-Processing 

 

Pre-processing sendiri merupakan tahap awal yang dilakukan dalam 

metode pada proses data mining. Pre-processing digunakan untuk memproses 

data mentah menjadi data yang siap diproses menggunakan pendekatan 

tertentu. Proses dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas data 

agar saat data digunakan pada proses utama didapatkan hasil yang. Pada 

proses pengujian machine learning MataElangLab, tahapan pre-processing 

yang dilakukan diantaranya Remove String Value, Handling Missing Value, 

dan Normalization. 

1. Remove String Value 

Proses ini menghapus nilai string pada dataset. Proses ini 

merupakan salah satu metode yang dapat gunakan untuk 

mengurangi data yang tidak digunakan dalam perhitungan. Pada 

MataElangLab, penghapusan nilai string dilakukan pada beberapa 

fitur yang ada seperti source_ip, source_port, destination_ip, 
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timestamp dan flow_id, dan protocol. Keenam fitur tersebut masih 

belum perlu digunakan dari perhitungan dalam proses pengujian 

machine learning MataElangLab sehingga fitur tersebut dihapus. 

 

2. Handling Missing Value 

Untuk proses Handling Missing Value sendiri merupakan 

metode yang digunakan untuk mencari dan menangani data dengan 

nilai kosong. Tahapan ini sangat penting karena dapat 

mempengaruhi proses dan akurasi dari eksperimen. Dampak yang 

sangat terlihat signifikan ketika Missing Value adalah proses tiba-

tiba terhenti karena program tidak bisa membaca isi dari data dan 

dapat memengaruhi tingkat akurasi jika data yang kosong cukup 

banyak. Pada proses ini, langkang yang dilakukan untuk menangani 

data yang hilang adalah dengan menghapus data tersebut. Cara 

tersebut dipilih sebab jumlah data yang memiliki missing value 

hanyak sedikit yaitu 3 dari ratusan ribu data. 

 

3. Normalization 
Proses selanjutnya adalah Normalization data. Dataset yang 

sudah melewati proses Handling Missing Value akan masuk dalam 

proses Normalization data. Normalization data adalah proses 

penyamaan range pada suatu dataset agar setiap fitur pada dataset 

memiliki beban kontribusi yang sama dalam menyumbangkan 

nilainya untuk proses mining. Hal ini disebabkan ketika 

Normalization tidak dilakukan maka akan terjadi ketimpangan fitur 

yang mengakibatkan ada fitur yang memiliki peran lebih dalam 

proses perhitungan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

metode Z-Score.  

Z-Score merupakan salah satu metode Normalization yang 

cukup tangguh dalam melakukan normalisasi data dan juga metode 

sering dipakai pada banyak kasus. Metode ini melakukan proses 

normalisasi data berdasarkan nilai rata-rata data pada satu fitur dan 

standar deviasi dalam satu fitur. Z-score ini termasuk metode 

Normalization Linear yaitu menghindari Outlier Removal atau 

menghilangkan data outlier. Selain itu metode ini juga ampuh jika 

tidak mengetahui nilai aktual minimum dan maksimum dari suatu 

data. 

Dengan memanfaatkan nilai rata-rata dan standar deviasi, 

membuat metode normalisasi Z-Score menjadi lebih stabil terhadap 

nilai-nilai pencilan atau nilai baru yang lebih besar maupun lebih 

kecil. Metode ini juga cocok apabila tidak mengetahui nilai actual 
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maksimum dan minimum dari data. Dengan demikian, akurasi yang 

dihasilkan dari Z-Score lebih baik dari metode normalisasi lainnya. 

 

3.3.3   Feature Selection 

 

Seleksi fitur (Selectiong Feature) merupakan proses pemilihan fitur 

yang digunakan dalam proses machine learning. Proses pemilihan ini 

bertujuan untuk memilah fitur yang dinilai kurang atau bahkan tidak memiliki 

bobot. Proses ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan fitur yang 

redundan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi 

model dan juga dapat mengurangi akurasi pengklasifikasi secara 

keseluruhan. Dalam kasus penelitian ini, data yang digunakan sangat besar, 

fitur nya mencapai 85 fitur. Seleksi fitur dilakukan dengan cara memilih fitur-

fitur yang relevan yang mempengaruhi hasil klasifikasi kemudian 

menghilangkan fitur-fitur yang tidak relevan. Dalam percobaan ini fitur yang 

digunakan diantaranya All Feature (Semua Fitur), Feature Importance 

(Tingkat Kepentingan Fitur) dan metode PCA. 

1. All Feature 

Pada tahap ini seluruh fitur dengan jumlah 85 digunakan secara 

keseluruhan. Penggunaan seluruh fitur bertujuan sebagai parameter 

pembanding untuk proses pemilihan fitur lainnya. Selain itu, tujuan 

lain penggunaan seluruh fitur adalah untuk mengukur tingkat 

kepentingan fitur yang ada, dimana beberapa fitur terpenting 

tersebut akan digunakan pada proses deteksi dengan Feature 

Importance. 

 

2. Feature Importance 

Feature Importance atau Tingkat kepentingan fitur adalah salah 

satu metode Feature Selection yang meranking fitur berdasarkan 

fitur yang paling penting dalam menjelaskan variabel target atau 

label. Pada DecisionTree, setiap node adalah kondisi bagaimana 

membagi nilai dalam satu fitur, sehingga nilai yang sama dari 

variabel dependen berakhir di himpunan yang sama setelah 

pemisahan. Kondisi tersebut didasarkan pada ketidakmurnian atau 

impurity, yang dalam hal klasifikasi bermasalah adalah Gini 

Impurity atau Information Gain (entropi), sedangkan untuk pohon 

regresi variansnya. Jadi saat melatih pohon, kita dapat menghitung 

seberapa besar kontribusi setiap fitur untuk mengurangi bobot 

impurity. Semakin tinggi nilainya, semakin penting fiturnya. Untuk 

Langkah-langkah untuk melakukan Feature Importance. 

- Bentuk model decision tree 

- Menghitung tingkat kepentingan node menggunakan Gini 
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- Importance, dengan asumsi hanya dua node turunan 

(pohon biner): 
 

𝑛𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝐶𝑗 - 𝑤𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑗) 𝐶𝑙𝑒𝑓𝑡(𝑗) - 𝑤𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑗)𝐶𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑗) 

(Persamaan 3.1.) 
Keterangan: 

nij    = pentingnya node j 

wj    = jumlah sampel yang mencapai node j 

Cj    = nilai gini impurity dari node j 

leftj   = child node kiri dari node j 

rightj = child node kanan dari node j 

 

- Nilai penting setiap fitur pada pohon keputusan kemudian 

dihitung dengan cara jumlah semua importance node dari 

feature(i) karena tiap fitur akan muncul beberapa kali: 
 

𝑓𝑖𝑖 = ∑𝑗:𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑗 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑖 𝑛𝑖𝑗  

(Persamaan 3.2.) 
Keterangan: 

fij = pentingnya fitur i 

nij = pentingnya node j 

 

- Kemudian dapat dinormalisasi ke nilai antara 0 dan 1 

dengan membaginya dengan jumlah semua nilai 

kepentingan fitur: 
 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑓𝑖 = 
𝑓𝑖𝑖

∑𝑗∈𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗
 

(Persamaan 3.3.) 

 

 

3. PCA 

Principal Component Analysis (PCA) adalah teknik yang 

mengubah data berdimensi tinggi menjadi berdimensi lebih rendah 

sambil mempertahankan informasi yang ada pada data sebanyak 

mungkin. Alasan dari penggunaan teknik ini karena PCA sangat 

berguna saat bekerja dengan kumpulan data yang memiliki banyak 

fitur. Untuk Langkah-langkah untuk melakukan PCA. 

 

- Ambil seluruh dataset yang terdiri dari d-dimensional ( W ) 

- Hitung Covariance Matrix 
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∑ = 
1

n−1
 ((𝑋 − �̅�)T (𝑋 − �̅�)) (Persamaan 3.4.) 

 

Dimana x; data fitur, �̅�: d-dimensional mean vector dan jumlah data 

- Hitung eigenvector (𝑒1, 𝑒2,…, 𝑒𝑑) dan corresponding 

eigenvalues ( 𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑑) 

- Ambil nilai eigenvalues yang mempunyai banyak variance 

misal 𝜆1, 𝜆1di cari dengan 
λ1

∑ λ
 

- Projeksi kan data point ke vector eigen 

PCi = (W) * 𝑒𝑖
𝑇 (Persamaan 3.5.) 

 

Dimana variable PCi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. 

 

3.3.4   Machine Learning 

 

Pada proses penelitian ini algoritma machine learning yang digunakan 

antara lain Decision Tree, Naive Bayes, dan Random Forest. 

 

1. Decision Tree 

Decision Tree adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam 

data mining yang banyak digunakan sebagai solusi untuk 

mengklasifikasi masalah. Metode klasifikasi pada Decision Tree 

menggunakan representasi dari struktur pohon (tree) dimana setiap 

node mempresentasi atribut, cabangnya mempresentasikan nilai dari 

atribut dan daun (leaf) mempresentasikan kelas dan node teratas dari 

decision tree disebut sebagai root. Pembuatan model dari Decision 

Tree sendiri menggunakan data training sample dengan cara 

supervised learning. Decision Tree terdiri dari root, internal node, 

dan leaf. Konsep yang sering digunakan dalam pembuatan root, 

internal node dan leaf pada Decision Tree berupa konsep entropy 

dan konsep gini. 

 

2. Naive Bayes 

Algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metoda klasifikasi 

menggunakan metode probabilitas dan statistik yg dikemukakan 

oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes 

memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di 

masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai Teorema Bayes. Ciri 

utama dr Naïve Bayes Classifier ini adalah asumsi yg sangat kuat 

(naïf) akan independensi dari masing-masing kondisi / kejadian. 
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 Gambar 3.5. Teorema Bayes  

 

Rumus diatas menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel 

karakteristik tertentu dalam kelas H (Posterior) adalah peluang 

munculnya kelas H (sebelum masuknya sampel tersebut, seringkali 

disebut prior), dikali dengan peluang kemunculan karakteristik 

karakteristik sampel pada kelas H (disebut juga likelihood), dibagi 

dengan peluang kemunculan karakteristik sampel secara global 

(disebut juga evidence). 

 

3. Random Forest 

Random Forest (RF) adalah suatu algoritma yang digunakan 

pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi random 

forest dilakukan melalui penggabungan pohon (tree) dengan 

melakukan training pada sampel data yang dimiliki. Penggunaan 

pohon (tree) yang semakin banyak akan mempengaruhi akurasi 

yang akan didapatkan menjadi lebih baik. Pembangunan pohon 

(tree) pada Random Forest sampai dengan mencapai ukuran 

maksimum dari pohon data. Akan tetapi, pembangunan pohon 

Random Forest tidak dilakukan pemangkasan (pruning) yang 

merupakan sebuah metode untuk mengurangi kompleksitas ruang. 

Pembangunan dilakukan dengan penerapan metode random feature 

selection untuk meminimalisir kesalahan. Pembentukan pohon 

(tree) dengan sample data menggunakan variable yang diambil 

secara acak dan menjalankan klasifikasi pada semua tree yang 
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terbentuk. Random forest menggunakan Decision Tree untuk 

melakukan proses seleksi. 

Proses klasifikasi pada Random Forest berawal dari memecah 

data sampel yang ada kedalam Decision Dree secara acak. Setelah 

pohon terbentuk, maka akan dilakukan voting pada setiap kelas dari 

data sampel. Kemudian, mengkombinasikan vote dari setiap kelas 

kemudian diambil vote yang paling banyak. Dengan menggunakan 

Random Forest pada klasifikasi data maka, akan menghasilkan vote 

yang paling baik. 

 

3.3.5   Result Analytics 

 

Penilaian metode outlier detection yang terbaik. Penilaian ini nantinya 

akan menggunkan kondisi confusion matrix binary, seperti: True Positive 

(TP), True Negative (TN), False Negative (FN), False Positive (FP). 

 
 Gambar 3.6. Confusion matrix  

 

- Menghasilkan pesan bernilai benar dalam mendiagnosa data yang benar 

(true positive). 

- Menghasilkan pesan bernilai salah dalam mendiagnosa data yang salah 

(true negative). 

- Menghasilkan pesan bernilai benar dalam mendiagnosa data yang salah 

(false negative). 

- Menghasilkan pesan bernilai salah dalam mendiagnosa data yang benar 

(false positive). 

 

Akurasi dalam penelitian ini menggunakan perhitungan metode 

confusion matrix dengan menggunakan akurasi, presisi, recall, dan f-1 

measure yang umumnya digunakan dalam prediction binary class dan bagus 
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digunakkan apabila memiliki unbalanced dataset. Persamaan yang digunakan 

untuk akurasi keseluruhan dijelaskan seperti rumus dibawah ini. 

 

Precision = 
𝐓𝐏

𝐓𝐏+𝐅𝐏
    (Persamana 3.6) 

Recall  = 
𝐓𝐏

𝐓𝐏+𝐅𝐍
    (Persamana 3.7) 

Accuracy = 
𝐓𝐏+𝐓𝐍

𝐓𝐏+𝐅𝐏+𝐓𝐍+𝐅𝐍
   (Persamana 3.8) 

F-Measure = 
𝟐∗𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥∗𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥+𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞
  (Persamana 3.9) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.: Halaman ini sengaja dikosongkan :. 
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BAB 4 

EKSPERIMEN DAN ANALISIS 
 

 

Pada bab ini berisi mengenai parameter eksperimen, karakteristik data, 

skenario ujicoba, tempat dan waktu eksperimen, spesifikasi peralatan 

ujicoba, cara penafsiran dan penyimpulan hasil proyek akhir. 

 

4.1   PARAMETER EKSPERIMEN 

 

Uji coba dan ekperimen yang peneliti lakukan memiliki beberapa 

parameter keberhasilan. Diantaranya adalah peneliti dapat membuktikan 

bahwa sistem aplikasi bigdata sebagai platform landasan penelitian deteksi 

data intrusi dapat digunakan dengan layak mulai dari proses intallasi hingga 

siap digunakan. Selanjutnya adalah pengujian dilakukan pada machine 

learning yang ada pada platform bigdata. Pengujian adalah 

membandingkan hasil deteksi data intrusi pada platform dengan hasil 

deteksi data intrusi secara native, apakah hasil deteksi data intrusi pada 

platform bigdata sesuai, lebih baik atau lebih buruk. 
 

4.2   KARAKTERISTIK DATA 

 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data dengan format yang 

berbeda, yaitu dengan format pcap dan csv. Data tersebut berasal dari 

proses penelitian yang dilakukan oleh Dr. Arash Habibi Lashkari dari 

Canadian Institute for Cybersecurity University of New Brunswick. 

Penggunaan kedua format yang berbeda tersebut sesuai dengan kebutuhan 

penelitian yang dilakukan. Untuk data dengan format pcap digunakan untuk 

deteksi data intrusi secara stream, sedangkan untuk data dengan format csv 

digunakan untuk proses deteksi intrusi secara offline. Data tersebut masing-

masing terdiri dari Data-Training dan Data-Testing. Dataset tersebut 

didalamnya terdapat 4 jenis bot dan testing dataset yang terdiri dari 14 jenis 

bot. 

Untuk karakteristik yang dihasilkan dari data pcap akan menyesuaikan 

dengan hasil ekstraksi sensor MataElangLab yaitu CICFlowmeter.  

CICFlowmeter diprogram agar dapat menangkap data pcap yang dikirim 

dengan perintah tertentu pada jaringan. Selain dengan  pcap CICFlowmeter 

juga dapat menangkap data jaringan yang berlalu-lalang secara langsung. 

Setelah CICFlometer mendapatkan data dari jaringan, data tersebut 

kemudian diekstrak sehingga memiliki format dan karaktersistik seperti 

dataset milik University of New Brunswick yaitu ISCX yang memiliki 85 

fitur.  



 
38 

Pada data dengan format csv juga memiliki karakteristik seperti degan 

data yang dihasilkan dari proses ekstraksi CICFlowmeter. Data csv tersebut 

memiliki 85 fitur.  

 

4.3   SPESIFIKASI PERALATAN UJICOBA 

 

Untuk Spesifikasi peralatan UjiCoba bisa dilihat pada tabel 4.1 – 4.3 

 
Tabel 4.1 Tabel spesifikasi peralatan uji dengan MataElangLab 

No Deskripsi Spesifikasi 

1 Sistem Operasi Linux Ubuntu 20.04.03 LTS 

2 Processor Intel® Core™ i3-2120 CPU @3.30GHz × 4 

3 Memory  7.7 GB 

4 Graphic Card NV96 

5 HDD 1 TB 

 

4.4   HASIL EKSPERIMEN 

 

Pada eksperimen ini, terdapat beberapa hal yang didapat dari hasil 

eksperimen yang dilakukan. 

 

4.4.1   Platform MataElangLab  

1. Proses installasi 

Proses ini merupakan proses awal sebelum penggunaan 

platform MataElangLab. Proses instalasi dilakukan seperti 

pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4.1. Proses installasi MataElangLab 

 

Pada gambar tersebut menjalankan sebuah perintah untuk 

memulai instalasi kemudian terdapat tulisan petunjuk untuk 

melanjutkan proses instalasi seperti menaruh dataset pada 

folder yang ada apabila ada, memilih network interface card 

yang ingin digunakan CICFlowmeter untuk merekam trafik 

jaringan. Selanjutnya memasukan username dan password 

yang akan digunakan untuk mengakses database pada 

MongoChart. Dan yang terakhir memilih mode deployment 

dari MataElangLab. Proses tersebut dapat dilihat seperti pada 

Gambar 4.1.Pada MataElangLab, untuk saat ini terdapat 2 

mode yang tersedia yaitu Standalone dan Spark-Cluster. 

Perbedaan mode tersebut terdapat pada bagian pemrosesan. 

Pada bagian pemrosesan mode standalone, terdapat 1 

Spark-Master dan Notebook lengkap dengan library machine 

learning-nya. Untuk rancangannya dapat dilihat pada Gambar 

4.2. Sedangkan pada bagian pemrosesan mode Spark-Cluster, 

terdapat 1 Spark-Master, 2 Spark-worker dan Notebook 

lengkap dengan library machine learning-nya. Untuk tahap 

selanjutnya tinggal menunggu proses installasi selesai, 

kemudian akan menampilkan URL yang dapat digunakan 

pengguna untuk melakukan proses penelitian data intrusi. 

Untuk hasil akhir installasi dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2. Tampilan akhir proses installasi MataElangLab 

 

2. CICFlowmeter 

Seperti yang sudah dijelankan pada Bab 3, mengenai 

CICFlometer dan kelebihannya, fitur hasil ekstraksi dari 

CICFlowmeter dapat digunakan pengguna untuk proses deteksi 

data intrusi. Pada Gambar 4.3 menampilkan bahwa sensor 

dapat berjalan dan siap digunakan. Untuk Gambar 4.4 

merupakan output json data yang dihasilkan oleh 

CICFlowmeter yang kemudian dikirim ke Kafka 

 

 
Gambar 4.3. Tampilan logs dari CICFlowmeter pada MataElangLab 
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Gambar 4.4. Tampilan data yang dihasilkan oleh CICFlowmeter 

 

3. Kafka 

Pada Gambar 4.5 merupakan tampilan web dari Kafka 

pada MataElangLab. Pengguna dapat menggunakan Kafka pada 

MataElangLab tanpa harus melakukan konfigurasi terlebih 

dahulu agar Kafka bisa menerima pesan yang dikirim oleh 

CICFLowmeter. Proses konfigurasi telah dilakukan secara 

otomatis pada saat proses instalasi, sehingga pesan dari 

CICFlowmeter bisa langsung diterima. Dengan menggunakan 

fitur GUI pada Kafka, Pengguna dapat melakukan monitor 

terhadap pesan yang dikirim oleh CICFlowmeter. 

 

 
Gambar 4.5. Tampilan halaman awal Kafka website 
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Gambar 4.6. Tampilan pesan dari CICFlowmeter yang diterima oleh 

Kafka 

 

4. Jupyter-Notebook 

Pada Gambar 4.7 merupakan tampilan web dari Spark-

Master pada MataElangLab. Sebelumnya MataElangLab 

diinstal pada mode Spark-Cluster dan terlihat pada gambar 

tersebut terdapat 2 workser yang sudah terhubung. Pengguna 

tidak perlu melakukan konfigurasi terhadap Spark-master dan 

Spark-worker. Pengguna hanya perlu menggunakannya melalui 

notebook menggunakan Spark-submit. Tampilan website pada 

Spark-master dapat digunakan untuk memantau dan mematikan 

jobs yang sedang berjalan. 

Pada Gambar 4.8 merupakan tampilan dari fitur 

Notebook. Dimana fitur tersebut nantinya digunakan oleh 

pengguna untuk membuat setiap baris kode untuk algoritma 

machine learning yang akan diimplementasikan untuk proses 

deteksi data intrusi. Notebook pada MataElangLab dapat 

digunakan untuk membuat algoritma machine learning dan 

mencobanya secara langsung pada MataElangLab. Didalamnya 

terdapat berbagai library machine learning seperti scikit-learn, 

numpy, pyspark, seaborn, dan library lain yang diperlukan 

untuk proses pendeteksian data intrusi. 
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Gambar 4.7. Tampilan Spark-Master website 

 

 
Gambar 4.8. Tampilan Notebook untuk pembuatan baris kode 

machine learning 

 

5. MongoDB, MongoChart, dan Mongo-Express 

Pada Gambar 4.9 merupakan tampilan web dari 

MongoChart pada MataElangLab. Pengguna dapat 

menggunakan MongoChart pada MataElangLab sebagai 

visualisasi data dengan menggunakan grafik. Dengan 
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MongoChart pengguna tidak perlu membuat tampilan interface 

web atau berulang kali mengekspor hasil deteksi untuk 

menampilakan grafik hasil dari proses deteksi data intrusi.  

MongoChart yang sudah terhubung dengan database 

mataelanglab pada MongoDB seperti Gambar 4.6, dapat diatur 

untuk memperbarui semua grafik sesuai dengan data terbaru 

dari sumber data masing-masing.  

Terdapat dua opsi untuk memperbarui data pada 

MongoChart yaitu pembaharuan data secara manual dimana 

data baru akan diperbarui setelah pengguna meminta 

pembaharuan (refresh) dan pembaharuan secara otomatis 

dimana pengguna perlu mengonfigurasi untuk pembaharuan 

data secara otomatis pada interval waktu yang ditentukan. Opsi 

pembaharuan otomatis dapat digunakan untuk mengontrol 

seberapa update data yang ditampilkan pada MongoChart 

Sedangkan pada Gambar 4.11, merupakan tampilan web 

dari Mongo-Express pada MataElangLab. Pengguna dapat 

menggunakan Mongo-Express untuk mengatur dan mengolah 

data yang ada pada basis data MongoDB. 

 

 
Gambar 4.9. Tampilan halaman awal MongoChart untuk visualisasi 

hasil 
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Gambar 4.10. Tampilan daftar grafik hasil visualisasi 

 

 
Gambar 4.11. Tampilan halaman awal  Mongo-Express 
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Gambar 4.12. Tampilan daftar collection MongoDB sebagai data 

source 

 

4.4.2   Machine Learning MataElangLab 

Pada tahap ini peneliti melakukan eksperimen pendekatan machine 

learning yang sebelumnya dilakukan secara native dengan Infrastruktur 

BigData tanpa menggunakan MataElangLab. Pada tahap ini akan dilakukan 

ekperimen dengan beberapa skenario yang sebelumnya sudah dilakukan 

oleh Pramudita Prathama Nugraha dalam penelitian dengan judul “Deteksi 

Botnet Dalam Trafik Jaringan Real Time Menggunakan Algoritma 

Machine Learning”. Hasil pada penelitian tersebut juga akan digunakan 

sebagai pembanding terhadap hasil penelitian yang dilakukan pada 

MataElangLab.  

Untuk eksperimen pada tahap ini dilakukan dengan menggunakan 

alat uji dengan spesifikasi sesuai dengan Tabel 4.1. Untuk hasil penelitian 

“Deteksi Botnet Dalam Trafik Jaringan Real Time Menggunakan 

Algoritma Machine Learning”, terdapat pada bagian lampiran.  

Data yang digunakan pada setiap eksperimen klasifikasi merupakan 

data yang sama dengan rasio split data 70% data train, 30%  data test. Untuk 

memvalidasi setiap proses model yang telah dibuat peneliti melakukan cross 

validation dengan k = 10. 
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1. Klasifikasi Machine Learning dengan Full Feature 

Pada eksperimen ini peneliti melakukan klasifikasi 

dengan full feature berjumlah 78 fitur. Untuk Hasil dari 

eksperimen ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 – Tabel 4.3 

 

Tabel 4.2 Hasil Full Feature MataElangLab 

Metode Accuracy Recall Precission F-Measure Times(s) 

Decition 

Tree 

98.38 98.35 98.41 98.35 5.23 

Naïve 

Bayes 

64.15 91.27 59.21 79.83 0.32 

Random 

Forest 

98.64 98.47 98.81 98.64 36.64 

 

Tabel 4.3 Hasil Full Feature Cross Validation MataElangLab 

Metode Accuracy Recall Precission F-Measure 

Decition Tree  98.36 98.34 98.39 98.36 

Naïve Bayes 63.14 92.23 58.31 71.44 

RandomForest  98.61 98.44 98.78 98.61 

 

2. Klasifikasi Machine Learning dengan Feature Importance 

Pada eksperimen ini peneliti akan melakukan klasifikasi 

pada metode machine learning dengan data yang sudah di 

seleksi fiturnya menggunakan metode Feature Importance. 

Jumlah Feature dan Feature yang diuji coba disesuaikan dengan 

hasil terbaik pada penelitian pembanding. Untuk Hasil dari 

eksperimen tahap ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 – Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.4 Hasil Feature Selection MataElangLab 

Metode Accuracy Recall Precission F-

Measure 

Times(s) 

Decition Tree 

(7 Fitur) 

98.03 98.01 98.06 98.04 0.8 

Naïve Bayes 

(2 Fitur) 

59.57 95.27 55.63 70.24 0.05 

RandomForest 

(7 Fitur) 

98.3 98.14 98.42 98.3 15.99 
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Tabel 4.5 Hasil Feature Selection Cross Validation MataElangLab 

Metode Accuracy Recall Precission F-Measure 

Decition Tree 

(7 Fitur) 

98.08 98.13 98.04 98.08 

Naïve Bayes 

(2 Fitur) 

60.25 94.62 56.07 70.42 

RandomForest 

(7 Fitur) 

98.34 98.25 98.42 9.34 

 

3. Klasifikasi Machine Learning dengan PCA 

Pada eksperimen ini peniliti akan melakukan klasifikasi 

pada metode machine learning dengan data yang sudah di 

seleksi fiturnya menggunakan metode PCA. Untuk jumlah 

Feature dan Feature yang diuji coba, yang telah disesuaikan 

dengan hasil terbaik pada penelitian pembanding. Untuk Hasil 

dari eksperimen tahap ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 – Tabel 

4.7. 

 

Tabel 4.6 Hasil PCA MataElangLab 

Metode Accuracy Recall Precission F-

Measure 

Times(s) 

Decition Tree 

(7 Fitur) 

97.55 97.59 97.53 97.56 1.84 

Naïve Bayes 

(2 Fitur) 

61.37 92.25 57.07 70.51 0.03 

RandomForest 

(7 Fitur) 

98.05 98.09 98.01 98.05 31.67 

 

Tabel 4.7 Hasil PCA Cross Validation MataElangLab 

Metode Accuracy Recall Precission F-Measure 

Decition Tree 

(7 Fitur) 

97.51 97.51 97.5 97.51 

Naïve Bayes 

(2 Fitur) 

61.24 92.24 56.38 70.41 

RandomForest 

(7 Fitur) 

98.05 98.01 98.09 98.05 

 

4. Pengujian Machine Learning Secara Stream / Real-Time 

Pada eksperimen ini peneliti melakukan pengujian deteksi 

secara real-time atau stream dengan menggunakan algoritma 

Decision Tree. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan full 

feature. Pengujian dilakukan dengan mengirim pcap pada 



 
49 

MataaElangLab menggunakan perintah pada Tabel 4.8.  Setelah 

itu sistem akan memprediksi data termasuk botnet atau bukan 

dan dikirimkan ke MongoDB. 

 

Tabel 4.8. Perintah mereplay Pcap Data Testing 

sudo tcpreplay -i  mel-dummy -tK ISCX_Botnet-Training.pcap 

 

 
Gambar 4.13. Tampilan daftar collection MongoDB sebagai data 

source 

 

Tabel 4.7 Hasil Deteksi secara Stream / Real-Time 

Jenis Data Presentase 

Normal 81% 

Neris 17% 

Rbot 12% 

 

 

4.5   ANALISIS HASIL EKSPERIMEN 

 

Dari hasil ekperimen yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Fungsi masing-masing modul pada MataElangLab dapat bekerja 

sebagai mana mestinya. Machine learning yang ada juga dapat 

digunakan. 

 

2. Pada masing-masing component pada MataElangLab, terdapat 

berbagi fitur dan kelebihan yang dapat digunakan pengguna untuk 

memudahkan proses penelitian data intrusi. 
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3. Pada eksperimen machine learning, telah didapatkan hasil yang 

sebagian besar mirip dengan penelitian “Deteksi Botnet Dalam 

Trafik Jaringan Real Time Menggunakan Algoritma Machine 

Learning” dimana menghasilkan 

a. Akurasi tertinggi dengan algoritma Random Forest 

menggunakan Feature Importance / Feature Selection 

dengan hasil pada MataElangLab sebesar 98.3% dan 

waktu komputasi yaitu dengan 15.99 detik 

b. Waktu Komputasi tercepat adalah algoritma Naive Bayes 

menggunakan PCA dengan 0.03 detik dan akurasi 61.37 
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BAB 5 

PENUTUP 
 

 

Proyek akhir ini telah dilakukan untuk membuat MataElangLab, 

sebuah sistem berbasis bigdata lengkap dengan menggunakan algoritma dan 

library machine learning. Oleh karena itu penulis memberikan kesimpulan 

dan saran untuk keberlanjutan penelitian ini kedepannya. 

 

5.1   KESIMPULAN 

 

Setelah semua tahap penelitian dilakukan dimulai dari pembuatan 

proposal proyek akhir, pengkajian teori, perancangan sistem, bahan, data, 

pembuatan sistem, pengujian sistem sampai dengan penyusunan laporan 

dan analisa, pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan : 

1. Platform MataElangLab, merupakan platform bigdata yang 

berguna untuk memudahkan proses penelitian data intrusi dengan 

berbagai fitur dan kemudaan pada masing-masing modul yang ada 

didalamnya. 

2. Dengan MataElangLab, persiapan untuk menyediakan 

environmen penelitian lebih ringkas, sebab  Proses instalasinya 

cenderung cepat dibandingkan harus membuat bigdata dengan 

fungsi yang sama dari nol. 

3. Memiliki kemampuan machine learning yang sesuai dengan 

sistem yang berjalan secara native.  

 

5.2   SARAN 

 

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih banyak 

kekurangan terutama platform MataElangLab cukup memakan storage atau 

penyimpanan dari komputer penelitian. Selain itu, perlu eksperimen untuk 

menentukan tolak ukur spesifikasi minimal dan spesifikasi maksimal yang 

diperlukan peneliti untuk menjalankan platform MataElangLab.  

Lalu peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini hanyalah sebuah 

awal dalam sebuah penggembangan sebuah platform yang berfungsi untuk 

memudahkan penelitian dibidang data intrusi dan belum melakukan sebuah 

tindakan untuk mencegah dari serangan tersebut, oleh karena itu peniliti 

menyarankan agar peneliti lain dapat melanjutkan penelitian agar 

kemampuan platform MataElangLab terus bertambah sehingga proses 

penelitian data intrusi akan jauh lebih mudah lagi. 
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