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11.1
Risiko Keamanan 

Komputer



Computer 
Security Risks

 Risiko keamanan komputer menyangkut setiap kejadian atau 
tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya atau rusaknya 
hardware, software, data, informasi, serta kemampuan 
pengolahan komputer.

 Risiko ini dapat terjadi karena faktor kesengajaan maupun secara 
alami. 

 Pengrusakan yang terjadi karena disengaja melanggar hukum dan 
dinamakan computer crime/cyber crime jika terjadi secara online. 



Perpetrators of 
Cybercrime

 Pelaku kejahatan komputer dibedakan ke dalam 7 kategori :
 Hacker : seseorang yang mengakses komputer secara ilegal 

(biasanya tanpa melakukan pengrusakan apapun)

 Cracker : seseorang yang secara ilegal mengakses komputer dengan 
tujuan merusak/mencuri data dan informasi, ataupun tindakan 
kejahatan lain

 Internal organisasi : pegawai yang dengan sengaja mengakses 
komputer pegawai lain untuk tujuan merusak/merubah/mencuri 
data serta informasi

 Cyberextortionist : pelaku cybercrime yang menggunakan e-mail 
sebagai media kejahatan, seperti ancaman, dll. 

 Cyberterrorist : seseorang yang menggunakan Internet atau 
jaringan untuk menghancurkan/merusak komputer untuk tujuan 
politik. 



11.2
Serangan Internet dan 

Jaringan



Internet and 
Network 
Attacks

 Informasi yang ditransmisikan melalui jaringan memiliki tingkat 
ancaman keamanan yang tinggi, terlebih jika menggunakan 
Internet. 

 Serangan terhadap Internet dan jaringan ada berbagai jenis, 
seperti, virus, worms, Trojan horse, rootkits, botnets, DOS, back 
doors, spoofing.



Attack Method

Metode Definisi

Virus Instruksi rahasia yang diselipkan ke dalam berbagai program/data 
yang (tanpa curiga) dijalankan. Instruksi tersebut dapat 
menghancurkan/mengubah data, serta dapat menyebar di dalam 
atau di antara sistem komputer

Worm Program yang menggandakan dirinya sendiri dan memasuki
sistem komputer yang valid. Program tersebut tersebar dalam 
jaringan, memasuki semua komputer yang terhubung

Trojan horse Program ilegal yang berada di dalam program lain yang “tidur”, 
hingga terjadi kegiatan tertentu yang memicu program ilegal 
tersebut untuk diaktifkan, serta menyebabkan kerusakan

Salami 
Slicing

Program yang dirancang untuk memotong sejumlah kecil uang 
dari sejumlah transaksi yang lebih besar

Trap door Teknik yang memungkinkan pelanggaran ke suatu kode program, 
sehingga memungkinkan untuk menambahkan instruksi 
tambahan



Attack Method

Metode Definisi

Logic Bomb Instruksi yang memicu tindakan perusakan yang sudah ada 

Denial of Service 
(DoS)

Terlalu banyak permintaan yang menyebabkan gagalnya situs

Sniffer Program pencari password atau isi paket data ketika melewati 
Internet

Spoofing Memalsukan alamat e-mail atau halaman web, untuk menipu 
pengguna agar memberikan informasi, atau melakukan 
penipuan lainnya

Password Cracker Kata sandi yang mencoba untuk menebak kata sandi

War Dialing Program yang secara otomatis akan menghubungi ribuan 
nomor telepon untuk mencoba mengidentifikasi nomor yang 
sah dan melakukan koneksi dengan modem, hingga seseorang 
dapat menggunakan koneksi tersebut untuk melanggar dan 
masuk ke basis data dan sistem



Computer 
Viruses, Worms, 
Trojan horse, 
Rootkits

 Virus, worms, Trojan Horse dan Rootkit disebut sebagai malware 
(Malicious Software), dimana merupakan program yang bertindak 
tanpa seizin/sepengetahuan user untuk menurunkan daya kerja 
komputer. 

 Gejala komputer terkena Malware :
 OS beroperasi lebih lama dari biasanya

 Memory berkurang dari yang seharusnya

 Dokumen menjadi rusak

 Layar menampilkan pesan/gambar yang tidak biasanya

 Program/file yang tidak diketahui muncul

 Musik/sound menyala sendiri

 Hilangnya program dan dokumen

 Program/dokumen tidak bekerja dengan baik

 System properties berubah

 OS tidak menyala dan mati sendiri



Computer 
Viruses, Worms, 
Trojan horse, 
Rootkits

 Infeksi Malware dapat terjadi saat
 User membuka Dokumen yang terjangkit

 Menjalankan program yang terjangkit

 Booting komputer dengan removable media menempel pada port

 Terhubung dengan jaringan dalam keadaan unprotected



Safeguard 
against Malware

 User dapat melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi 
perangkat komputer mereka dari Malware. 

 Jangan menyalakan komputer dengan removable media (USB, disc) 
menempel pada ports, kecuali yakin bahwa media tersebut tidak 
terinfeksi, atau dari sumber yang terpercaya.

 Jangan membuka attachment file pada e-mail kecuali dari sumber 
yang dipercaya. 

 Memasang Antivirus dan selalu di-update



11.3
Perlindungan 

Sumberdaya Informasi



Protecting 
Information 
Resources

 Informasi menjadi aset penting untuk dilindungi dari serangan. 

 Berbagai cara yang dapat dilakukan diantaranya :
 Manajemen dan Otentikasi identitas

 Firewalls dan Antivirus

 Mengamankan Jaringan

 Enkripsi



Identity 
Management 
and 
Authetication

 Manajemen identitas berfungsi untuk mengawasi user serta hak 
akses mereka, mendistribusikan identitas digital untuk masing-
masing user dalam mengakses sistem. 

 User diberi otentifikasi dalam mengakses sistem, seperti 
pemberian username dan password, token tertentu, smart card, 
atau biometrik otentifikasi. 



Firewall and 
Antivirus

 Firewall mencegah user yang tidak berwenang untuk mengakses 
jaringan. 

 Firewall merupakan kombinasi hardware dan software yang 
mengendalikan alur masuk dan keluar dalam jaringan. Firewall 
bekerja layaknya penjaga gerbang yang mengidentifikasi user 
sebelum memasuki jaringan. 

 Antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware. 
Tetapi, kebanyakan antivirus hanya dapat melawan jenis malware 
yang telah diketahui, sehingga harus sering diupdate.  



Securing 
Wireless 
Network

 Standar keamanan pada Wi-fi disebut Wired Equivalent PrIvacy 
(WEP). WEP menyediakan batas keamanan, hanya jika user 
mengaktifkannya. 

 Akan lebih baik jika ditingkatkan dengan memasang Virtual 
Provate Network (VPN). 



Encription
 Enkripsi merupakan proses transformasi text/data ke dalam 

bentuk cipher text yang tidak dapat dibaca oleh Setiap orang 
kecuali pengirim dan penerima. Data dienkripsi menggunakan 
kode numerik yang disebut encription key, yang akan mengubah 
data ke dalam cipher text. Data harus di dekripsi oleh penerima. 



11.4
Dampak Etika TI



What is Ethics?

 Etika cabang filosofi yang berhubungan dengan hal-hal yang 
dianggap benar dan salah

 Kode etik  kumpulan berbagai prinsip yang dimaksudkan 
sebagai petunjuk bagi para anggota perusahaan atau organisasi

 Banyaknya aplikasi TI dan peningkatan penggunaan TI telah 
menimbulkan berbagai isu etika. 



Ethic Issues

• Pegumpulan, penyimpanan, penyebaran informasi individu

• informasi apa yg harus diungkapkan dan mana yang tidak

• informasi orang lain yang seperti apa yang harus 
diungkapkan dan mana yang tidak

Privasi

• Autentikasi, kebenaran, akurasi informasi yang dikumpulkan 
serta diproses

• kepastian informasi yang diproses secara akurat

• pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan informasi

Akurasi

• Kepemilikan dan nilai informasi (hak intelektual)

• pemilik informasi

• penanganan pembajakan

• pembagian akses saluran informasi

Properti

• Hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk 
mengkasesnya

• perizinan mengakses informasi

• perlengkapan akses informasi

• hak istimewa memperoleh informasi

Aksesibilitas



Thank You 


