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Introduction IDS (Intrusion 

Detection System) 

 IDS dapat berupa sebuah metode untuk 
mendeteksi serangan yag akan di lakukan oleh 
attacker/cracker. Serangan dari attacker dapat 
dideteksi berdasarkan perubahan traffic yang 
terjadi, adanya banyak log-log login yang 
terekam dalam system  dan adanya logging 
penetrasi terhadap system yang dimiliki 

 
IDS Sendiri Terbagi menjadi 2 yaitu HIDS (Host 
Intrusion Detection System) dan NIDS (Network 
Intrusion Detection System) 

 



PERBEDAAN MENDASAR 

 NIDS DAN HIDS 

• NIDS 

 NIDS biasanya diterapkan/diimplementasikan pada sisi server, 
dapat berupa SNORT. SNORT biasanya 
diinstall/diimplementasikan pada sistem operasi server varian 
Linux/UNIX 

• HIDS 

 HIDS merupakan kebalikan dari NIDS, apabila NIDS diterapkan 
atau diimplementasikan pada server, HIDS baisa 
diimplementasikan pada host/client. HIDS dapat berupa 
OSSEC, TRIPWARE, AIDE, PRELUDE HYBRID IDS 

 



NIDS 

 Network-based Intrusion Detection System (NIDS): Semua lalu lintas yang 
mengalir ke sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah ada 
percobaan serangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS 
umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server 
berada atau terdapat pada "pintu masuk" jaringan. Kelemahan NIDS 
adalah bahwa NIDS agak rumit diimplementasikan dalam sebuah jaringan 
yang menggunakan switch Ethernet, meskipun beberapa vendor switch 
Ethernet sekarang telah menerapkan fungsi IDS di dalam switch buatannya 
untuk memonitor port atau koneksi 

 NIDS bertujuan untuk mendeteksi gejala-gejala kondisi tidak normal yang 
semata-mata terjadi pada jaringan. Prinsipnya IDS akan melakukan log 
terhadap hal-hal yang anomali kemudian akan memberikan tanda 
terhadap trafik-trafik yang aneh. 

 

 



HIDS 
 Host-based Intrusion Detection System (HIDS): 

Aktivitas sebuah host jaringan individual akan 
dipantau apakah terjadi sebuah percobaan 
serangan atau penyusupan ke dalamnya atau 
tidak. HIDS seringnya diletakkan pada server-
server kritis di jaringan, seperti halnya firewall, 
web server, atau server yang terkoneksi ke 
Internet. 

 Hampir mirip dengan NIDS, HIDS bertujuan 
untuk mendeteksi gejala-gejala tidak normal 
yang biasanya terjadi pada perangkat atau 
device. Ada beberapa refferensi yang 
menyatakan HIDS merupakan distribtued dari 
NIDS. 

 



Cara Kerja IDS Secara Umum 

 
Ada beberapa cara bagaimana IDS bekerja. Cara yang paling populer 
adalah dengan menggunakan pendeteksian berbasis signature 
(seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa antivirus), yang 
melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang 
berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh 
penyerang. Sama seperti halnya antivirus, jenis ini membutuhkan 
pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. 
 
Metode selanjutnya adalah dengan mendeteksi adanya anomali, yang 
disebut sebagai Anomaly-based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu 
lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang 
dilakukan oleh penyerang. Umumnya, dilakukan dengan 
menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang 
sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang biasa terjadi. Metode 
ini menawarkan kelebihan dibandingkan signature-based IDS, yakni ia 
dapat mendeteksi bentuk serangan yang baru dan belum terdapat di 
dalam basis data signature IDS. Kelemahannya, adalah jenis ini sering 
mengeluarkan pesan false positive. Sehingga tugas administrator 
menjadi lebih rumit, dengan harus memilah-milah mana yang 
merupakan serangan yang sebenarnya dari banyaknya laporan false 
positive yang muncul. 
 



PRINSIP KERJA IDS 


