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Email—Digest becomes the most widely used means of
communication today. In developed countries, email has even
become the main communication in the office or between
customers and customers. With its very important function,
then as the user must really pay attention to email security
factor, because email is very vulnerable to security hole as
there is in network, there are many attack to network. One of
the most common attacks is spam attacks. Basically a
security system is needed to secure email for example by
using an email gateway. The gateway email manages the
data packet traffic between the networks in which there is a
filtering mechanism by testing the penetration of data
packets to help ensure integrity of the email before it enters
the network.
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Intisari—Email menjadi sarana komunikasi yang semakin
banyak digunakan saat ini. Di negara maju, email bahkan
sudah menjadi komunikasi utama di kantor atau antara
pelanggan dan nasabahnya. Dengan fungsinya yang sangat
penting tersebut, maka sebagai pengguna harus benar-benar
memperhatikan faktor keamanan email, karena email sangat
rentan terhadap celah keamanan seperti yang ada pada
jaringan, terdapat banyak serangan terhadap jaringan. Salah
satu serangan yang sering terjadi yaitu serangan spam. Pada
dasarnya sistem keamanan sangat diperlukan untuk
mengamankan email misalnya dengan menggunakan email
gateway. Email gateway mengatur lalu lintas paket data antar
jaringan yang di dalamnya terdapat mekanisme pembatasan
atau pengamanan (filtering) dengan melakukan uji penetrasi
paket – paket data untuk membantu memastikan terhadap
integritas email sebelum masuk ke jaringan.

Kata Kunci— email, internet, email gateway, spam,
penetrasi

1. PENDAHULUAN
Seiring dengan pertumbuhan teknologi, email

menjadi sarana komunikasi yang semakin banyak
digunakan. Di negara maju, email bahkan sudah
menjadi komunikasi utama di kantor atau antara

pelanggan dan nasabahnya. Email merupakan singkatan
dari Elektronik Mail yang artinya surat elektronik.
Secara harfiah email dapat definisikan sebagai metode
pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan pesan
melalui sistem komunikasi elektronik berupa
internet.[1] Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk,
fasilitas email yaitu berfungsi sebagai roda penggerak
bisnis perusahaan. Akan tetapi, dalam penerapannya
yang harus diperhatikan adalah segi keamanan jaringan
pada email selama surat elektronik tersebut masih
menggunakan jaringan internet sebagai media
penghantarnya. Hal ini dikarenakan surat email sangat
rentan terhadap celah keamanan seperti pada jaringan
komputer, terdapat banyak serangan terhadap jaringan.
Salah satu contoh serangan yang sering terjadi yaitu
serangan spam. Spam atau yang disebut sebagai “email
sampah” merupakan email yang diteksi oleh Yahoo
sebagai email yang “tidak penting” yang masuk ke
dalam email kita. Spam paling sering digunakan untuk
merujuk pada unsolicited Commercial E-mail (UCE)
dan digunakan untuk merujuk pada cross-posting di
usenet messege untuk sebuah grup (biasanya yang tidak
memeiliki hubungan ) newsgroup [2].

Melihat dari kondisi di atas dalam
mengamankan jaringan dibutuhkan email gateway dan
antispam. Symantec Message Gateway 9.5 adalah
Email Gatewayyang sedang diterapkan pada PT Bukit
Asam (Persero) Tbk. Dengan menggunakan Symantec
Message Gateway 9.5 dapat meminimalisir serangan
pada jaringan dan jenis surat yang tidak diinginkan. Hal
ini dikarenakan di dalamnya terdapat anti spam real
time, serta membatasi koneksi yang tidak diinginkan,
melakukan penyaringan pesan untuk menghapus konten
yang tidak diinginkan, dan pencegahan kehilangan
data[3].
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Berdasarkan masalah di atas penulis akan
mencoba menguji apakah Symantec Message Gateway
9.5 diterapkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk
sudah cukup aman atau masih ada celah. Selain itu,
untuk lebih mengarahkan masalah yang ada dan tidak
menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian maka, penulis hanya membatasi pada
Uji penetrasi menggunakan Back Track 5 pada email
PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang dapat diketahui dari
hasil report yang ditampilkan Symantec Message
Gateway 9.5.

2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian tidakan atau
action research. Penelitian tindakan merupakan
penelitian yang bertujuan mengembangkan metode
kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi
dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat
meningkat[4]. Adapun tahapan penelitian yang
merupakan bagian dari action research ini, yaitu :
1. Diagnosa,

Penulis melakukan diagnosa terhadap sistem
keamanan jaringan komputer pada administratur
yang ada pada pusat informasi di satuan kerja
Teknologi Informasi PTBA.

2. Melakukan Rencana Tindakan,
Pada tahap ini peneliti melakukan survey berkenaan
masalah yang akan dianalisis tersebut apakah
penelitian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak di
satuan kerja TI PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Tanjung Enim.

3. Melakukan Tindakan,
Pada melakukan tindakan peneliti melakukan
menganalisis kemananan jaringanmenggunakan
email gateway sebagai penyaringan surat elektronik
yang dilihat dari hasil report dari sistem keamanan
jaringan yang ada di Satuan Kerja Teknologi
Informasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

4. Evaluasi,
Peneliti melakukan evaluasi hasil dari analisis yang
telah dilakukan tadi, dalam tahap ini
dilihatpenerapan email gateway sebagai penyaringan
surat elektronik apakah sudah berjalan dengan baik

dalam mengamankan surat elektronikdengan melihat
hasil report dari sistem tersebut dalam mengatasi
serangan yang terjadi pada sistem keamanan
jaringan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung
Enim.

5. Pembelajaran.
Tahap ini merupakan bagian akhir yang telah dilalui
dengan melaksanakan review tahap demi tahapan
dan dapat memahami prinsip kerja dari hasil analisis.

2.1 Metode Analisis Sistem Keamanan Jaringan
Metode analisis sistem keamanan jaringan yang

digunakan adalah metode penetrasi. Metode penetrasi
testing adalah metode untuk mengevaluasi keamanan
sistem komputer atau jaringan dengan mensimulasikan
serangan dari sumber yang berbahaya[5]. Tujuan
pengujian penetrasi ini adalah untuk menentukan dan
mengetahui serangan-serangan yang bisa terjadi
terhadap kerentanan yang ada pada sistem, mengetahui
dampak bisnis yang diakibatkan dari hasil ekploitasi
yang dilakukan oleh penyerang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Melakukan Diagnosa

Penulis melakukan diagnosa terhadap sistem
keamanan jaringan komputer pada email di satuan kerja
Teknologi Informasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Tanjung Enim. Dengan tujuan untuk mengetahui
gambaran sistem keamanan jaringan yang di PT Bukit
Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim dapat kita lihat dari
gambar 1.Topologi sistem keamanan jaringan PT bukit
Asam (Persero) Tbk.

Sumber: PTBukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim

Gambar 1. Topologi Sistem Keamanan Jaringan PT Bukit
Asam (Persero) Tbk

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sistem
keamanan jaringan yang ada di PT Bukit Asam
(Persero) Tbk Tanjung Enim menggunakan DMZ
FortiGate-200B dan ISA Server sebagai firewall guna

http://www.fortinet.com


JIK, VOL. 8, No. 1, Juni 2017 3

Uji Penetrasi Symantec … ISSN 2089-4384

menimimalisir penyusup untuk masuk ke jaringan PT
Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim. Kemudian
dibelakang firewall merupakan jaringan internal yaitu
mail server milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Tanjung Enim. Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk,
Mail Server yang digunakan yaitu Exchange Server
2003. Selain itu, tiga tahun yang lalu, PT. Bukit Asam
(Persero) Tbk pernah terjadi kevakuman akibat Threat
Downadup32 yang biasanya virus ini menyerang pada
akhir tahun dengan serangan spam 1000/detik sehingga
mengakibatkan lock pada password surat elektronik
admin dan user seperti digambarkan pada gambar 2.

Sumber:Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 2. Penyebaran Virus Downadup32
Penggunaan email bagi perusahaan PT Bukit

Asam (Persero) Tbk adalah sebagai roda penggerak
bisnis perusahaan. Namun ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan mengenai keamanan jaringan pada email
selama jalannya surat elektronik masih menggunakan
jaringan internet sebagai media penghantarnya dalam
pengiriman. Maka email juga sangat rentan terhadap
celah keamanan seperti yang ada pada jaringan,
terdapat banyak serangan terhadap jaringan, sehingga
serangan tersebut bisa berdampak buruk bagi
perusahaan dan mengakibatkan proses bisnis terjadi
terhambat apabila serangan tersebut berhasil menembus
keamanan pada perusahaan. Anti spam yang digunakan
PT Bukit Asam (Persero) Tbk adalah penggunaan
Symantec Messaging Gateway 9.5 yang di buat untuk
melindungi sumber daya perusahaan yaitu keamanan
pada surat elektronik. Symantec Messaging Gateway
9.5 ini memiliki banyak fungsi dan fitur di dalamnya
dalam mengamankan jaringan pada surat elektronik. PT
Bukit Asam (Persero) Tbk sudah menerapkan Symantec
Messaging Gateway 9.5 ini hampir 3 tahun dalam

menggunakan jasa ini. Untuk lisensi suatu produk ini
seharga 5$ per user. Jumlah pengguna yang
menggunakan lisensi ini pada PT Bukit Asam (Persero)
Tbk lebih kurang 800 user.

3.2. Membuat Rencana Tindakan
Pada tahap ini peneliti melakukan survey

berkenaan masalah yang akan dianalisis tersebut pada
saat dikirimkan sesuai maka pesan tersebut akan
diteruskan menuju ke klien, akan tetapi masih melewati
Symantec Messaging Gateway. Apabila pesan tadi pada
saat di encryption tidak sesuai dengan kata kunci yang
dibuat oleh user, maka pesan tersebut dimasukkan pada
Spam Karantina. Symanteccloud merupakan pilihan
terbaik bagi pelanggan yang tertarik dalam penawaran
berbasis cloud dalam keamanan surat elektronik yang
dikelola oleh Symantec. Symantec Email Security cloud
tidak memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak.
Selanjutnya setelah mengetahui bagaimana cara kerja
dari Symantec Message Gateway 9.5 maka yang
dilakukan selanjutnya adalah melakukan suatu
konfigurasi pada Symantec Message Gateway 9.5

3.2.1 Konfigurasi Symantec Messaging Gateway 9.5

Berikut adalah langkah-langkah untuk
mengkonfigurasi Symantec Message Gateway untuk
koneksi SMTP (Simple Mail Transfer Protokol);
1. Untuk memulai konfigurasi yaitu dengan melakukan
Login ke Web Symantec Message Gateway 9.5,

Sumber:Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam
Gambar 3. Login ke Web Symantec Message Gateway 9.5

Layar login akan tampil ketika Symantec
Messaging Gateway dijalankan. Layar ini dimaksud
agar tidak semua orang dapat menggunakan aplikasi
yang tersedia. Sehingga data-data dapat terlindungi dan
terjamin keamanannya.
2. Kemudian pilih pada tombol Administration pada

menu paling kanan,
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Sumber:Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 4. Administration
3. Pilih pada bawah link Certificates padamenu kiri

bagian bawah, pilih Settings header di sidebar,

Gambar 6. Setting
Sumber:Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 5. Link Certificates

4. Pada halaman Certificate Settings, pilih pada salah
satu tombol Import atau Add untuk pengaturan
sertifikat pada server Symantec Message Gateway
9.5,

Gambar 7.Certificate Settings

Sumber:Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam
Gambar 6. Certificates Settings

5. Pilih pada link Configuration pada header Host di
sidebar di menu bawah bagian kiri, kemudian Pilih
pada Scanner yang ingin dirubah,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 7. Host Configuration

6. Pilih tab SMTP (Simple Mail Transfer Protocol

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 8. Edit Host Configuration

7. Di bawah Inbound Mail Settingscentang kotak
Accept TLS (Transport LayerSecurity)encryptiondan
pilih sertifikat dari daftardrop-
down

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 9.Inbound Mail Setting
Kemudian pilih tombol Savedi bagian bawah

halaman untuk menyimpan konfigurasi tersebut.
Setelah melakukan konfigurasi pada koneksi SMTP,
selanjutnya yaitu konfigurasi fitur yang ada pada
Symantec Message Gateway 9.5.

3.2.2 PengujianPengiriman Pesan Melalui Symantec
Message Gateway 9.5
Tujuan pengujian pada jaringan komputer

merupakan kunci keberhasilan dalam perlindungan
pada jaringan komputer. Pada Symantec Message
Gateway9.5 ini terdapat 3 cara dalam melakukan
penyampaian pesan dari Symantec Message Gateway.
Yaitu di mana pesan yang disimpan dalam spam
karantina, sehingga dengan melakukan pengujian ini
kita dapat melihat hasil penyaringan surat elektronik itu
sendiri.
1. Dilakukan dengan cara mengupload pesan dengan

secara manual. Yaitu dengan cara memilih menu
“Spam” kemudian pilih “Submission” di menu
bagian kiri. Setelah itu “send message”,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 10.Subbmit A Message
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Pada pilihan kedua dapat menggunakan pada menu
“Content” pilih “Incident management”, setelah itu
pilih “Quarantine Incidents”,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam
Gambar 11. Quarantine Incidents

Pada gambar “Quarantine Incidents”
merupakan kejadian yang dikarantina, untuk
menyerahkan pesan tersebut kepada Symantec dengan
mengklik tombol “This is Spam” atau “This is Not
Spam”.
2. Selanjutnya pada pilihan pengiriman terakhir yaitu

adalah mengirimkan dari karantina spam yang dapat
akses melalui menu Spam Message Quarantin.

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam
Gambar 12.Spam Message Quarantine

Pada gambar di atas terdapat pilihan Delete,
Delete All, Relasse, This is Spam, This is Not Spam dan
Show Filter. Kemudian “to” untuk siapa pesan tersebut,
subjek nama pesan yang akan dikirim,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 13. Submit as Spam

Pada saat kita memilih “Submit as Spam”.
Maka setelah itu kita dapat melihat bahwa pesan
berhasil disampaikan,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 14.Message Successfully
Langkah terakhir untuk melihat status kiriman.

Pada menu pilih "Status kemudian pilih “Submissions”
pada menu dibagian kiri, setelah itu pilih “Detail
Submission",

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 15. Status
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Kemudian pada status di “Submission”
merupakan pilihan untuk melihat rincian penyaringan
secara rinci dalam melihat kiriman. Administratur dapat
memantau jumlah pesan, waktu pengiriman pesan,
siapa dan kepada siapa pesan tersebut disampaikan,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 16. Tampilan Filter
Kemudian pada Submission detail, merupakan

untuk melihat ringkasan dan sejarah tentang apa yang
terjadi pada pengiriman setelah kita kirimkan,

Sumber :Admin Sistem Keamanan Jaringan Komputer PT Bukit Asam

Gambar 17. Submission Details

3.2.3 Pengujian Terhadap Email PTBA
Tahapan untuk melakukan pengujian adalah

sebagai berikut;
1. Melakukan Serangan Spam,

Untuk melakukan serangan ini, kita masukkan
alamat situs Error! Hyperlink reference not valid .
Alamat ini berisi tentang bagaimana cara kita
melakukan serangan spam dengan mudah kepada
target yang kita inginkan. Berikut adalah tampilan
form yang akan diisi sebelum mengirimkan pesan
tersebut kepada target.

Sumber: situs Error! Hyperlink reference not valid.
Gambar 18. Isi Form

Sumber: situs Error! Hyperlink reference not valid.
Gambar 19. Gagal Mengirim Pesan
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Pada gambar di atas merupakan tampilan
konfirmasi pengiriman pesan yang gagal, tidak dapat
melakukan serangan terhadap mail server milik ptba
pada saat akan mencoba mengirimkan. Karena mail
server milik ptba merupakan mail server yang dapat
diakses pada jaringan internal saja. Selanjutnya penulis
mencoba melakukan serangan spam kepada alamat
target yang lain.

Sumber: situs Error! Hyperlink reference not valid.
Gambar 20. Isi Form

Pada gambar di atas penulis mencoba
melakukan serangan spam terhadap alamat target yang
lain. Setelah mengisi form tersebut kemudian masukkan
kode, selanjutnya pilih Submit.

Sumber: situs Error! Hyperlink reference not valid.
Gambar 21. Masukkan Kode

Su
mber: situsError! Hyperlink reference not valid.

Gambar 22. Pesan berhasil dikirimkan

S

umber: situsError! Hyperlink reference not valid.
Gambar 23. Tampilan email target

Pada gambar di atas merupakan tampilan surat
elektronik target yang telah kita kirim serangan berupa
spam. Pada menu surat elektronik terdapat menu
sampah, di sana dapat kita lihat serangan yang kita
kirimkan tadi masuk dalam menu sampah dengan nama
penetrasi spam.
2. Melakukan Serangan Dos Terhadap Mail Server PT.

Bukit Asam (Persero) Tbk.
Untuk melakukan serangan ini, penulis memakai

operasi sistem Backtrack 5,menggunakan terminal
dengan mengetikkan perintah ping mail.ptba.co.iddan
ping –s 10000 mail.ptba.co.id pada gambar di bawah
ini:

Sumber: BackTrack 5

Gambar 24.Melakukan ping pada situs mail.ptba.co.id
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Pada gambar di atas merupakan cara untuk ping
pada situs mail.ptba.co.idpenulis melakukan ping pada
IP Host’s Address dan IPName’s Server mereka
dengan menjalankan perintah ping mail.ptba.co.id. di
sana terdapat ip target 74.125.31.121. Selanjutnya
terdapat pengiriman paket sebanyak 64 bytes kepada tb-
in-f121.le100.net pada ip 74.125.31.121 dengan waktu
tempuh penerimaan paket 109 ms. Berikut adalah cara
melakukan serangan Dos dengan pengiriman sebanyak
10000 paket.

Sumber: BackTrack 5

Gambar 25. Melakukan ping –s 10000 pada situs
mail.ptba.co.id

Pada gambar di atas merupakan cara untuk
ping–s 10000 pada situs mail.ptba.co.idpenulis
melakukan ping pada IP Host’s Address dan IPName’s
Server mereka dengan menjalankan perintah ping –s
10000 mail.ptba.co.id. Dengan melakukan serangan ini,
apabila seseorang ingin mengakses situs mail.ptba.co.id
akan merasa lama saat melakukan browsing.
3.Melakukan serangan phising terhadap web mail
Server PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.

Untuk melakukan serangan ini, penulis
memakai operasi sistem Backtrack 5, menggunakan
tools yang ada dalam Backtrak 5 ini yaitu Social
Enginnering Tools yang dapat dilihat pada gambar 26,

Sumber: BackTrack 5
Gambar 26. Social Enginnering Tools

Pada gambar di atas merupakan tampilan di
terminal pada saat kita membuka Social Enginnering
Tools pada Backtrack 5.

Sumber: BackTrack 5

Gambar 27. Press (return) to continue to use SET

Sumber: BackTrack 5

Gambar 28. Social-Engineering Attacks
Pada gambar di atas, kita disuruh untuk memilih menu
untuk melakukan serangan. Untuk melakukan serangan
phising ini kitapilih menu nomor 1 yaitu Social-
Engineering Attacks. Selanjutnya tekan enter untuk
melanjutkan perintah selanjutnya.

Sumber: BackTrack 5

Gambar 29.Website Attack Vectors
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Selanjutnya pada gambar di atas, terdapat
banyak pilhan menu jenis serangan yang akan dipilih
ada 11 menu. Untuk melakukan serangan phising
terhadap website. kita pilih menu nomor 2 yaitu
Website Attack Vektors yaitu kita akan melakukan
serangan pada sebuah website. Selanjutnya tekan enter
untuk melanjutkan perintah selanjutnya.

Sumber: BackTrack 5

Gambar 30. Credential Harvester Attack Method
Selanjutnya pada gambar di atas, perintah yang

kita pilih yaitu menu nomor 3 yaitu Credential
Harvester Attack Method Selanjutnya tekan enter untuk
melanjutkan perintah selanjutnya.

Sumber: BackTrack 5
Gambar 31. Site Cloner

Perintah selanjutnya pada gambar di atas
merupakan perintah di mana kita akan memilih menu
nomor 2 yaitu Site Cloner yaitu di sini kita akan
melakukan menggandakan suatu website atau dengan
kata lain penipuan terhadap halaman website yang
bukan alamat situs yang sebenarnya. Pada saat kita
memilih perintah nomor 2. Perintah selanjutnya yaitu
memasukkan alamat IP kita untuk mengalihkan situs
target supaya masuk melewati ke IP kita dulu. Untuk
melakukan pencarian IP kita, di sini perintah yang
digunakan yaitu menggunakan terminal dengan
menggetikkan ifconfig. Setelah itu tekan enter.

Sumber: BackTrack 5
Gambar 32. Mengetahui IP Kita

Pada gambar di atas merupakan tampilan di
terminal dengan menggetikan perintah ifconfig.
Kemudian di sana akan tampil alamat IP Addresstarget.

Sumber: BackTrack 5
Gambar 33. Masukkan IP Kita

Sumber: BackTrack 5
Gambar 34. Masukkan Alamat Website Target yang akan di

cloner
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Pada perintah di atas kita disuruh untuk
memasukkan alamat IP. Dan pada perintah selanjutnya
kita masukkan alamat website target kita. Kemudian
tekan enter. Langkah selanjutnya adalah pada saat
membuka di browser dengan mengetikkan alamat
target. Maka tampilan browser yang akan tampil yaitu
alamat situs mail.ptba.co.id.

Sumber: BackTrack 5
Gambar 35. Melakukan Browser Pada IP target
Pada gambar di atas, saat melakukan browser.

Tampilan browser tidak bisa menampilkan halaman
website mail.ptba.co.id. karena untuk mail server ptba
ini hanya bisa diakses untuk jaringan internal saja.Dan
berikut contoh pada gambar 35 yang berhasil
melakukan serangan phising terhadap websiteptba.co.id.
Pada saat membuka di browser dengan mengetikkan
alamat target. Maka tampilan browser yang akan tampil
yaitu alamat situs ptba.co.id.

Sumber: BackTrack 5
Gambar 36. Melakukan Browser Pada IP Target

Gambar di atas adalah pada saat melakukan
browser pada alamat IP target. tampilan yang keluar
yaitu tampilan halaman web ptba.co.id. pada saat
sebuah admin atau karyawan lain ingin login pada
website ini tetapi dengan catatan dengan mengtikkan
alamat ip kita, otomatis nama user dan password akan
tersimpan dalam tools social engineering tools tadi.

Berikut adalah tampilan record user dan
password pada saat login.

Sumber: BackTrack 5

Gambar 37. Record Username dan Password

3.2.1. Hasil Report
Berikut adalah hasil pengamatan yang

dilakukan dalam analisis kemanan jaringan
menggunakan email gateway sebagai penyaringan
pesan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Sumber: Admin PT Bukit Asam (persero) Tbk

Gambar 37.Report Symantec Email Gateway
Pada gambar di atas merupakan penjelasan

tentang report yang berisi jenis-jenis serangan yang
terdapat pada surat elektronik yang berhasil
disaring.Pada penelitian ini terdapat dua tabel yang
masing masing berisi tentang hasil report dari sistem
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penyaringan terhadap surat elektronik. Pada tabel 1
berisi tentang message summary yaitu jenis pesan dan
jumlah surat elektronik yang di capture selama 24 jam.
Kemudian pada tabel 1 berisi tentang jenis serangan
yang tertangkap atau spam dan unwanted mail summary
(Inbound dan Outbound).

TABEL 1.MESSAGE TYPE
No. Message Type Jumlah
1.
2.

Message With a Single Threat
Message With Multiple Threat

1.723
8

Total Threat message 1.731
3. Message Without Spam Threat 9.753

TotalMessage 11.484

Pada tabel 1 merupakan report yang
menjelaskan tentang jenis-jenis surat elektronikdan
jumlah surat elektronik yang masuk. Untuk jumlah
surat elektronik yang masuk terhitung selama 24 jam
berjumlah 11.484message. Kemudian pada tabel di atas
terdapat jenis-jenis pesan yang di dalamnya terdapat
banyak ancaman dan sedikit ancaman. Pada Message
with a single threat berjumlah 1.723 message dan pesan
yang di dalamnya memiliki banyak serangan jumlahnya
hanya sedikit terdapat 8 message yang berhasil disaring.
Kemudian dengan jumlah 9.753 message merupakan
hasil penyaringan dengan pesan yang aman tidak ada
ancaman terdapat spam.

TABEL 2.THREAT TYPE
No Threat Type Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spam
Suspect Spam
Bounce Attack
Sennder Authentication Failure
Marketing Mail
Newsletter
Susplicious URL

823
5
-
-
-
340
571

Total Spam Threat 1.739

Pada tabel 2 merupakan report yang
menjelaskan tentang jenis-jenis serangan yang terdapat
pada surat elektronik yang berhasil disaring. Terdapat
banyak jenis serangan yang didapat diantaranya Spam,
Suspect Spam, Bounce Spam, sender Authentication
Failure, Marketing Mail, Newsletter dan Susplicious
URL.

Jumlah serangan spam yang masuk berjumlah
1.739 surat elektronik. Di sini report penyaringan
terdapat 823 dari 11.484 surat elektronik yang di

dalamnya terdapat serangan spam. Untuk jenis ancaman
suspect spam yaitu pesan yang diidentifikasi dan
dicurigai adanya spam. Suspect spam hanya terdapat 5
message. suspect spam yang disaring. Kemudian pada
jenis serangan bounce attacks, sender authentication
failure dan marketing mail tidak terdapat pada surat
elektronik, sehingga hasil penyaringan untuk jenis
serangan ini tidak terdeteksi adanya jenis serangan
tersebut.Kemudian serangan newsletter berjumlah 340
message yang terdapat serangan ini. Pada jenis
suspicious URL yang merupakan alamat URL yang
dicurigai di mana di dalamnya terdapat pesan yang
terdapat spam dan malware. Untuk jenis serangan ini
berhasil disaring sebanyak 571 surat elektronik.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas

dapat diambil kesimpulan diantaranya:
1. Melihat dari cara kerja Symantec Message
Gatewaydalam mengamankan jaringan terutama
pada surat elektronikkita dapat mengetahui cara
kerja yang dari sistem tersebut. Di mana di dalam
SMG terdapat antispam real time, serta membatasi
koneksi yang tidak diinginkan, melakukan
penyaringan pesan untuk menghapus konten yang
tidak diinginkan sehingga data perusahaan dapat
terjaga,

2. Dengan melakukan konfigurasi sistem ini seorang
admin dapat mengatur koneksi serta kebijakan
keamanan yang dibuat sesuai dengan kepentingan
yang digunakan guna untuk melindungi sumber
daya perusahaan yang mereka kelola,

3. Dengan melakukan pengujian ini terdapat beberapa
celah yang dapat dimanfaatkan untuk
kejahatan.Sehingga, jaringan perusahaan tersebut
bisa terganggu bahkan terjadi kevakuman terhadap
jaringan komputer khususnya PTBA.
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5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis
akan menyarankan beberapa hal untuk memperbaiki
manajemen keamanan data pada PT Bukit Asam
(Persero) Tbk diantaranya adalah:
1. Cara kerja Symantec Message Gatewaydalam

mengamankan jaringan terutama pada surat
elektronika (email) sudah baik, maka yang harus
dilakukan oleh PT Bukit Asam (persero) Tbk adalah
selalu melakukan update pada Symantec Message
Gatewaysecara berjangka agar kinerjanya akan
menjadi jauh lebih baik lagi.

2. Selalu melakukan monitoring pada Symantec
Message Gateway terhadap ancaman spam yang
diperoleh dari hasil report.

3. Dari hasil pengujian masih terdapat celah yang
dapat dimanfaatkan sebagai sebagai tindak
kejahatan berupa pencurian data perusahaan dan
sebagainya. Oleh karena itu, keamanan jaringan
pada PT Bukit Asam (persero) Tbk harus lebih
ditingkatkan dari sebelumnya.
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