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ABSTRAK
Saat ini, menggunakan layanan cloud sedang menjadi kecenderungan bagi banyak
perusahaan besar. Penggunaan cloud computing memiliki banyak kelebihan dan kekurangan
tersendiri. Salah satunya adalah kerentanannya terhadap ancaman cyber dan kemungkinan
penggunaannya untuk memerangi ancaman tersebut. Makalah ini akan membahas tentang
gambaran luas cloud computing, berbagai ancaman cyber yang terdapat pada cloud computing,
dan beberapa cara memerangi ancaman cyber pada cloud computing.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Saat ini, menggunakan layanan cloud sedang menjadi kecenderungan bagi banyak

perusahaan besar. Menurut Infoworld.com, keras memiliki banyak ancaman risiko, seperti
penerobosan data; kredensial yang berbahaya dan otentikasi yang rusak; interface dan API yang
di-hack; dan lainnya. Namun cloud masih digunakan karena bisa membantu efisiensi proses bisnis,
meningkatkan daya proses, pengurangan biaya, dan banyak kelebihan lainnya. [1] Ancaman cyber
(cyber threat) pada cloud juga telah mengalami penurunan karena vendor-vendor besar penyedia
layanan cloud terus mengembangkan dan menerapkan keamanan yang lebih terjamin. Tetapi,
penyedia cloud harus merupakan vendor yang handal.
Menurut pwc.com, seiring berjalannya waktu, keamanan cyber berbasis cloud telah
berkembang sehingga saat ini cloud dapat mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperlukan
dan melakukan pemodelan ancaman. Hal ini akan membantu untuk memblokir serangan dengan
lebih baik, meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran kolektif, mengurangi jeda waktu antara
deteksi dan remediasi, dan menciptakan saluran komunikasi yang aman. [2] Ini juga akan
membantu perusahaan untuk memerangi ancaman cyber dengan lebih baik sehingga dapat
memenuhi tujuan cloud computing yaitu menyediakan akses jaringan yang aman dan terkini untuk
sumber daya dan berbagai layanan. [3]

1.2

Rumusan Masalah
Berikut adalah rumusan masalah dari makalah ini.

1.

Apa itu cloud computing?

2.

Apa saja ancaman cyber pada cloud computing?

3.

Bagaimana cara memerangi ancaman cyber pada cloud computing?

1.3

Tujuan
Berikut adalah tujuan penulisan makalah.

1.

Mengetahui pengertian cloud computing.

2.

Mengetahui berbagai ancaman cyber pada cloud computing.

3.

Mengetahui cara memerangi ancaman cyber pada cloud computing.

1.4

Metodologi
Pada makalah ini, penulis menggunakan metode analisis terhadap data dari kajian pustaka.

Makalah akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup.
Berikut ini adalah deskripsinya.
Tabel 1. Bagian Makalah

No.
1.

Bagian
Pendahuluan

Deskripsi

Isi Bagian

Pendahuluan erisi penjelasan

- Latar belakang

singkat mengenai isi makalah

- Rumusan Masalah

dan penulisannya.

- Tujuan
- Metodologi

2.

Pembahasan

Pembahasan merupakan inti

-

makalah

- Ancaman Cyber pada

masalah

yang
yang

mengkaji
ada

pada

Cloud Computing

Cloud Computing
- Memerangi

rumusan masalah.

Cyber

pada

Computing
3.

Penutup

Penutup

merupakan

penyelesaian makalah.

- Kesimpulan
- Saran

Ancaman
Cloud

BAB II
PEMBAHASAN

2.1

Cloud Computing
Cloud computing akhir-akhir ini sering ditemukan karena banyaknya layanan bisnis yang

dijalankan dengan dasar web untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan lainnya dengan lebih
baik. Ini merupakan fungsi baru yang menyediakan komputasi dengan virtualisasi, paralel, dan
tersebar pada sebuah unit. Hal ini baik untuk bisnis karena berbagi sumber daya untuk menangani
aplikasi dengan pengurangan kebutuhan modal dan harga pemeliharaan yang lebih rendah. [4]
Namun sebenarnya semua sumber daya komputer yang disediakan melalui layanan dari internet
dapat disebut sebagai cloud computing. Tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses
jaringan yang aman dan terkini untuk sumber daya dan berbagai layanan, seperti Software as a
Service (SaaS). Selain itu, cloud juga dapat mengembangkan kesempatan bisnis. Namun, ini juga
dapat memberikan risiko dan kerentanan keamanan cyber, misalnya saat menyimpan data di cloud
storage. [3]
Menurut National Institute of Standards and Technology (NIST), Cloud Computing adalah
sebuah model untuk memungkinkan akses jaringan permintaan yang ada di mana-mana dan
nyaman ke sumber bersama dari suatu sumber daya komputasi. Sumber daya tersebut dapat
dikonfigurasi (misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) dan dapat dengan
cepat tersedia serta dilepaskan dengan sedikit usaha pengelolaan atau interaksi dengan penyedia
layanan. [5]
Model cloud ini terdiri dari lima karakteristik penting, tiga model layanan, dan empat model
penyebaran. Karakteristik penting dari cloud adalah pelayanan mandiri yang dibutuhkan, akses
jaringan luas, penggunaan secara bersama suatu sumber daya, elastisitas yang cepat, dan layanan
yang terukur. Model layanan cloud adalah Software as a Service (SaaS), Platform as a Service
(PaaS), dan Infrastructure as a Service (IaaS). Sedangkan model penyebarannya yaitu private,
komunitas, publik, dan hybrid. Selain itu, aktor yang terlibat juga dapat diklasifikasikan sebagai
consumer, provider, auditor, broker, dan carrier. [3]
Di luar keuntungan-keuntungan tersebut, penggunaan cloud computing juga memiliki
berbagai kekurangan dan risiko. Berdasarkan sebuah kasus studi tentang perlindungan data dan

keputusan keamanan pada cloud High Performance Computing (HPC), terdapat beberapa
tantangan pada penerapan cloud HPC seperti naiknya biaya jaringan, lisensi software tertentu,
kemampuan penyesuaian, masalah keamanan dan pemindahan data, serta arsitektur
pendukungnya. Selain itu, juga terdapat beberapa risiko seperti keamanan, kerahasiaan, integritas
data, keberlanjutan bisnis, dan hilangnya kontrol. [6]

2.2

Ancaman Cyber pada Cloud Computing
Ada banyak tantangan untuk masalah keamanan pada cloud computing. Berikut ini adalah

beberapa tantangan tersebut.
a. Keamanan data: menjamin keamanan penyimpanan data pada cloud, yaitu menjamin
prinsip dasar tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan. Hal
ini berarti data tidak dapat dibuka oleh pihak yang tidak memiliki hak akses, tidak akan
berubah sendiri, dan selalu dapat diakses sewaktu-waktu oleh pemegang hak akses.
b. Keamanan infrastruktur jaringan: menjamin bahwa penyedia layanan dapat menerima
lalu lintas data dari jaringan yang terpercaya dan menghentikan lalu lintas dari jaringan
yang berbahaya.
c. Keamanan aplikasi cloud: menjamin bisnis dan perusahaan bahwa mereka dapat
melindungi aplikasi berbasis cloud dari berbagai ancaman keamanan cyber. Hal ini mirip
dengan keamanan aplikasi web yang disediakan data center. [3]
Pada Tabel 1 berikut ini adalah beberapa ancaman keamanan pada lingkungan cloud menurut
Prativesh Pawar dan Rashid Sheikh. [4]
Table 1 Kebutuhan Nonfungsional

No

Serangan

1.

Menggangu /

Deskripsi
Penyerang dapat mengubah atau memalsukan informasi

merusak
2.

Menguping

Penyerang dapat mendengarkan atau membaca informasi

penyingkapan
informasi
3.

Penolakan

Penyerang dapat menolak kebenaran atau pengakuan dari
informasi atau layanan

4.

Serangan man-in-

5.

the-middle

keterlibatan pihak ketiga

Serangan

Penyerang dapat menahan dan mengirim kembali informasi

pengulangan
6.

Pemalsuan
identitas

7.

2.3

Penyerang dapat mencegat komunikasi dan menyebarkan

paket setelah beberapa saat
Penyerang dapat menghilangkan atau menyalahgunakan
identitas node, server, atau client

Virus dan worm

Penyerang dapat menggunakan sumber kode yang buruk

Memerangi Ancaman Cyber pada Cloud Computing

2.3.1

Mendeteksi serangan pada cloud
Untuk memerangi ancaman cyber pada cloud, hal pertama yang diperlukan adalah

mengumpulkan data-data penting terkait keadaan dasar cloud dan pada kondisi terjadinya
serangan. Kemudian dari data tersebut, dapat dilakukan pemodelan ancaman. Ancaman
dapat lebih mudah dikenali dengan model yang telah dihasilkan.
Gambar 1 berikut ini adalah langkah-langkah pendekatan pendeteksian serangan
menurut Sayantan Guha, Stephen S. Yau, dan Arun Balaji Buduru. [7]
Langkah 1

Langkah 5

Analisis kumpulan data
lalu lintas jaringan

Deteksi serangan

Data lalu lintas jaringan

ANN terlatih

Langkah 2

Langkah 4

Pengekstraksi fitur /
karakteristik

Pelatihan artificial
neural network

Kumpulan data
lalu lintas jaringan

Langkah 3
Pemilihan fitur /
karakteristik

Gambar 1 Diagram Langkah Pendeteksi Serangan

Fitur / karakteristik
yang terpilih

Pengumpulan data dapat dilakukan karena infrastruktur cloud pada internet sudah
digunakan sejak lama dan telah ada banyak data serangan yang terjadi. Fitur / karakteristik
yang dapat diekstrak dari data lalu lintas jaringan mengandung informasi-informasi seperti
ukuran paket sumber, ukuran paket tujuan, penunjuk dan durasi transmisi, yang sudah cukup
untuk mendeteksi serangan pada infrastruktur cloud. Data-data tersebut akan menjadi data
pelatih pada pembelajaran Artificial Neural Network (ANN). Kemudian ANN dapat
digunakan untuk mendeteksi serangan berikutnya.
Pada tahap pertama, akan dianalisa data lalu lintas yang terkumpul akan dianalisa pada
setiap hubungan dari jaringan infrastruktur cloud. Peralatan pelacak paket seperti
TCPDUMP dan Wireshark akan digunakan untuk menangkap lalu lintas dan memotong serta
menampilkan paket jaringan pada tampilan jaringan. Data-data akan selalu dikumpulkan dan
diupdate.
Setelah mengumpulkan data lalu lintas jaringan yang dibutuhkan, tahap kedua akan
mengekstraksi karakteristik paket individual dari data yang terkumpul menggunakan alat
seperti tcptrace. Tahap kedua ini akan menggunakan metode validasi silang (crossvalidation) untuk menghasilkan kumpulan data untuk latihan dan pengujian agar tidak terjadi
tumpang tindih data.
Kemudian karakteristik yang efektif akan dipilih untuk deteksi serangan dari paket
yang dihasilkan pada tahap kedua menggunakan algoritma genetika. Algoritma ini akan
diaplikasikan pada kumpulan karakteristik individu dimulai dengan yang memiliki akurasi
paling rendah dan diperbaiki. Proses akan diulang pada kumpulan karakteristik sejalan
dengan berkurangnya karakteristik yang ada.

Gambar 2 berikut ini akan menunjukkan flowchart alur pemilihan karakteristik yang
digunakan pada tahap ketiga.
Mulai

Menghitung akurasi keseluruhan; Mengelompokkan karakteristik
pada kelompok-kelompok dengan karakteristik serupa

Menilai akurasi dari kumpulan karakteristik individu dengan
neural network

Menghilangkan karakteristik dengan algoritma genetika dimulai
dari kumpulan karakteristik dengan nilai akurasi terendah;
Menghitung akurasi keseluruhan yang diperbaharui

Apakah keseluruhan akurasi yang
diperbaharui berada dalam margin 5%
dari akurasi keseluruhan aslinya?

No

Yes

Yes

Untuk setiap kumpulan
karakteristik yang tersisa

No
Selesai
Gambar 2 Flowchart Alur Pemilihan Karakteristik

Pada tahap ke empat, ANN akan dilatih menggunakan algoritma back-propagation
dan fungsi sigmoid activation dengan karakteristik efektif yang dipilih untuk deteksi
serangan. Terakhir, ANN yang telah terlatih digunakan untuk mendeteksi serangan dari input
data lalu lintas jaringan.

Dengan pendeteksian serangan di atas, menurut tulisan A Security Architecture to
Detect Intrusions at Network and Virtualization Layer in Cloud Environment, didapatkan
kesimpulan data serangan pada dua kumpulan data lalu lintas jaringan, yaitu NSL-KDD Cup
dan UNSW-NB15. Pada NSL-KDD Cup, terdapat serangan DoS, Probe, R2L, dan U2R
dengan 11208 serangan terdeteksi dari 12830 total serangan. Sedangkan pada UNSW-NB15
terdapat serangan Analysis, Backdoor, DoS, Exploits, Fuzzers, Generic, Reconnaissance,
Shellcode, dan Worms dengan 92060 serangan terdeteksi dari 119747 total serangan. Dari
data tersebut, diketahui bahwa cara tersebut memiliki keberhasilan deteksi serangan sebesar
77,89%. [7]
Selain itu, ada juga arsitektur keamanan yang digunakan untuk mendeteksi gangguan
pada jaringan dan lapisan virtualisasi pada lingkungan cloud yang bernama NvCloudIDS.
Arsitektur yang dirancang oleh Preeti Mishra dkk ini menyediakan arsitektur keamanan
kokoh yang melakukan analisis lalu lintas jaringan dan memproses analisis untuk
mendeteksi gangguan. Arsitektur ini memiliki fungsi monitor lalu lintas untuk mendeteksi
serangan jaringan pada Cloud Networking Server (CNS) dan Virtual Machine Monitor
(VMM) dari Cloud Compute Server (CCoS) serta fungsi monitor proses untuk mendeteksi
serangan malware baru pada VMM dari CCoS. [8]

2.3.2 Kontrol akses pada cloud computing
Kurangnya kontrol akses pada komunikasi dan penyimpanan database menyebabkan
siapa saja dapat mengaksesnya dan sistem menjadi rentan terhadap serangan. Oleh karena
itu, muncul solusi meningkatkan keamanan dalam aspek kerahasiaan dan integritas untuk
cloud pribadi, publik, dan hybrid yang diajukan oleh Prativesh Pawar dan Rashid Sheikh.
Akan dilakukan beberapa verifikasi seperti verifikasi pengguna, verifikasi Internet Protocol
(IP), dan verifikasi One Time Password (OTP). Selain itu, solusi ini menggunakan algoritma
RSA berbasis kunci asimetris 2048 bit untuk kerahasiaan dan algoritma MD5 32 bit untuk
keaslian informasi. [4]

Gambar 3 berikut ini menunjukkan cara kerja solusi kontrol akses yang dibahas.
Melakukan Layanan

Registrasi Pengguna

Login
- Verifikasi pengguna
(username dan password)
- Verifikasi IP (untuk cloud
pribadi)
- Verifikasi OTP (untuk
cloud publik)

Logout

Upload File
- Menentukan MD5 dari file yang bersangkutan
dan memindahkannya ke tabel manajemen
kunci dengan nama file
- Membagi file lengkap ke dalam beberapa
bagian
- Melakukan enkripsi algoritma RSA
- Upload file ke server cloud
- Mengambil kembali semua bagian yang
tersambung
- Mendekripsi dan mengintegrasi menjadi
sebuah file utuh
- Menentukan MD5 baru dan membandingkan
dengan nilai sebelumnya, jika ada nilai yang
berbeda maka ulangi, selain itu melakukan
operasi download

Gambar 3 Cara Kerja Kontrol Akses

2.3.3 Security as a Service
Pada makalah yang berjudul Security-as-a-Service for Microservices-Based Cloud
Applications [9], dibahas tentang memungkinkannya bahwa adanya layanan keamanan yang
berbasis cloud. Arsitektur mikro layanan yang dibahas menjabarkan aplikasi ke dalam
kumpulan layanan yang terfokus dan dapat dijalankan secara terpisah, yang dapat saling
berkomunikasi antara sesamanya menggunakan mekanisme yang mudah seperti REST API.
Sebagai contoh dari arsitektur yang menggunakan aplikasi dengan mikro layanan
tersebut, dapat dilihat dalam desain layanan antara Netflix, Ebay, dan Gilt. Sebaliknya,
aplikasi internet tradisional biasanya dirancang menggunakan model terkait tiga dengan
aplikasi monolitik yang mengimplementasikan semua logika bisnis seperti yang ditunjukkan
pada gambar 4(a).
Pada aplikasi tradisional, terdapat beberapa permasalahan seperti perbedaan
kebutuhan perbandingan pada komponen aplikasi yang berbeda, sulitnya mengembangkan
teknologi karena tidak dapat dikembangkan secara terpisah, dan sulitnya memisahkan

tanggung jawab saat aplikasi bertambah kompleks. Oleh karena itu, arsitektur layanan mikro
mengatasi masalah tersebut dengan memisahkan tanggung jawab pekerjaan pada aplikasi
yang lebih kecil seperti pada gambar 4(b).

Gambar 4 Perbandingan Layanan Mikro [9]

Layanan mikro tersebut tidak lepas dari permasalahan keamanan yang ada pada cloud
karena arsitektur ini membutuhkan dukungan dari cloud. Untuk mengatasi masalah itu
digunakan FlowTap, yaitu hubungan yang diciptakan antara aplikasi dan infrastruktur cloud
tentang bagaimana menyampaikan kejadian jaringan. Hubungan ini mencakup fungsi
monitor untuk setiap VM aplikasi dengan mengaitkan VM tersebut dengan VM keamanan
dan acara jaringan yang harus dipantau, menerapkan ilusi bahwa VM keamanan secara fisik
berada di saluran jaringan. FlowTap ini didesain sebagai API cloud dan dapat digunakan
oleh aplikasi cloud.
FlowTap dapat melakukan pemantauan keamanan per aplikasi maupun per titik cloud.
Jika FlowTap memantau keamanan per aplikasi, maka aplikasi akan memiliki fleksibilitas
yang lebih tinggi, namun efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemantauan
keamanan per titik cloud. Gambar 5 berikut ini menunjukkan perbedaan tersebut.

Gambar 5 Perbedaan Pemantauan Keamanan FlowTap [9]

2.3.4 Fitur lain dalam menghadapi ancaman cyber pada cloud computing
Masih terdapat cara-cara lain yang telah diusahakan untuk menghadapi ancaman cyber
pada cloud computing. Misalnya pada makalah yang ditulis oleh Cihan Tunc dkk, dinyatakan
bahwa pendekatan sebelumnya dilakukan untuk pendidikan dan pelatihan cybersecurity
melibatkan susunan komputer, Network Interface Card, router, dan software yang sangat
kompleks sehingga percobaannya menjadi pekerjaan yang sangat memakan waktu dan
memerlukan berbagai pengetahuan yang mendalam. Namun dibahas juga bahwa layanan
cloud yang bernama Cybersecurity Lab as a Service (CLaaS) menawarkan percobaan
cybersecurity virtual yang dapat diakses dari mana saja dan perangkat apa saja melalui
internet.
Layanan CLaaS ini menawarkan lingkungan percobaan keamanan cyber virtual yang
kompleks dan canggih secara transparan dimana pengguna hanya berfokus pada masalah
keamanan cyber yang dipelajari dalam percobaan menggunakan browser sehingga bisa
akses di mana saja dan kapan saja. CLaaS memungkinkan pengguna untuk melakukan
percobaan cybersecurity virtual pada lingkungan cloud virtual tertutup untuk: memahami
metode dan teknik yang digunakan untuk melakukan serangan cyber; menyediakan materi
dan percobaan dengan alat keamanan cyber yang telah tersedia seperti SNORT dan
Wireshark; mempelajari bagaimana mendeteksi kerentanan di jaringan, OS, dan aplikasi,
serta melakukan pengujian serangan; dan mengevaluasi pendeteksi dan algoritma
perlindungan keamanan cyber baru. [10]
Selain itu, PwC menyatakan adanya keamanan cyber yang berbasis cloud yang dapat
meningkatkan pengumpulan informasi dan pemodelan ancaman, pencegahan serangan yang
lebih baik, meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran kolektif, mengurangi jeda waktu
antara deteksi dan perbaikan, serta menciptakan saluran komunikasi yang aman. Dari tulisan
yang disebar, PwC mengakui bahwa hal tersebut dapat tercapai dari hasil kerja sama mereka
dengan Google. [2]

BAB III
PENUTUP

3.1

Kesimpulan
Pertumbuhan penggunaan cloud computing berjalan bersamaan dengan perkembangan

teknologi cloud sendiri, termasuk bagian keamanannya. Terdapat berbagai ancaman cyber pada
cloud computing dan juga beberapa cara penanganannya. Beberapa cara memerangi ancaman
cyber pada cloud computing adalah dengan mendeteksi serangan pada cloud, melakukan kontrol
akses pada cloud computing, menggunakan Security as a Service, dan juga pendidikan mengenai
cloud sendiri.

3.2

Saran
Seiring dengan berjalannya waktu, akan muncul berbagai serangan baru pada cloud. Dengan

itu, juga akan muncul berbagai cara mengatasi serangan cyber yang baru. Tulisan ini dapat lebih
dikembangkan dengan menambahkan berbagai cara lain untuk mengatasi ancaman pada cloud
computing.
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