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Abstrak. Phishing merupakan salah satu kejahatan siber dengan bentuk serangan dalam
jaringan komputer dengan tujuan penipuan, dimana korban dipancing dengan tujuan
secara tidak langsung memberikan informasi atau data penting kepada penjebak. Router
Wireless merupakan perangkat jaringan yang kecil, fleksibel dengan kemampuan yang
luar biasa, oleh karena itu kemungkinan penyalahgunaan sangat mungkin terjadi dan
lebih inovatif. Dengan menggunakan Openwrt yang menggantikan firmware pabrikan
router wireless dan beberapa aplikasi linux, router tersebut dapat digunakan sebagai alat
serangan phishing. Sistem yang dihasilkan akan memiliki kemampuan melayani pengguna
yang terhubung pada router wireless dan menyediakan halaman palsu untuk kemudian
menipu korban menyerahkan data penting seperti elemen autentikasi. Dari sini nantinya
dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai forensik barang
bukti router wireless openwrt.
Kata kunci: OpenWRT, Phishing, GNU/Linux, Network.
Abstract. Phishing is one of cyber crime in the form of attacks on computer networks with the
purpose of fraud, where victims are provoked with the aim of indirectly providing important
information or data to the trapper. Wireless routers are small, flexible network devices with
extraordinary capabilities, therefore the possibility of abuse is very possible and more
innovative. By using Openwrt which replaces the wireless router manufacturer's firmware
and several Linux applications, the router can be used as a phishing attack tool. The resulting
system will have the ability to serve users connected to wireless routers and provide fake
pages to deceive victims to submit important data such as authentication elements. From
here later it can be used as a reference to conduct further research on forensic evidence of
openwrt routers wireless.
Keywords: OpenWRT, Phishing, GNU/Linux, Network.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan Internet of Things (IoT) sangat menunjukan perkembangan yang pesat, melalui perkembangan
tersebut terciptalah peningkatan hardware dari setiap perangkat demi memenuhi kinerja layanan, saat ini router
yang digunakan pada sebuah jaringan telah mengalami imbas dari sebuah perkembangan tersebut, mulai dari
frekuensi CPU, RAM, dan fitur-fitur lainnya yang semakin canggih. Semakin meningkatnya sebuah kemampuan
perangkat IoT di dalam penyediaan layanan sebuah jaringan, maka di ikuti pula dengan kemudahan pelaku
kejahatan siber melakukan aksinya, bahkan dalam metode penyerangan yang dilancarkan mengalami
pembaharuan secara metode maupun alur.
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Segala metode kejahatan saiber, seharusnya dilakukan penelitian mendalam dan terus menerus agar dapat
ditemukan dan dilaporkan untuk dicarikan solusinya yang tepat demi mengamankan pengguna IoT, sekaligus
menekan semakin banyaknya korban yang dirugikan dari serangan siber tersebut. Untuk itu, maka di dalam
paper ini diajukan salah satu kemungkinan baru berupa serangan siber dengan metode serangan secara khusus
yaitu phishing menggunakan router wireless. Router wireless merupakan sebuah perangkat akses poin yang
wajib dimiliki pada sebuah jaringan komputer, spesifikasi dan efesiensi router yang baik dan tinggi menyebabkan
perangkat ini sangat mudah didapatkan dan digunakan untuk melancarkan serangan siber. Penelitian ini
menyajikan ulasan penelitian yang meliputi desain serangan dan desain sistem yang diperlukan. Dua buah
pertanyaan penelitian yang akan menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 1.) Apakah
memungkinkan sebuah serangan dilancarkan dari sebuah perangkat router wireless? 2.) Apa saja teknologi dan
sistema yang digunakan di dalamnya saat proses penyerangan?

2. LANDASAN TEORI
Embedded System
Embedded System adalah sebuah kesatuan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) pada
suatu perangkat.embedded system atau sistem tertanam adalah suatu sistem berbasis mikroprosesor yang
dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat diprogram oleh end-user (pengguna). Jadi, sekali sistem
tersebut dibuat, maka pengguna tidak dapat menambah atau mengubah fungsi yang ada. Inilah yang menjadi
tantangan sebenarnya bagi para pengembang embedded system.
Wireless Router
Wireless Router adalah sebuah device yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket dari sebuah network ke
network yang lainnya (baik LAN ke LAN atau LAN ke WAN) sehingga host-host yang ada pada sebuah network
bisa berkomunikasi dengan host-host yang ada pada network yang lain.
Openwrt
Openwrt adalah sebuah proyek open source untuk menciptakan sebuah sistem operasi gratis yang bisa di install
(embeded) pada perangkat radio wireless.
ExtRoot
Extroot adalah metode untuk menambah kapasitas filesystem OpenWrt dengan me-mount partisi sebuah
flashdrive pada mount points /overlay. Dibutuhkan beberapa software packages untuk OpenWrt agar dapat
mengenali flashdrive dan mengatur mount points-nya. Software packages tersebut antara lain kmod-usb-core
kmod-usb-storage block-mount kmod-fs-ext4 kmod-fs-vfat.

3. METODOLOGI PENELITIAN
Implementasi dan analisis di dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian Design Science Research
Method (DSRM) yang terdiri dari tujuh langkah berurutan yaitu: pemilihan masalah yang diangkat dan studi
kasus berdasarkan topik penelitian, studi literatur dari berbagai sumber referensi (paper,web) mengenai topik
yang diangkat, menyusun skenario pengujian, perancangan sistem dan pengujian sistem berdasarkan skenario
yang dibuat, analisa dan kesimpulan, penyajian saran, serta dokumentasi.

Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisa dan perancangan dalam penelitian ini mendapatkan hasil seperti pada gambar berikut:

Gambar 2. Alur Proses Phishing

Berdasarkan gambar diatas, dapat didefinisikan hasil dari penelitian ini meliputi:
1. Router OpenWRT dapat melakukan redirect url korban menggunakan layanan dari dnsmasq menuju
fake page yang sudah dibuat.
2. Sistem fake page menyimpan setiap POST elemen yang di submit oleh si korban.
3. Router OpenWRT mampu menyimpan banyak data karena file system telah dipindahkan mengunakan
media flashdisk menggunakan mode EXTROOT.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan kepada pemaparan pengujian serangan phishing yang telah disampaikan diatas dengan
menggunakan router berbasis OpenWRT, dapat dilihat proses phishing oleh sistem berjalan. Data autentikasi
korban dapat di terima dengan baik oleh database server, selanjutnya data autentikasi dapat di baca dengan
jelas oleh pelaku.
Dari hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan router
berbasis OpenWRT serangan phishing dapat terjadi dan teknologi serta sistem yang terlibat diantaranya yaitu :
Apache, Mysql, PHP, dan Dnsmasq. Pengujian sederhana ini, sekaligus menjadi temuan bagi pengguna internet,
untuk lebih berhati-hati masuk ke dalam sebuah jaringan maupun melakukan autentikasi, agar nantinya tidak
menjadi korban oleh penipu.
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