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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori dalam pembuatan tugas 

akhir yang mendasari tentang pengujian dan analis keamanan website Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). Teori yang berkaitan dengan keamanan website 

dan penetration testing serta materi-materi pendukung lainnya serta dapat 

menunjang dalam penelitian ini. 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Dasar dan acuan teori-teori dari hasil berbagai penelitian sebelumnya 

merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data 

pendukung yang dijadikan bagian acuan adalah penelitian terdahulu yang relevan 

dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini, fokus 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah penelitian yang terkait dengan 

celah keamanan pada aplikasi web. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang 

terkait dengan tugas akhir ini. 

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 Detty Metasari, 2014 Analisis Keamanan 

website di Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Ditemukannya berbagai 

level kerentanan dari 

level kerentanan Low 

pada domain ums.ac.id 

sampai level kerentanan 

High pada sub domain. 

Alerts yang berhasil 

ditemukan berupa SQL 

Injection, Cross Site 

Scripting[1]. 

Perbedaan: Detty Metasari menggunakan software acunetic vulnerabilitiy scanner 

dalam mencari celah keamanan. Celah keamanan yang ditemukan oleh peneliti 

sebelumnya berupa SQL injection, XSS sedangakan pada tugas akhir ini penulis 

menggunakan Burp suite dan W3af untuk mencari celah keamanan serta 
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melibatkan pengalaman pribadi dari penulis. Dalam penelitian ini akan menguji 

beberapa website yang memiliki data penting. Pengujian dan rekomendasi  

terhadap celah keamanan website merujuk pada standar Open Web Application 

Security Project (OWASP) dan Open Web Application Security Project (OWASP). 

2.2  Keamanan Informasi 

 Keamanan informasi mengacu pada bagaimana cara mengamankan suatu 

informasi yang dianggap penting dari berbagai ancaman seperti unauthorized 

access, disclosure, alteration, distruption, dan destruction[9]. Bagi kebanyakan 

pihak, keamanan suatu informasi adalah hal yang sangat sensitif. Jika informasi itu 

jatuh ke tangan yang salah, ditakutkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Adapun 

unsur-unsur dalam keamanan informasi yang harus terpenuhi: 

1. Confidentiality (kerahasiaan) yaitu informasi yang tersedia hanya untuk orang 

yang memiliki akses saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga informasi dari 

orang yang tidak berhak mengakses. 

2. Integrity (kesatuan) yaitu informasi hanya dapat ditambah atau diperbaharui 

oleh orang yang mendapatkan otorisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak sah, 

maka akses terhadap informasi akan dihentikan. 

3. Availability (ketersediaan) yaitu informasi harus selalu tersedia pada saat 

dibutuhkan. 

4. Authenticity (keaslian) yaitu untuk melakukan validasi terhadap pengguna 

credentials, bertujuan untuk menentukan apakah seorang pengguna tersebut 

diperkenankan untuk mengakses sebuah sumber daya. 

5. Non-repudiation Mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa 

pengirim adalah pengirim yang sebenarnya dan penerima adalah penerima 

yang sebenarnya. 

2.3  Vulnerability website 

 Dituliskan di halaman website OWASP[10], vulnerability berarti celah 

keamanan pada sistem yang terjadi karena adanya kesalahan dalam perancangan, 

implementasi atau operasi dan manajemen sebuah sistem termasuk pada aplikasi 

berbasis website. Hal tersebut memungkinkan penyerang untuk menyusup ke dalam 
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sistem untuk mendapatkan informasi yang sifatnya penting. Terdapat beberapa 

celah keamanan yang kerap ditemui pada aplikasi website yang dirilis oleh  Open 

Web Application Security Project[3]: 

2.3.1  Injection 

Celah keamanan pada injeksi, seperti SQL Injection, OS Command, dan 

injeksi LDAP. Hal tersebut terjadi ketika penyerang menyisipkan perintah atau 

query yang tidak sah lalu dikirimkan ke interpreter tanpa adanya validasi ataupun 

filter terhadap query tersebut dari pihak server. Akibatnya penyerang dapat dengan 

leluasa memanipulasi data dalam database. 

2.3.2  Broken Authentication and Session Management 

Fungsi aplikasi yang berhubungan dengan proses otentikasi dan Session 

Management. Memanfaatkan kesalahan pada proses otentikasi, sehingga 

memungkinkan penyerang untuk mendapatkan session tokens seolah-olah 

penyerang bertindak sebagai pengguna yang sah. 

2.3.3  Cross Site Scripting (XSS) 

Kelemahan XSS terjadi ketika aplikasi melakukan proses terhadap suatu 

data yang tidak valid dan mengirimkan kembali ke web browser tanpa adanya 

validasi. Celah ini memungkinkan penyerang untuk mengirimkan sebuah perintah 

(script) ke sistem. 

2.3.4  Local File Inclusion 

 Celah keamanan yang terdapat pada website dalam proses memuat sebuah 

file dalam suatu halaman aplikasi web, celah keamanan local file inclusion (LFI) 

terjadi karena penggunaan input tidak divalidasi dengan benar dan dapat 

dimanipulasi oleh penyerang sebagai contoh pada fungsi “include”. penyerang 

dapat memasukkan atau mengakses file-file tertentu yang seharusnya tidak dapat 

diakses melalui URL tanpa otoritas. 

2.3.5  Insecure Direct Object Reference 

 Celah keamanan ini terjadi karena kelalaian dari pihak pengembang website 

dalam melakukan konfigurasi terhadap data-data penting seperti file, direktori 

ataupun database. Tanpa adanya pengecekan terhadap akses kontrol memudahkan 

penyerang dalam mengakses ataupun memanipulasi data tersebut. 
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2.3.6  Sensitive Data Exposure 

Banyak aplikasi web tidak memberikan perlindungan terhadap data-data 

yang sifatnya sensitif seperti password, kartu kredit, serta otentikasi yang buruk. 

Hal tersebut memberikan peluang bagi penyerang untuk mencuri ataupun 

memanipulasi data-data tersebut. Data yang sifatnya sensitif harusnya dilindungi 

dengan enkripsi pada saat pengiriman ke database. 

2.3.7  Missing Function Level Access Control 

Dalam sebuah aplikasi website proses verifikasi terhadap tingkatan access 

control menjadi sangat penting, jika proses tersebut tidak berjalan dengan baik 

memungkinkan penyerang untuk melakukan manipulasi terhadap access control 

tersebut. Sebagai contoh user yang memiliki level akses rendah dapat dimanipulasi 

menjadi admin yang memiliki level akses lebih tinggi. 

2.4  Vulnerability Assessment 

Vulnerability Assessment adalah suatu langkah untuk menilai, mendeteksi, 

mengidentifikasi dan mempelajari kelemahan yang dimiliki oleh suatu aplikasi, 

sistem operasi, atau infrastruktur yang berbasis teknologi informasi. Dengan 

munggunakan vulnerability scanners, mampu mengidentifikasi suatu konfigurasi 

perangkat termasuk juga sistem operasi yang digunakan dalam perangkat tersebut, 

alamat IP (TCP/UDP), port yang terbuka dan aplikasi yang terpasang dalam 

perangkat tersebut[11]. Terdapat beberapa batasan dalam Vulnerability Assessment: 

1. Detection: pada suatu waktu Vulnerability scanning software memiliki 

keterbatasan kemampuan dalam mendeteksi celah keamanan. 

2. Update: harus selalu melakukan update terhadap celah keamanan yang 

ditemukan, apabila celah tersebut telah di patch atau telah mengalami 

modifikasi. 

3. Influence: tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui seberapa 

kuat suatu security control. 

2.5  Penetration Testing 

Sebagaimana dituliskan dalam modul Certified Ethical Hacker (CEH)[9], 

penetration testing merupakan metode untuk mengevaluasi security level yang  
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dimiliki oleh sistem atau jaringan. Metode ini akan memberikan gambaran tentang 

kelemahan sistem atau jaringan tersebut. Dengan diketahuinya lebih awal celah 

keamanan tersebut dapat membantu untuk pengamanan sistem. CEH merupakan 

salah satu tingkatan sertifikasi yang ditawarkan oleh EC-Council (lembaga 

sertifikasi di bidang cyber scurity)[12]. Terdapat beberapa tipe penetration testing: 

2.5.1  External Penetration Testing 

External Penetration testing dilakukan dengan pendekatan secara 

konvensional. Pengujian ini terfokus pada servers, infrastruktur, dan software yang 

berkaitan dengan sistem target. Pengujian ini dapat dilakukan tanpa harus 

melakukan black-box testing ataupun dengan white-box testing. Hasil pengujian ini 

adalah analisis secara menyeluruh tentang target dari informasi publik yang didapat. 

2.5.2  Internal Penetration Testing 

Internal Penetration testing memanfaatkan metode yang sama dengan external 

penetration testing, dan dianggap lebih mampu untuk menilai suatu kemanan 

sistem. Pengujian ini dilakukan dari titik-titik akses jaringan, termasuk juga kedua 

segmen logical dan physical, hal ini dilakukan untuk mendapatkan celah keamanan 

yang berada di dalam jaringan. 

2.5.3  Black-box Penetration Testing 

Black-box penetration testing menyimulasikan sebagai penyerang yang 

tidak memiliki pengetahuan tentang  struktur internal dari sistem ataupun 

komponen-komponen dari target. Berikut beberapa poin penting dalam black-box 

penetration testing: 

1. Pengujian tidak membutuhkan pengetahuan tentang infrastruktur target. 

2. Uji coba dapat dilakukan setelah pengumpulan informasi tentang target sudah 

cukup. 

3. Membutuhkan waktu lebih lama untuk mengetahui bagaimana infrastruktur 

jaringan yang terkait. 

4. Informasi yang diketahui tentang target terkadang hanya berupa nama. 

5. Menyimulasikan diri sebagai penyerang. 

6. Konsumsi waktu dan biaya dalam pengujian. 
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2.6  Hacking Phases 

Kegiatan hacking tidak dapat dilakukan dengan sekali jalan atau sekali 

percobaan saja. Penyerang harus melewati dan menyelesaikan fase-fase hacking 

tersebut karena informasi yang didapatkan dalam satu fase sangat berguna untuk 

fase berikutnya. Disebutkan dalam modul Certified Ethical Hacker (CEH) terdapat 

beberapa fase hacking yang harus dilalui oleh seorang pen tester[9]. 

2.6.1  Reconnaissance 

Reconnaissance merupakan tahapan seorang penyerang guna 

mempersiapkan segala hal tentang informasi dari target sebelum melancarkan 

sebuah serangan. Tahapan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan jika suatu 

saat target tersebut terhubung dengan sistem yang lainnya. Target pada tahapan ini 

meliputi jaringan, sistem, dan para pengguna. 

2.6.2  Scanning 

Proses scanning sendiri dibedakan menjadi menjadi tiga tahapan yaitu Pre-

Attack, Port Scanner, dan Extract Information. 

1. Pre-Attack: pengamatan terhadap target untuk mendapatkan informasi penting 

dengan cara melakukan pemindaian terhadap jaringan terkait. 

2. Port Scanner: melakukan pemindaian terhadap port-port dengan bantuan tools 

seperti port scanners, network mappers, ping tools, vulnerability scanners. 

3. Extract Information: penyerang mendapatkan informasi tentang target seperti 

nama komputer, sistem operasi yang digunakan, alamat ip target, port yang 

terbuka yang dapat digunakan dalam proses penyerangan. 

2.6.3  Gaining Access 

Pada tahapan ini penyerang mencoba mendapatkan hak akses terhadap  

sistem operasi atau aplikasi dalam sebuah komputer ataupun jaringan. Setelah 

penyerang mendapatkan akses terhadap suatu sistem, penyerang akan mencoba 

meningkatkan hak akses kontrol terhadap sebuah sistem dengan cara password 

cracking, buffer overflows, denial of service, session hijacking. 
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2.6.4  Maintaining Access 

Maintaining access mengacu pada kegiatan penyerang dalam 

mempertahankan hak akses pada sistem. Penyerang akan menutup celah keamanan 

pada sistem dari ancaman penyerang lainnya, bahkan penyerang membuat 

backdoors, rootkits, trojans guna untuk mengakses kembali ke dalam sistem 

tersebut. Penyerang juga dapat memanipulasi data, aplikasi, dan konfigurasi pada 

sistem. 

2.6.5  Clearing Tracks 

Clearing track adalah aktivitas penyerang dalam menghilangkan berbagai 

kejanggalan yang terdapat pada sistem yang sudah dimasuki sehingga 

keberadaannya tidak diketahui. Penyerang akan menghapus log yang sekiranya 

mengandung serangan yang telah dilakukan. 

2.7  Pengujian Celah keamanan pada web application 

 Penulis melakukan pengujian terhadap celah keamanan pada sistem aplikasi 

website merujuk pada Certified Ethical Hacker (CEH). Berikut merupakan 

beberapa metode yang digunakan untuk pengujian terhadap celah keamanan 

website[13]: 

2.7.1  FootPrint Web Infrastructure 

Langkah yang pertama dilakukan yaitu melakukan pengumpulan informasi 

sebanyak-banyaknya tentang infrastruktur aplikasi website target. Hal ini berguna 

membantu penyerang dalam mengidentifikasi kelemahan pada aplikasi website. 

2.7.2  Analyze Web Applications 

Memberikan informasi kepada penyerang tentang bagaimana cara 

mengidentifikasi perbedaan celah keamanan. Karena dalam aplikasi website 

terdapat berbagai macam celah keamanan. Dan juga mempermudah penyerang 

dalam mengidentifikasi sarangan mana yang sesuai dengan celah keamanan yang 

didapatkan. 

2.7.3  Attack Authentication Mechanism 

Dalam proses otentikasi pada aplikasi website masih banyak pola password 

yang memiliki kelemahan. Contohnya pengguna umum. Beberapa pengguna juga 
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tidak mengganti password awal yang diberikan oleh sistem, sehingga mudah 

ditebak oleh penyerang. 

2.7.4  Attack Authorization Schemes 

Authorization melindungi aplikasi website dengan memberikan otoritas 

kepada pengguna tertentu dan juga dapat membatasi pengguna tertentu dalam 

mengkases sebuah aplikasi. Dalam penyerangan Authorization, penyerang pertama 

kali memposisikan sebagai akun yang memiliki hak akses rendah, lalu nantinya 

penyerang akan meningkatkan hak akses untuk mendapatkan informasi penting 

yang dilindungi. 

2.7.5  Attack session Management Mechanism 

Mekanisme session management merupakan kunci komponen sebuah 

keamanan aplikasi website. Management session menjadi target utama untuk tujuan 

penyerangan. Serangan terhadap management session meliputi 2 tahapan, pertama 

adalah menciptakan token session, kedua adalah memanfaatkan penanganan 

session token. 

2.7.6  Perform Injection Attacks 

Injection attack merupakan metode penyerangan yang sering ditemui dalam 

aplikasi website. Injection dilakukan saat target sedang melakukan interaksi dengan 

sistem (Insert/Update/Delete). Dalam proses Injection Attack, penyerang 

menyisipkan kode-kode tertentu ke dalam suatu query, yang fungsinya untuk 

mempengaruhi otentikasi aplikasi dan database, guna memperoleh informasi 

maupun hak akses dalam sebuah sistem. 

2.7.7  Attack Data Connectivity 

Penyerangan konektivitas data, memberikan akses penyerang terhadap 

sebuah informasi. Penyerang melakukan serangan secara langsung pada 

konektivitas data sehingga dapat mengakses informasi rahasia yang terdapat dalam 

database. 

2.7.8  Attack Web App Client 

Penyerangan yang dilakukan dari client-side dapat mempengaruhi server-

side, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh penyerangan dari client-side, ketika 

penyerang telah menemukan celah keamanan pada sebuah halaman website, dan 
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berhasil mengeksploitasi, nantinya penyerang akan berusaha mendapatkan akses 

terhadap sistem. 

2.8  Komponen Pendukung 

Komponen pendukung yang diperlukan dalam pengujian ini adalah tools 

software. Software yang dapat membantu penulis dalam melakukan proses 

footprinting terhadap infrastruktur jaringan website di lingkungan UMM dan 

melakukan vulnerability scanners terhadap website-website target yang telah 

ditentukan. 

2.8.1  Burp Suite 

Burp Suite merupakan tools vulnerability scanner yang memiliki sifat semi 

otomatis. Burp suite dikembangakn menggunakan bahasa pemrograman java. Tools 

ini dapat melakukan intercept dan memodifikasi request yang dilakukan oleh 

penggunanya. Terdapat beberapa tools seperti proxy, spider, intruder, repeater, 

squencer, decoder, comparer. Software ini dapat mendeteksi top 10 OWASP. Burp 

Suit memberikan kontrol penuh terhadap penggunanya, hal ini di wujudkan dengan 

fitur yang mendukung advanced manual techniques dengan state-of-the-art 

automation[14]. 

2.8.2  W3af 

Web application attack and audit framework (w3af) merupakan open source 

web application security scanner. Software ini selain menyediakan vulnerability 

scanner dapat juga melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan tersebut. 

Scanner ini menawarkan  graphical user dan command-line interface. Software ini 

dilengkapi dengan beberapa profile dalam proses scanning juga dapat mendeteksi 

top 10 OWASP[15]. 

2.8.3  Nmap 

Nmap merupakan tools opensource yang berguna untuk mengeksplorasi 

suatu jaringan. Nmap dapat mengetahui informasi tentang server lebih lanjut seperti 

halnya hostname, versi OS, port, firewall[16].Di dalam nmap sendiri terdapat 

beberapa script yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan, sebagai 

contoh slowrise script ini dapat melakukan DDOS terhadap target yang 

dikehendaki. Dengan mengirimkan banyak request terhadap web  
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server sampai memenuhi batas maksimum threads yang disediakan oleh web server 

tersebut. 

2.8.4  YouGetSignal 

Sebuah tools tentang analisis jaringan yang pertama kali dikembangkan pada 

september 2007, yang bernama YouGetSignal[17]. Aplikasi ini memiliki fitur yang 

cukup banyak diantaranya: port forwading tester, whai is my ip address, network 

locationtool, vusial trace route tool, phone number geolocator, reverse e-mail 

lookup tool, reverse ip domain check, whois lookup tool. Fitur tersebut memiliki 

fungsi beda-beda yang dapat membantu penyerang dalam melakukan proses 

footprinting. 

2.8.5  Sqlmap 

software opensource yang dapat mendeteksi dan dapat mengeksploitasi 

secara otomatis terhadap celah keamanan SQL Injection[18]. Software ini dapat 

mendeteksi berbagai DB-Engines yang kerap digunakan oleh pengembang webiste 

seperti halnya MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Microsoft 

Access, IBM DB2, SQLite, Firebird, Sybase, SAP MaxDB, HSQLDB. Sqlmap telah 

mendukung berbagai macam teknik SQL Injection diantara: boolean-based blind, 

time-based blind, error-based, UNION query-based, stacked queries and out-of-

band. Memiliki tampilan command-line dalam pengoprasiannya membuat software 

dapat berjalan dengan ringan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python 

memudahkan software ini dapat berjalan disemua platform 

 

 

 

 


