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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada Bab ini berisi tentang Analisis dan perancangan yang diperlukan 

sebagai panduan dan tahapan yang dilalui dalam melakukan pengujian terhadap 

keamanan sistem informasi UMM yang berbasis website. Analisis ini meliputi 

analisis permasalahan, analisis metode serangan, analisis metode menutup celah 

keamanan website. Hasil dari analisis tersebut dapat menjadi acuan dalam 

pembuatan laporan dan solusi dalam menutup celah keamanan yang dimiliki oleh 

website universitas muhammadiyah malang. 

3.1  Analisis Permasalahan 

Website universitas muhammadiyah malang kerap mengalami masalah 

seperti lumpuhnya beberapa web penting dan hilangnya data yang menganggu 

kenyamanan penggunanya. Pada awal tahun ajaran 2015/2016, tepatnya pada bulan 

Februari saat penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS) tahap satu berlangsung, 

website tersebut mengalami kehilangan data mata kuliah yang telah diprogram oleh 

mahasiswa, akibatnya sistem akademik menjadi terganggu. Terdengar isu tentang 

bocornya data-data dari peserta didik baik yang akan mendaftar maupun yang 

sedang menempuh kuliah. Data tersebut tersebar ke luar  lingkungan universitas 

muhammadiyah malang. Kemungkinan yang terjadi adalah adanya serangan dari 

pihak yang tidak bertanggung jawab baik itu dari luar atau dari dalam lingkungan 

kampus universitas muhammadiyah malang. 

3.2  Analisis Metode Serangan 

Sebelum melakukan  pengujian terhadap celah keamanan pada sebuah 

website hal yang harus dilakukan adalah menganalisis metode penyerangan yang 

sesuai dengan celah keamanan pada studi kasus penelitian ini. Mulai dari 

mengumpulkan informasi tentang target, melakukan identifikasi terhadap 

infrastruktur jaringan pada lingkungan website UMM dan melakukan pendataan 

terhadap  situs utama maupun sub domain yang dimiliki oleh website UMM. 

Setelah didapatkan data-data tersebut akan dilakukan pencarian ataupun 

pengecekan terhadap website-website yang terindikasi memiliki celah keamanan 

dengan menggunakan vulnerability scanning tools atau pun dengan cara manual 

sesuai dengan pengalaman penulis. Selanjutnya pada penelitian ini juga dilakukan 
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tahapan untuk mendapatkan hak akses ke dalam sebuah sistem dengan 

memanfaatkan celah keamanan yang ada. 

 Secara garis besar langkah-langkah yang telah diuraikan di atas merupakan 

tahapan  hacking phases. Hacking phases sendiri memiliki langkah-langkah dan 

peranan  penting serta berkaitan antar satu dan lainnya. 

 

Gambar 3.1 menunjukkan tahapan hacking phases yang akan 

diimplementasikan dalam penelitian ini. Tahapan ini merupakan inti dari pengujian 

celah keamanan pada website UMM. Penulis harus melalui tahapan reconnaissance 

yaitu pengumpulan informasi yang terkait dengan target lalu dilanjutkan dengan 

proses scanning, penyerang melakukan eksplorasi tentang target mulai dari 

infrastruktur jaringan, subdomain yang terkait, ip address, dan port yang terbuka. 

Selanjutnya penyerang mencoba  mendapatkan hak akses dengan cara gaining 

access. Penyerang mempertahankan hak akses yang telah didapatkan dengan cara 

maintaining access dengan membuat hak akses khusus seperti backdoor. Tidak 

kalah penting yaitu menghilangkan jejak penyerangan yang telah dilakukan dengan 

tahapan clearing tracks hal ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan dari 

pengelola sistem bahwa sistem  tersebut telah disusupi. 

3.2.1  Analisis Footprinting 

 Proses yang pertama kali dilakukan penyerang pada sebuah sistem, 

komputer atau aplikasi web diawali dengan melakukan teknik footprinting atau 

dapat juga disebut reconnaissance. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan 

segala informasi tentang target sebelum melakukan penyerangan. Dari informasi 

 
Gambar 3.1 hacking phases[9] 
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tersebut penyerang dapat mengetahui kelemahan dari sistem tersebut. Proses 

footprinting dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Inner Footprinting: mencari informasi tentang sistem dimana penyerang 

berada pada satu jaringan dengan sistem target. 

2. Outer Footprinting: mencari informasi tentang sistem dimana penyerang 

berada di luar jaringan dengan sistem target. 

 Dalam penelitian ini teknik yang sesuai adalah dengan menggunakan outer 

footprinting karena penulis berada di luar jaringan web server target. Memposisikan 

diri sebagai penyerang penulis akan melakukan pemetaan terhadap web server 

target. 

 

Gambar 3.2 merupakam gambaran dari jaringan yang terdapat pada 

lingkuang website universitas muhammadiyah malang. umm.ac.id sebagai domain 

utama serta sebagai server yang memiliki subdomain paling banyak dibandingkan 

dengan server lainya. Untuk kegiatan akademik terdapat subdomain maa, krs serta 

infokhs. Untuk penerimaan mahasiswa baru terdapat subdomain pmb yang dikelola 

oleh biro administrasi akademik (BAA). 

3.2.2  Analisis Scanning 

Pada dasarnya proses scanning dapat dikategorikan sebagai proses 

footprinting. Perbedaan yang sedikit menonjol dari proses ini adalah pencarian 

informasi yang lebih detail dengan memetakan celah kelemahan yang didapatkan. 

 
                                   Gambar 3.2 gambaran web server UMM 
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Proses ini dapat memberikan rekomendasi terhadap penyerang agar serangan dapat             

sesuai dengan celah keamanan yang ada. Pada penelitian ini penulis            

melakukan proses scanning menggunakan bantuan beberapa software. Tabel 3.1 

merupakan   software scanning beserta fungsinya. 

Tabel 3.1 software scanning 

Software Fungsi 

Nmap Mengeksplorasi Jaringan 

YouGetSignal subdomain Scenner 

Burp Suite website Vulnerability Scanning 

W3af website Vulnerability Scanning (GNU) 

3.2.3  Analisis Gaining Access 

Penulis melakukan pemetaan terhadap celah keamanan yang telah 

dikumpulkan dalam tahapan scanning dan  mencoba untuk mengeksploitasi celah 

tersebut. Tabel 3.2 merupakan software yang digunakan dalam proses gaininng 

access. 

Tabel 3.2 software Gaining access 

Software Fungsi 

W3af Ekploitasi LFI 

Sqlmap Eksploitasi SQL Injection 

 Berikut merupakan serangan-serangan yang akan diuji coba terhadap 

aplikasi website UMM: 

1. Analisis Serangan SQL Injection 

 SQL injection merupakan salah satu metode ini dapat mengizinkan 

pengguna untuk mengeksekusi database melalui query yang tidak sah dengan 

memanfaatkan kelemahan aplikasi web untuk memperoleh informasi yang penting. 

Mekanisme penyerangannya dilakukan dengan memanfaatkan kesalahan pada kode 

program yang diinputkan ke dalam form tanpa adanya validasi ataupun filter 

terhadap karakter berbahaya. Tabel 3.3 merupakan karakter-karakter yang 

disisipkan dalam penyerangan sql injection. 
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Tabel 3.3 Sql injection attack characters 

Character Function 

‘ or “ Character string indicator 

-- or # Single-line comment 

/*...*/ Multiple-line comment 

+ Additon, concatente (or space in url) 

| | (Double pipe) concatenate 

% Wildcard attribute indicator 

?Param1=a&Param2=b URL Parameters 

PRINT Useful as non-transactional command 

@variable Local variable 

@@variable Global variable 

waitfor delay ‘0:0:10’ Time delay 

@@version Displaya SQL server version 

Gambar 3.3 merupakan mekanisme SQL injection. Penyerang menyisipkan 

query yang selalu bernilai benar kedalam form inputan login. Dalam keadaan ini 

web application tidak memiliki filter  terhadap karakter yang diinputkan sehingga 

query yang selalu bernilai benar tersebut mampu menembus                                               

sistem otentikasi. 

 

 

 
Gambar 3.3 mekanisme SQLI 
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2. Analisis Serangan Cross Site Scripting (XSS) 

Cross site scripting adalah metode celah keamanan yang menginjeksi kode  

program yang berbahaya kedalam form inputan. Dengan tanpa adanya validasi dari 

web application akan memaksa aplikasi web target untuk menampilkan kode 

program yang telah diinjeksikan. Dampak dari  Cross site scripting dapat 

mengakibatkan pencurian data dari pengguna, yang secara tidak sengaja 

menjalankan kode program yang telah dimanipulasi oleh penyerang sebagai   

contoh stealing cookie. 

 

 Gambar 3.4 merupakan mekanisme serangan cross site scripting. 

Penyerang menyisipkan kode-kode javascript ataupun html ke dalam form inputan  

tanpa adanya filter terhadap kode tersebut dari sisi web application. Akibatnya 

respons dari web application yaitu window alert hal itu diakibatkan oleh     

javascript sebagai berikut: 

3. Local File Inclusion (LFI) 

Local file inclusion memberikan akses terhadap penyerang untuk dapat 

mengakses  file melalui browser yang seharusnya tidak dapat di akses melalui url 

tanpa otoritas. LFI terjadi karena adanya inputan ke dalam url yang tidak tervalidasi 

dengan benar dan dapat dimanipulasi oleh penyerang sebagai contoh pada fungsi 

“include”. Dengan celah ini penyerang dapat berinteraksi dengan sistem tanpa 

adanya otorisasi yang legal. Sebagai contoh penyerang dapat melihat uptime dari 

server, beberapa config yang ada dalam server tersebut, spesifikasi                              

dari server. 

 
Gambar 3.4 mekanisme XSS 
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 Gambar 3.5 merupakan mekanisme serangan LFI. Penyerang melakukan 

request dengan mengirimkan karakter direktori (../) untuk melakukan pengecekan 

terhadap celah keamanan tersebut. Selanjutnya penyerang melakukan eksploitasi 

dengan mengirimkan payload tertentu, agar dapat berinteraksi dengan server target. 

4. Broken Authentication and Session Management 

Penyerang dapat memanipulasi bypass session management, karena 

buruknya sistem otentikasi dari aplikasi web. Dalam skenario ini penyerang dapat 

mengakses halaman rahasia tanpa harus login sebagai user. Gambar 3.6 merupakan 

gambaran dari mekanisme serangan terhadap lemahnya sistem otentikasi pada 

aplikasi web. 

 

5. Unrestricted Upload Of File 

Celah keamanan ini terjadi akibat lemahnya sistem validasi terhadap tipe file 

sebelum mengunggah ke sistem. Celah keamanan ini kerap terjadi di bahasa 

pemrograman PHP dan ASP. Gambar 3.7 merupakan potongan source code  

 
                             Gambar 3.5 mekanisme LFI 

 
Gambar 3.6 mekanisme broken authentication 
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upload PHP yang tidak memeriksa apapun terhadap file yang diunggah. Akibatnya 

penyerang dapat mengunggah file berbahaya seperti PHP shell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Unknown Vulnerability Attack 

Celah keamanan ini merupakan serangan yang misterius serangan yang 

dapat dikatakan baru, namun ikut andil dalam macam-macam serangan terhadap 

aplikasi web dan memiliki persentase yang cukup besar. Penulis akan mencoba 

melakukan serangan yang baru atau mungkin tidak terdaftar dalam organisasi yang 

membahas tentang keamanan website seperti  OWASP. 

7. Missing Function Level Access Control 

Celah keamanan ini memanfaatkan lemahnya validasi terhadap proses level 

akses. Akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya fungsi level dalam sebuah        

akses kontrol. Gambar 3.8 merupakan contoh penyerang mengakses sebuah url 

sebagai user biasa, dengan tidak adanya validasi yang baik terhadap proses level 

akses, dengan memanipulasi url, penyerang dapat mendapatkan akses sebagai 

admin. 

 

Gambar 3.7 unrestricted upload 

$image = "images/".  

basename($_FILES["uploadedfile"]   ["name"]);                           

if(move_uploaded_file($_FILES["uploadedfile"]       

["tmp_name"], $image))   

    {   

        echo "You have successfully uploaded 

you        picture.";   

    }   

    else   

    {   

        echo "Error!";   

    } 
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3.3  Analisis Metode untuk Menutup Celah Keamanan website 

Pada tahapan analisis metode yang digunakan untuk menutup celah 

keamanan website, penulis dituntut dapat memberikan solusi atau rekomendasi 

tentang bagaimana cara-cara menutup celah keamanan yang dipaparkan di atas. 

Untuk dapat menutup celah tersebut penulis merekomendasikan Open Web 

Application Security Project (OWASP) dan jurnal yang mengkaji tentang patching 

celah keamanan website. Brikut ulasan rancangan tentang metode-                       

metode yang digunkan untuk menutup celah keamanan website: 

3.3.1  SQL Injection 

1. Menyaring terlebih dahulu karakter-karakter yang di inputan ke dalam 

interpreter dengan menggunakan escape syntax. 

2. Gambar 3.9 merupakan library mysqli_escape_string () yang terdapat pada 

bahasa pemrograman PHP dapat menyaring karakter yang berbahaya  serta 

menambahkan backslah(“/”) di depan karakter berbahaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 mekanisme missing function level access control 

 

Gambar 3.9 mekanisme  

mysql_escape[19] 
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3.3.2  Site Cross Scripting (XSS) 

 Htmlspecialchars fungsi ini menyaring karakter-karakter berbahaya, hal ini 

dilakukan untuk mencegah eksekusi tag script, style dalam form inputan. 

Denganmenggunakan hex entities digunakan untuk mengganti karakter berbahaya 

seperti (&, <, >, ",’,/). 

Tabel 3.4 perubahan karakter 

Character Save character 

& &amp; 

< &lt; 

> &gt; 

‘ &#x27; 

“ &quot; 

/ &#x2F; 

3.3.3  Local file Inclusion (LFI) 

Solusi yang paling tepat untuk menutup celah keamanan file inclusion 

adalah dengan melakukan filter terhadap inputan dengan menggunakan str_replace 

() untuk menganti karakter colon “:”, slash “/”,”.”. 

3.3.4  Broken Authentication and session management 

 Membuat suatu sistem otentikasi dan session management control yang 

baik. Dengan membangun sistem otentikasi dan manajemen session sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh OWASP’s Application Security Verication 

Standard (ASVS). Upaya lainnya yang dapat diterapkan untuk menghindari celah 

ini adalah dengan cara meningkatkan keamanan terhadap celah keamanan XSS 

yang dapat digunakan untuk mencuri session id (stealing cookie). 

3.3.5  Unrestricted Upload of File 

Celah keamanan yang kerap ditemui pada aplikasi website yang berakibat 

fatal jika tidak ditangani dengan benar karena penyerang dapat mengunggah file-

file yang berbahaya ke dalam server sebagai contoh file PHP SHELL. Untuk 

menghindari eksploitasi terhadap celah keamanan ini, dari pihak pengelola website 

haruslah mempertimbangkan beberapa rekomendasi yang  diajukan: 
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1. Melakukan penyimpanan terhadap file yang diunggah di luar dari direktori web 

itu sendiri. 

2. Mengganti nama file yang diungah dengan cara random. 

3. Memastikan bahwa hanya satu ekstension file yang dapat diunggah. 

4. Membatasi terhadap akses file yang memiliki extension PHP/ASP pada suatu 

direktori file upload sebagai contoh pada direktori file upload image. 

3.3.6  Missing Function Level Access Control 

 Untuk menangani celah keamanan ini harusnya setiap request terhadap file 

atau url yang sifatnya penting harus melewati proses otentikasi terlebih dahulu.  

Melakukan konfigurasi pembatasan akses terhadap file yang memiliki extension 

php/asp pada sebuah direktori. Menyimpan dua variable session yang pertama 

status login dan user level akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


