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ABSTRAKS 

Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiiring dengan meningkatnya pengguna komputer yang terhubung 

ke jaringan internet, hal ini dapat memicu terjadinya ancaman-ancaman tidak kejahatan cyber oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. Dalam hal ini Sekolah Tinggi Teknologi XYZ saat ini betumbuh semakin besar dan memiliki berbagai 

macam sistem informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya salah satunya server yang menyimpan berbagai data 

seperti nilai mahasiswa, data dosen dan lain, keamanan web server biasanya merupakan masalah dari seorang 

administrator, sering kali masalah keamanan sistem aplikasi maupun web server terabaikan dan pentingnya pengamanan 

baru disadari setelah terjadi bencana. Tanpa pengamanan yang baik, penerapan teknologi sehebat apapun akan sangat 

membahayakan institusi atau organisasi itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan evaluasi kerentanan (vulnerabilty) dengan menggunakan 

metode penetration  testing. Dalam hal menggunakan pedoman dari modul CEH (Certified Ethical Hacker), Acunetix, dan 

CISSP (Certified Information System Security Profesional). 

Solusi yang diberikan dalam penelitian ini untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain penggunaan standar 

acunetix ini dapat dipertahankan dan dilanjutkan sebagai solusi informasi terhadap kelemahan yang ada, pengujian akan 

lebih baik apabila dilakukan lebih dari 1 kali dan proses evaluasinya lebih mendalam, melakukan maintenance terhadap 

hardware, software, maupun jaringan, melakukan filter port yang ada, meningkatkan keamanan server secara berkala, baik 

dengan berkonsultasi kepada bidang terkait maupun menggunakan suatu panduan pedoman seperti CEH, CISSP, Acunetix. 

 

Kata Kunci : Keamanan, Penetration Testing, Vulnerability, Certified Ethical Hacker 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Semakin meningkatnya para pengguna yang 

menghubungkan ke jaringan internet namun tidak 

diimbangi dengan adanya SDM atau administrator 

jaringan yang mumpuni dibidangnya maka ancaman – 

ancaman tindak kejahatan Cyber akan muncul. Maka dari 

itu dibutuhkan SDM atau administrator yang handal 

dibidangnya  sehingga dapat menjaga keamanan data 

serta informasi yang ada di dalam sistem dengan baik. 

Keamanan komputer menjadi penting karena ini 

berkaitan dengan data pribadi (Privacy), integritas 

(Integrity), hak akses atau verivikasi (Autentication), 

kerahasiaan (Cofidentiality) dan ketersediaan 

(Availability). Beberapa ancaman keamanan komputer 

adalah virus, worm, Trojan, spam serta tangan-tangan 

jahil para Cracker, masing-masing memiliki cara untuk 

mencuri data dan merusak sistem. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat dilihat tinggkat pertumbuhan serta 

perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini 

merujuk ke pertumbuhan pembangunan serta 

infrastruktur akan adanya sistem management 

pengelolaan data Sekolah Tinggi Teknologi XYZ 

semakin besar dan memiliki berbagai macam sistem 

infromasi dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Sekolah Tinggi Teknologi XYZ 

sendiri telah memiliki sejumlah server. Dengan 

ketersediaan jaringan disetiap gedung baik melalui 

Wi-fi maupun kabel Ethernet, maka diperlukan 

perhatian keterkaitannya antara jaringan dan server 

dari para Cracker atau Hacker dalam melakukan 

kegiatan hacking. Didalam salah satu gedung 

Sekolah Tinggi XYZ ada tempat yang memiliki satu 

server induk yang menjadi seluruh dasar sistem 

informasi akademik mahasiswa dan lainnya. Oleh 

karena itu adanya permasalahan tersebut diatas maka 

kebutuhan yang penting saat ini adalah membantu 

meminimalisir dan mengantisipasi server induk yang 

ada dari kejahatan hacking. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan adalah melakukan monitor pada server 

induk yang berada didalam gedung server dan 

melakukan pengujian atau analisa percobaan pada 

sistem yang telah diterapkan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Keamanan Komputer 

Sistem keamanan komputer digunakan untuk 

menjamin agar sumber daya tidak digunakan atau 

dimodifikasi orang yang tidak di otorisasi. Pengamanan 

termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas dan 

politis. (Simarmata. 2006) 

Keamanan sistem terbagi menjadi tiga yaitu: 

1. Keamanan eksternal adalah pengamanan yang 

berhubungan dengan fasilitas komputer dari 
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penyusup dan bencana, misalnya bencana alam. 

(Simarmata, 2006) 

2. Keamanan interface pemakai, berkaitan dengan 

identifikasi pemakai sebelum diijinkan 

mengakses program dan data yang disimpan 

dalam system. (Simarmata, 2006) 

3. Keamanan internal, berkaitan dengan beragam 

pengamanan yang dibangun pada perangkat 

keras dan sistem operasi yang handal dan untuk 

menjaga keutuhan program serta data. 

(Simarmata, 2006) 

 

2.2 Keamanan Jaringan 
Pada saat data dikirim akan melewati beberapa 

terminal untuk sampai tujuan berarti akan memberikan 

kesempatan kepada pengguna lain yang tidak bertanggung 

jawab untuk menyadap atau mengubah data tersebut. 

Dalam pembangunan perancangannya, sistem keamanan 

jaringan yang terhubung ke internet harus direncanakan 

dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi sumber 

daya yang berada dalam jaringan tersebut secara efektif 

dan meminimalisir terjadinya serangan oleh para hacker. 

Keamanan jaringan juga menjaga agar resource 

digunakan sebagai mestinya oleh pemakai yang berhak.  

Keamanan jaringan juga memiliki factor- factor yang 

membuat suatu jaringan beresiko untuk kehilangan data. 

(Tanembaum. 1996) 

 
Gambar 2.1 Security Methodology(Tanembaum,1996) 

 

2.3 Keamanan Server 

Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa 

aspek elemen – elemen seperti yang tercantum di dalam 

modul Ethical Hacking and Countermeasures antara lain : 

(EC-Council. 2012) 

1. Confidentiality adalah pencegahan dalam 

menjaga informasi dari orang yang tidak berhak 

dan tidak berkepentingan untuk mengakses. 

2. Integrity adalah upaya penjegahan terhadap 

informasi yang tidak boleh  diubah dan dihapus 

tanpa seijin pemilik informasi. 

3. Availability adalah upaya penjegahan ditahannya 

informasi atau sumber daya terkait oleh mereka 

yang tidak berhak dimana hubungan dengan 

ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. 

4. Privacy adalah sesuatu yang bersifat rahasia 

(private) dimana ada pembatasan hak akses oleh 

orang tertentu saja. 

5. Authentication adalah sautu langkah untuk 

mengindetifikasi pengguna bahwa identitas yang 

dapat diidentifikasi adalah benar da nada 

jaminan bahwa identitas yang didapat tidak 

palsu. Bisa melalui tampilan login dengan 

menggunakan nama user dan password jika 

cocok diterima dan sebaliknya. 

 

2.4 Penetration Testing 

Penetration Testing merupakan metode evaluasi 

keamanan sistem komputer atau jaringan dengan 

mensimulasikan serangan dari sumber yang berbahaya 

dan merupakan kegitan security audit.  

Simulasi serangan yang dibuat seperti kasus yang 

bisa dibuat oleh black hat hacker, crecker, dan 

sebagainya. Tujuannya adalah menentukan dan 

mengetahui macam – macam serangan yang mungkin 

terjadi karena kelemahan sistem. (EC-Council. 2012) 

Jenis atau metode Penetration Testing terbagi 

menjadi tiga yakni : 

1. Metode Black-box, merupakan jenis penetration 

testing yang serupa dengan hacker aslinya, 

karena penguji diberikan nama perusahaan dan 

informasi mengenai jaringan maupun informasi 

lainnya harus dicari sendiri oleh penguji. Cara ini 

cara yang menghabiskan banyak waktu serta 

biaya yang sangat besar. Sebaliknya jika, 

2. Metode White-box merupakan jenis pengujian 

yang berbalikan dengan black-box karena semua 

informasi secara lengkap diberitahukan di depan 

serta infrasuktur mana saja yang perlu diuji, 

pengujian ini mirip denga tindakan karyawan 

perusahaan cara pengujin ini dibagi menjadi dua 

bagian yakni yang diberitahukan dengan 

kerjasama sepenuhnya oleh karyawan IT maupun 

tidak diberitahukan dimana tanpa sepengetahuan 

staff IT. 

3. Metode Grey-box, dimana campuran keduanya 

melibatkan informasi yang terbatas serta 

pengujian secara internal, selain itu setiap 

program diteliti untuk di celahnya. Simulasi yang 

digunakan di grey-box berdasarkan pengujian 

black-box serta pengetahuan yang ada untuk 

dapat menganalisa secara menyeluruh.  

 

2.5 Vulnerability Asessement 

Vulnerability Assessment adalah analisa keamanan 

yang menyeluruh serta mendalam terhadap berbagai 

dokumen terkait keamanan informasi, hasil scanning 

jaringan, konfigurasi pada sistem, cara pengelolaan, cara 

kesadaraan orang-orang yang terlibat dan keamanan fisik, 

untuk mengetahui seluruh kelamahan kristis yang ada. 

Vulnerability Assessemnt bukan sekedar melakukan 

scanning dari jaringan menggunakan Vulnerability 

Assessemnt tools. Hasil Vulnerability Assessment jauh 

berbeda dengan pentest balckbox dan greybox. Kedua 

jenis pentest ini tidak mampu memberikan hasil yang 

komprehensif karena tidak seluruh potensi kerentanan 

kritis akan terindentifikasi. Bahkan ditemukan dalam 

banyak kasus, hasil pentest blackbox melaporkan tidak 

adanya kelemahan kritis, namun saat dilakukan 

Vulnerability Assessment terdapat kelemahan kritis 

(Lumy, Majalah Infokomputer, April 2010). 



Ada beberapa metode untuk melakukan 

Vulnerability testing dari hasil vulnerability Asessment  

yang bisa digunakan antara lain: (EC-Council. 2012) 

1. Passive Vulnerability testing. Dalam hal ini yang 

dilakukan adalah melakukan pemetaan dan 

pengujian terhadap control yang ada didalam web 

application, login, dan konfigurasinya, sehingga 

dapat memetakan target sistem.  

2. Active Vulnerability testing. Active Vulnerability 

testing merupakan melakukan kegiatan aktif dalam 

pengujian terhadap keamanan sistem dengan 

melakukan manipulasi input, pengambilan hak 

akses, dan melakukan pengujian terhadap 

vulnerability yang sudah ada.  

3. Aggressive Vulnerability testing. Aggressive 

Vulnerability testing adalah melakukan eksploitasi 

terhadap vulnerability, melakukan reverse 

enginering terhadap software dan sistem, 

menanamkan backdoor, mengunduh code, dan 

mencoba mengambil alih finansial dan informasi 

yang ada di server. 

4.  

2.6 Hacker 

Istilah Hacker muncul pada awal tahun 1960-an 

diantara para anggota organisai mahasiswa Tech Model 

Railroad Club di Laboratorium kecerdasan Artifisial 

Massachusetts Institute of Technologi. Kemudian pada 

perkembangannya muncul lagi istilah crecker yakni 

sekelompok yang menyebut-nyebut bahwa dirinya ialah 

hacker, namun hecker sejati memandang cracker ialah 

sekelompok orang yang malas dan tidak bertanggung 

jawab atas kegiatan – kegiatan membobol , menerobos 

atau meretas suatu sistem. Dalam perkembangannya 

hacker dan cracker memang sedikit berbeda dalam pola 

berfikirnya, hacker lebih cenderung untuk membantu 

menganalisa kerentanan dalam suatu sistem, sedangkan 

cracker lebih cenderung melakukan aktifitas yang 

sifatnya merugikan banyak orang tanpa seijin pemiliknya. 

Untuk kegiatan hacking itu sendiri adalah seni 

(Dipanegara, Arya. 2009). 

 

2.7 Sistem Login 

Sistem login (login, juga biasa disebut sebagai log 

in, log on, signon, sign on, signin, sign in) adalah proses 

untuk mengakses komputer dengan memasukan identitas 

dari akun pengguna dan kata sandi untuk mendapatkan 

hak akses menggunakan sumber daya komputer tujuan 

(Johnston, 2005). 

 

2.8 Port 

Dalam jaringan komputer, port adalah sebuah titik 

spesifik dalam komunikasi antar host pada jaringan 

komputer. Sebuah port berhubungan langsung dengan 

alamat IP dari host serta jenis protokol yang digunakan 

dalam komunikasi jaringan.  

Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah 

komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi 

dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. 

(http://www.IANA.org, 2012) 

Total maksimum jumlah port untuk setiap protokol 

transport yang digunakan adalah 65536 buah.  (Lehtinen, 

R, dkk. 2006) 

 

2.9 Certified Ethical Hacker (CEH) 

Certified Ethical Hacker adalah sertifikasi 

professional yang disediakan oleh International Council 

of E-Commerce Counsultans (E-Council). Hacker 

beretika biasanya dipekerjakan oleh organisasi yang 

mempercayakan mereka untuk melakukan uji penetrasi 

pada jaringan atau sistem komputer dengan metode yang 

umumnya digunakan oleh para Cracker untuk mencari 

dan memperbaiki celah-celah keamanan. Hacker yang 

bersertifikasi memiliki sertifikat dalam cara mencari celah 

keamanan dan kelemahan sistem dan menggunakan 

pengetahuan serta tools yang sama selayaknya seorang 

Cracker. (EC-Council. 2012) 

 

2.10 Certified Information System Security Professional 

(CISSP) 

CISSP merupakan sertifikasi professional di bidang 

keamanan system informasi yang tidak mengacu kepada 

produk tertentu (netural vendor) dan mencakup seluruh 

aspek keamanan mulai dari manajement informasi, 

keamanan fisik hingga yang sangat teknis seperti cara 

kerja protokol jaringan dan algoritma enskripsi 

asynchronous. ( Conrad, E. 2011) 

 

2.11 Acunetix 

Acunetix Web Vulnerability Scanner otomatis dapat 

memeriksa dan memindai web application yang 

teridentifikasi memiliki kerentanan terhadap SQL 

Injection , XSS, CSRF dan kerentanan web lainnya. 

(Acunetix. 2015) 

Tool Acunetix Web Vulnerability Scanner 9.5 yang 

digunakan pada penelitian ini juga dapat menampilkan 

level dari hasil scanning. Pada Gambar 2.4 dapat dilihat 

severity levels dari acunetix yang akan menjelaskan 

tingkat keamanan dari URL atau IP address yang di-

scanning. 

 

2.12 Nmap 

Nmap adalah singkatan dari Network Mapper, 

merupakan tool open source yang digunakan khusus 

untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan jaringan. 

Gordon “Fyodor” lyon atau dengan nama asli Fyodor 

Vaskovich merupakan orang yang pertama kali 

mengembangkan Nmap pada 1 september 1997. Ia 

merupakan salah satu anggota pendiri Honeynet project 

yakni sebuah organisasi yang melakukan riset untuk 

keamanan jaringan komputer. (Abdullah. 2016) 

 

  



III. METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Analisis Permasalahan 

Penetration And Vulnerability testing server 

sistem informasi akademik ini memang diperlukan. Hal 

ini dikarenakan server sistem informasi akademik tersebut 

memegang peranan yang sangat penting di Sekolah 

Tinggi Teknologi XYZ. Penetration And Vulnerability 

testing server ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat celah-celah kerentanan pada 

sistem yang sudah diterapkan. Dari range IP address 

yang di-scanning, nantinya akan diketahui IP address 

yang mempunyai NetBIOS info dan yang tidak 

mempunyai NetBIOS info. Setelah itu, dari NetBIOS info 

yang ada, dapat diketahui IP address server yang 

digunkan. Selanjutnya, IP address tersebut akan 

discanning lagi dengan tools berbeda untuk melihat 

kelemahan atau kerentanan yang dimiliki. Laporan ini 

nantinya dapat memberikan evaluasi kepada pengelola 

jaringan komputer untuk lebih waspada lagi terhadap 

kelemahan yang ada. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan 

Alasan dilakukan penetration testing pada penelitian 

ini adalah untuk menemukan titik kelemahan dan 

vulnerabilities sistem sebelum titik kelemahan atau 

kerentanan tersebut dapat dieksploitasi oleh hacker atau 

crakcer yang akan memberikan dampak buruk bagi 

keamanan server Sekolah Tinggi Teknologi XYZ 

terutama pada sistem informasi akademiknya (domain: 

simakwastu.net).  

Selain itu, penetration testing ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran bahwa manajemen terhadap 

sistem keamanan komputer merupakan sebuah hal penting 

yang harus dilakukan, menguji coba terhadap mekanisme 

alur keamanan sistem, dan melakukan evaluasi apakah 

sistem yang digunakan sudah memenuhi standar 

keamanan sistem komputer. 

 

3.3 Analisis Sistem 

Dalam penelitian ini, program aplikasi (tool) yang 

digunakan adalah program yang sesuai dengan langkah 

penetration testing. Tool yang digunakan ada yang 

didapatkan melalui cara download dari internet maupun 

dari buku CEH (Certified Ethical Hacker) sendiri. Pada 

Tabel 3.1 dapat dilihat sistem (tool) yang digunakan 

untuk penetration testing dalam pengerjaan penelitian. 

 

Table 3.1 Tahapan yang digunakan dalam penelitian 

NO STEP (METODE) TOOLS 

1. Footprinting 
Angry IP Scanner atau 

Nmap 

2. 

Scanning 

Fingerprinting And 

Enumeration  

Acunetix Web Vulnerability 

Scanner 9.5, OpenVAS atau 

Nessus 

3. Exploit Bypass 

4. Reporting Acunetix & Manual 

 

3.4 Alur Pengujian 

 
Gambar 3.2 Alur Pengujian Penetration and 

vulnerability Testing 

 

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 3.1, dalam 

langkah awal pengujian penelitian perlu dilakukan 

pengumpulan informasi mengenai posisi fisik server, 

jenis jaringan yang digunakan, perangkat yang digunakan 

dan berbagai informasi yang berkaitan dengan server 

Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana yang bisa 

didapatkan dengan aplikasi ID Serve, HTTP Recon, situs 

Who.Is, NSLookup dan NetCraft, kemudian dilakukan 

pemindaian celah yang ada pada sistem dengan 

menggunakan aplikasi Acunetix. 

 

IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Footprinting 

 Footprinting merupakan salah satu tahapan awal 

atau langkah pertama melakukan Penetration and 

Vulnerability Testing, dalam tahapan ini dimana penulis 

menggali informasi sebanyak mungkin mengenai target 

yang telah ditentukan. Seperti Whois, NSLookup, 

Mapping Network dan informasi lainnya yang 

dibutuhkan. Dalam tahapan ini penulis di bantu oleh 

berbagai macam tool software maupun tool online 

scanner untuk dapat melakukannya seperti tools NMAP 

dan Angry IP Scanner dan lain-lain. 

 Setelah melakukan auntentikasi koneksi Wifi 

internal dengan menggunakan IP Dynamic dan 

mengetahui topologi network, langkah selanjutnya 

melakukan scan IP Address yang memiliki range 

192.168.10.0 –192.168.40.255 dengan menggunakan 

Angry IP Scanner untuk mengetahui detail siapa saja 

yang terkoneksi dalam jaringan sesuati dengan topologi 

Sekolah Tinggi Teknologi XYZ . 

 

4.2 Scanning Fingerprinting and Enumeration 

 

4.2.1 Scanning Fingerprinting 

 Langkah scanning fingerprinting ini akan 

menggunakan tool Acunetix Web Vulnerability 9.5 

dimana tool ini dapat digunakan pada sistem operasi linux 



maupun windows, tool ini dapat menampilan dari suatu 

range IP Address, sebagai administrator tool ini akan 

membantu dalam menemukan vulnerability dalam 

jaringan (IP Address atau hostname). Selain menampilan 

kelemahan dari suatu source, tool ini akan menampilkan 

level tingkat kelemahan dari alerts (vulnerability) yang 

ditemukan 

 

4.2.2 Enumeration 

Langkah enumeration ini akan menggunakan NMAP 

Scanner di mana tool ini dapat menampilan detail dari 

suatu range IP Address, seperti port apa saja yang 

terbuka, terfilter atau tertutup dari suatu IP Address. Jadi, 

sebagai seorang tester, akan mendapatkan dan 

mengevaluasi port yang terbuka apakah port tersebut 

cocok dengan IP Address yang terkait. Dengan hasil 

enumeration juga langsung dilanjutkan ke arah scanning 

web vulnerability untuk mendapatkan seluruh informasi 

mengenai celah atau kerentanan apa saja yang didapat 

dari hasil scanning tersebut. 

 

 
Gambar 4.3 Hasil Scaning NMAP 

 

Langkah scaning yang akan dilakukan pada tahapan 

enumeration yakni dengan menggunakan Nmap Scanner 

yang dilakukan pada Operating System Kali Linux v.2-

2017, mengenai target yang akan discaning yakni dengan 

IP Address 162.210.70.9 alamat IP https://simakwastu.net 

yang diberikan dari penyedia hosting dan 192.168.10.100 

alamat IP Address server utama di Sekolah Tinggi 

Teknologi XYZ mengenai penjelasan hasil scaning dapat 

dilihat pada gambar 4.2 diatas. Nmap sendiri akan 

melakukan pemindaian untuk membedakan port yang 

terbuka dengan port yang disaring (filtered) dari Ip 

Addres 192.168.10.100, dapat disimpulkan bahwa IP 

tersebut ialah IP Server yang digunakan oleh Sekolah 

Tinggi Teknologi XYZ, dan jenis OS (Oprating System) 

yang digunakan ialah operating system windows 7, 

DBMS (Database Management System) yang digunakan 

MySQL, server Apache versi.2.2.6 disistem operating 

windows 32bit dan menggunakan SSL OpenSLL 

versi.0.9.8, dengan kondisi port dan service yang 

semuanya terbuka (open) seperti port 80, 135, 443, 445, 

1688, 3306, 8082, hingga 49157 tanpa diterapkan 

pengamanan dengan cara memfilter. 

 

4.2.2.1 Scanning Acunetix Web Vulnerability 

langkah selanjutnya serta hasil dari scanning web 

vulnerability menggunakan tool acunetix pada domain 

https://simakwastu.net:433/login.php?page=login yang 

memiliki alamat 162.210.70.9 

 
Gambar 4.3 Hasil Scaning tool acunetix 

 

Pada tahapan melakukan langkah scaning web 

vulnerability menggunakan tool acunetix telah 

mendapatkan berbagai informasi kerentanan atau celah 

yang terdapat pada situs https://simakwastu.net. Dengan 

demikan hasil tersebut kemungkinan dapat eksloitasi 

dengan berbagai cara serta teknik yang sesuai dengan 

berbagai level kerentanan (vulnerability) yang ada. Hasil 

dapat dilihat  pada gambar 4.3 

 

4.3 Exploit 

Langkah exploit pada tahapan ini penulis akan 

melakukan berbagai percobaan dan pengujian terhadap 

sistem keamanan yang telah diterapkan dengan 

menggunakan berbagai cara dan teknik berdasarkan 

informasi yang didapat dalam melakukan tahapan 

footprinting, scanning fingerprinting and enumeration 

sebelumnya. 

Pertama-tama penulis melakukan percobaan dengan 

melakukan teknik bypass admin dengan melakukan 

pemindaian halaman login admin pada situs 

https://simakwastu.net dengan alamat IP Address 

162.210.70.9 dari koneksi external. Dapat dilihat pada  

gambar 4.4 dan gambar 4.5 

 

 



Gambar 4.4 Mencoba Teknik Bypass 

 

 
Gambar 4.5 Berhasil Masuk Kedalam Websites 

Simakwastu 

 

Dalam hal ini penulis berhasil masuk kedalam 

sistem informasi akademik dengan menggunakan teknik 

bypass, teknik ini mengeksekusi dengan memanfaatkan 

kelemahan karakter yang terdapat pada source code 

program. Hasil yang didapat dari gambar tersebut bukan 

merupakan halaman login administrator karena yang 

terdapat di halaman itu hanya halaman untuk 

menampilkan seluruh informasi yang terdapat di dalam 

database, karena tidak terdapat menu atau fitur yang 

spesifik ke administrator , dengan demikian dapat 

disimpulkan halam yang diexploit tadi merupakan 

halaman administrator. Langkah selanjutkan ialah 

mencari halaman administrator yang terdapat pada situs 

atau sistem tersebut, namun dengan tahapan ini sudah 

dapat diprediksikan pada halaman login administrator pun 

dapat diexploit dengan menggunakan teknik bypass. 

Selanjutnya penulis mencari celah SQL dalam hal 

ini penulis menemukan erorr karena sistem tidak ada 

celah sql injection dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah 

ini. 

 

 
 

Gambar 4.5 Mencari Kelemahan SQL Injection Di 

Simakwastu 

 

4.4 Reporting  

Pada tahapan reporting, penulis akan membahas 

serta mengevaluasi dari seluruh kegiatan pengujian pada 

Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi XYZ yang 

dimana pada tahapan scaning fingerprinting and 

enumeration, dan exploit penulis menemukan sejumlah 

kerentanan atau celah yang terdapat pada sistem. Hasil 

reporting ini akan membahas deskripsi kerentanan atau 

celah yang ditemukan serta mengevaluasi bagaimana cara 

menanggulanginya atau memperbaikinya dan akan 

menimbulkan suatu hasil rekomendasi mengenai sistem 

keamanan yang telah diterapkan. 

 

Hasil singkat reporting yakni sebagai berikut : 

1. Penulis menemukan 5 Threat yang terdapat pada 

sistem informasi akademik sekolah tinggi XYZ 

dengan berbagai macam celah serta level mulai 

dari informational hingga medium. 

2. Tidak menemukan celah SQL  

3. Penulis menemukan ada beberapa port yang 

terbuka. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil pengujian kerentanan system 

dengan  menggunakan metode penetration testing penulis 

mendapatkan beberapa hal berikut ini : 

1. Security website yang terdapat pada situs 

https://simakwastu.net telah menerapkan 

pengamanan yang cukup baik sehingga hanya 

ditemukan beberapa kerentanan yang tidak 

begitu berdampak buruk bagi sistem 

2. Vulnerability (Kerentanan) yang ditemukan oleh 

tool acunetix web vulnerability scanner 

menghasilkan kelemahan dan dijelaskan dengan 

detail, selain itu juga dibagi berdasarkan tingkat 

level kelemahannya. Berikut level kelemahan 

yang berhasil teridentifikasi antara lain : 

 Medium   : HMTL from without 

CSRF protection sebanyak 1 

 Low  : Session cookie without 

HTTPOnly flag set sebanyak 1 

 Low  : Session cookie without 

Secure flag set sebanyak 1 

 Informational  : Broken links 

sebanyak 1 

 Informational  : Passwaord type 

input auto-complete sebanyak 1 

3. Tidak ditemukannya kelemahan SQL injection 

menandakan bahwa database server sistem 

informasi akademik sekolah tinggi teknologi 

XYZ aman terhadap serangan SQL injection 

yang berdampak pada akibat pencurian data atau 

perubahan data terutama pada data mahasiswa. 

4. Sudah diterapkan konfigurasi Read/Only pada 

sistem informasi akademik sekolah tinggi 

teknologi XYZ serta penanganan infrastruktur 

assement yang baik dan telah diterapkan. 

5. Kurangnya kedisplinan administrator dalam 

update serta pacth software maupun seperti 

Apache maupun webserver lainnya. 

6. Ditemukannya beberapa port yang terbuka 

bahkan seluruh port terbuka pada server utama 

yang berada didalam sekolah tinggi teknologi 

XYZ, hal ini dapat menyebabkan adanya celah 



yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

7. Telah diterapkannya pengamanan dalam jaringan 

dengan melakukan konfigurasi dari beberapa 

router yang ada, untuk mengalihkan seseorang 

yang akan berniat kurang baik terhadap 

berjalannya sistem informasi akademik dapat 

mengakses kedalam jaringan server atau jarigan 

internal, hal ini terbukti berjalan dengan baik 

dalam hal pencegahan proses sniffing, dan 

phising. 

8. Sudah diterapkannya pengamanan firewall dan 

IPS/IDS pada seluruh jaringan internal sehingga 

dapat memblokir paket-paket yang dianggap 

sistem berbahaya. 

9. Jenis OS server yang digunakan masih 

menggunankan windows penulis menyarankan 

untuk migrasi ke oprating system linux dikarena 

sistem berbasis open source tersebut sangat 

direkomendasikan untuk sebagai sever. 

10. Kekurangan dalam pengujian ini yakni tidak 

dapat mengexploit secara keseluruhan dikarena 

akan mengakibatkan gangguan terhadap sistem 

yang berjalan. 

Dari uraian kesimpulan diatas maka dapat digaris 

bahawi atau dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan 

penelitian telah dilakuakn mulai dari tahapan menggali 

informasi , analisi hingga tahap pengujian untuk mencari 

kerentana yang tersedia. Maka dengan ini dapat 

dinyatakan keamanan sistem yang telah diterapkan pada 

sistem informasi akademik sekolah tinggi XYZ dalam 

keadaan level aman (secure), namun pada sisi server 

utama dapat dinyatakan rentan oleh adanya serangan dan 

pengamanan topologi jaringan yang diterapkan sudah 

cukup baik 

 

5.2 SARAN 

Penelitian serta pengujian ini bisa dianggap belum 

sempurna, karena penelitian tidak dilakukan secara 

menyeluruh dan mendalam, penelitian hanya 

menggunakan beberapa teknik exploit yang dilakukan. 

Penelitian dalam hal penetration testing untuk menguji 

kerentanan sistem diharapkan dapat dikembangkan 

dengan menggunakan metode lain, serta dapat 

menggunakan berbagai macam tool untuk dapan 

membantu dalam melakukan pengujian keamanan. 

Peneletian ini sangat baik jika dapat dikembangkan dan 

diterapkan pada pembelajaran didalam perkuliahan 

sekolah tinggi teknologi XYZ yang akan dapat 

memberikan wawasan secara mendalam mengenai bidang 

keamanan komputer dan jaringan. 
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