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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) 

merupakan salah satu universitas yang menggunakan teknologi informasi sebagai 

pendukung visi dan misi menjadi “world class university”. Teknologi informasi 

diterapkan dengan menggunakan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah 

proses kegiatan akademik. Penerapan sistem informasi akademik ini dilakukan 

untuk mengatasi masalah dan memberi solusi kepada seluruh pihak terkait.  

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) membuat sistem 

informasi akademik yang diberi nama “iRaise” atau Integrated Academic 

Information System yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Mysql 

dalam pembuatannya yang diserahkan kepada pihak ketiga. Sistem ini beralamat 

pada subdomain iraise.uin-suska.ac.id. iRaise merupakan sistem untuk mengetahui 

berbagai informasi yang ada di fakultas mulai dari informasi dosen, informasi mata 

kuliah, informasi jadwal kuliah, informasi nilai dan pengumuman mengenai 

aktifitas akademik. 

iRaise tentu saja harus memiliki keamanan yang bagus agar tidak mudah 

diretas ataupun dirubah data-datanya. Tetapi, iRaise dibuat dengan tergesa - gesa 

dikarenakan sistem informasi akademik sebelum iRaise seringkali bermasalah 

ketika jadwal pengisian KRS dan karena dibuat dengan tergesa - gesa belum pernah 

dilakukan pengecekan keamanan pada iRaise. Keamanan ini diperlukan agar 

mahasiswa dan dosen tidak terganggu dalam penggunaan iRaise seperti sistem 

informasi akademik sebelumnya. 

IRaise merupakan salah satu prioritas sistem informasi yang digunakan oleh 

PTIPD UIN SUSKA Riau. Sebelumnya diketahui iRaise pernah diretas dan 

merubah informasi penting seperti merubah nilai seorang mahasiswa. Setelah 

kejadian tersebut, pihak PTIPD memberikan kesempatan untuk mahasiswa kerja 

praktek untuk mencoba melakukan penetration testing terhadap iRaise sebagai 
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judul laporan kerja praktek. Saya sendiri sebagai mahasiswa kerja praktek 

penetration testimg melakukan tindakan penetration testing melaporkan adanya 

salah satu ancaman OWASP TOP 10 2013, yaitu session management. Walaupun 

sudah dilakukan tindakan penetration testing, tetapi penetration testing yang 

dilakukan tersebut belum menggunakan standard yang baik dan hanya melakukan 

percobaan terhadap 1 acaman saja. 

Adapun penelitian tentang penetration testing yang pernah dilakukan adalah 

penelitan dari Matthew Denis, Carlos Zena, Thaier Hayajneh membahas tentang 

pentingnya penetration testing terhadap keamanan yang dapat membantu 

mengamankan jaringan dan membantu masalah keamanan. Dalam penelitian ini 

membahas tentang beberapa aspek, yaitu tools yang digunakan, metode pengujian, 

dan teknik mengamankan sebuah jaringan. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kang, C.M, JosephNg, P.S, Issa, 

Kyang membahas bagaimana pentingnya penetration testing sebagai keamanan, 

yang sebelumnya ditolak oleh beberapa petinggi instutisi pendidikan  di Malaysia. 

Akibatnya banyak domain institusi pendidikan di Malaysia diserang oleh hacker. 

Untuk melakukan pengujian keamanan dapat dibagi dua menjadi 

Vulnerability Assessment dan Penetration Testing. Vulnerability Assessment lebih 

fokus pada coverage, istilah lainnya adalah menemukan beragam public 

vulnerability pada seluruh sistem dalam jaringan target. Public vulnerability ini 

tidak perlu ada eksploit nya namun memiliki potensi untuk di eksploitasi sehingga 

harus ditutup. Sedangkan penetration testing benar-benar melakukan eksploitasi 

terhadap sistem client dalam arti masuk kedalam sistem mereka. 

Penetration testing bertujuan untuk menunjukan sampai sejauh apa seorang 

penyerang dapat menusuk masuk kedalam infrastruktur target, data-data seperti apa 

yang bisa didapatkan oleh penyerang, resiko paling parah apa yang akan dihadapi 

oleh client apabila penetrasi tersebut berhasil. Ini artinya penetration testing 

menunjukan secara nyata bahaya yang akan dihadapi oleh suatu client apabila 

serangan tersebut berhasil. Berhasil atau tidaknya aktivitas penetration testing tidak 

akan membuktikan 100% bahwa infrastruktur client bisa diretas atau tidak, namun 
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setidaknya tindakan ini bisa menunjukan seberapa rentan tingkat kemanan 

informasi dari client tersebut dari beragam level penyerang. 

Berdasarkan uraian diatas iRaise memerlukan suatu tindakan untuk 

meningkatkan keamanan sistem informasi akademik UIN SUSKA Riau. Oleh 

karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Keamanan 

Sistem Informasi Akademik UIN SUSKA Riau Menggunakan Metode 

Penetration Testing Execution Standard (PTES)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan 

masalah yaitu: “Bagaimana hasil evaluasi keamanan sistem informasi akademik 

UIN SUSKA Riau menggunakan PTES” 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya melakukan evaluasi 

keamanan yang berfokus pada web aplikasi iRaise UIN SUSKA Riau dengan 10 

ancaman paling sering terjadi pada website berdasarkan OWASP TOP 10 2017.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk evaluasi kemanan pada 

iRaise UIN SUSKA Riau menggunakan PTES. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa 

bagian yang diuraikan dalam bentuk bab – bab sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung dalam melakukan penelitian. 
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian. Mulai dari tahap perencanaan hingga pada penulisan laporan 

BAB IV. ANALISA DAN PENGUJIAN 

Melakukan penetration testing pada iRaise UIN SUSKA Riau sesuai dengan 

metode PTES. 

BAB V. LAPORAN 

Dalam bab ini berisi laporan dari pengujian evaluasi keamanan iRaise UIN 

SUSKA Riau. 

BAB VI. PENUTUP 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian kedepannya. 


