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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Keamanan Informasi 

Keamanan informasi adalah penjagaan informasi dari seluruh ancaman yang 

mungkin terjadi dalam upaya untuk memastikan atau menjamin kelangsungan 

bisnis, meminimalisir resiko bisnis dan memaksimalkan atau mempercepat 

pengembalian investasi dan peluang bisnis (ISO/IEC 27001, 2005). 

Terdapat aspek-aspek dalam pelanggaran keamanan sistem informasi 

berbasis internet (Rahardjo Budi, 2000) yaitu : 

1. Integrity, aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa 

seijin pemilik informasi. Adapun kegiatan yang melanggar aspek ini yaitu 

dapat berupa penyerangan system informasi menggunakan virus seperti trojan 

horse dan lain-lain. Contoh serangan lain yaitu “Man in the middle attack” 

yang merupakan serangan melalui tengah pembicaraan atau menyadap 

interaksi suatu hubungan dan merubah data yang ada. 

2. Authentication, aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan 

bahwa informasi betul-betul asli, orang yang mengakses betul-betul orang yang 

dimaksud, atau server yang kita tuju betul-betul server yang asli. Kegiatan yang 

dianggap melanggar aspek authentication yaitu seperti pemalsuan mesin ATM 

yang dapat menyadap data-data pengguna dan mendapatkan isi tabungan 

korban. Pemalsuan juga dapat berupa website yang menyamar menjadi website 

resmi sebuah bank ternama dan memiliki banyak nasabah. 

3. Avaibility, availability merupakan suatu ketersediaan yang ada pada suatu 

sistem informasi ketika dibutuhkan. Kegiatan ini yaitu suatu pemanfaatan 

ketersediaan yang ada pada suatu sistem informasi. Ketersidaan ini dapat 

dimanfaatkan untuk menyerang dengan menggunakan hambatan atau yang 

biasa disebut DOS (Denial of Service) attack, dimana server dikirim 

permintaan palsu sebanyak mungkin yang akan mengakibatkan server down, 

crash, atau hang. 
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4. Access-Control, aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada 

informasi. Access control seringkali dilakukan dengan menggunakan 

kombinasi userID dan password atau dengan menggunakan mekanisme lain. 

Penyerangan terhadap akses kontrol biasa dilakukan dengan teknik Brute-

Force, yang merupakan suatu teknik hacking dengan menggunakan kamus 

bahasa dengan kombinasi tiap kata untuk mendapatkan password akses control 

yang dituju. 

5. Non-repudiation, aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal 

telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang 

mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia 

telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal 

electronic commerce. Penggunaan digital signature, certifiates, dan teknologi 

kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih 

harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. 

Hal ini akan dibahas lebih rinci pada bagian tersendiri. 

2.2 Ancaman Keamanan  

Dengan banyaknya terjadi pertukaran informasi setiap detik di internet, 

menyebabkan banyak terjadinya pencurian dari informasi itu sendiri oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman yang terjadi terhadap informasi 

adalah (Digdo, 2012) : 

1. Interruption 

Interuption merupakan suatu ancaman terhadap avaibability, informasi, data 

yang ada dalam sistem komputer dirusak, dihapus, sehingga jika data, 

informasi tersebut dibutuhkan tidak ada lagi. 

2. Interception 

Interception merupakan ancaman terhadap kerahasiaan (secrecy). Informasi 

yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapat akses ke komputer 

dimana informasi tersebut disimpan. 
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3. Modification 

Modification merupakan ancapan terhadap integritas. Orang yang tidak berhak 

berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan dirubah sesuai 

dengan keinginan si orang tersebut. 

4. Fabrication 

Fabrication merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak 

berhasil meniru (memalsukan) suatu informasi yang ada sehingga orang yang 

menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang 

yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. 

2.3 Penetration Testing 

Penetration Testing (pentest) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

melakukan pengujian terhadap keamanan  sebuah sistem. Pengujian ini dilakukan 

untuk menemukan celah keamanan yang terdapat pada sistem tersebut. Hasil 

pengujian ini digunakan untuk memperbaiki sisi keamanan dari sistem. Yang dicari 

dari pentest ini adalah apakah terdapat celah keamanan yang dapat disalahgunakan 

(exploitable vulnerability).  

Pentest melibatkan simulasi serangan nyata untuk menilai risiko yang 

terkait dengan pelanggaran keamanan potensial. Pada pentest (sebagai lawan dari 

penilaian kerentanan), penguji tidak hanya menemukan kerentanan yang dapat 

digunakan oleh penyerang tetapi juga mengeksploitasi kerentanan, dimana 

memungkinkan untuk menilai apa yang penyerang dapat peroleh setelah eksploitasi 

sukses. 

Tujuan pentest diantaranya adalah untuk menentukan dan mengetahui 

serangan-serangan yang bisa terjadi terhadap kerentanan yang ada pada sistem, 

mengetahui dampak bisnis yang diakibatkan dari hasil ekpoitasi yang dilakukan 

oleh penyerang. 

2.4 Legalitas Penetration Test 

Tindakan yang termasuk dalam kegiatan penetration testing, aspek 

hukumnya telah diatur pada bab VII Perbuatan yang Dilarang, dalam pasal 30 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). 

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. 

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun 

dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik. 

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun 

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. 

Kegiatan ini sah dan tidak melawan hukum karena penulis dan pengelola 

sistem membuat kesepakatan secara tertulis tentang poin-poin kegiatan penetration 

testing yang akan dilakukan. 

2.5 Penetration Testing Execution Standard 

Penetration testing execution standard (PTES) terdiri dari tujuh (7) bagian 

utama. Segalanya mencakup tentang uji penetrasi dari komunikasi awal dan alasan 

melakukan pentest, melalui pengumpulan informasi dan model ancaman dimana 

penguji melakukan pengujian untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari 

informasi yang didapat sebelumnya, melalui penelitian kerentanan, exploitasi, dan 

pasca exploitasi, dimana keahlian keamanan teknis dari para penguji digunakan dan 

akhirnya dilanjutkan ke pelaporan yang menangkap seluruh proses. 

PTES menerapkan beberapa tahap dimana audit keamanan perlu 

penguhubung serta menyediakan petunjuk yang perlu diikuti untuk memenuhi 

tujuan dari masing-masing tahapan. Tahap-tahap dan petunjuk dapat dimulai dari 

hal berikut ini: 

1. Pre-engagement, yaitu aspek persetujuan dengan klien. Tahap pertama ini 

menjelaskan semua tindakan pre-engagement dan cakupan masalah. Hal ini 

adalah salah satu bagian yang paling signifikan dan sering diabaikan dari uji 
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penetrasi. Ini memberikan acuan penting tentang apa yang harus 

dipertimbangkan atau tidak pada tes. 

2. Intelligence gathering yaitu pengumpulan informasi, dalam tahap ini, 

ditentukan pengumpulan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan 

representasi yang dapat dimengerti. Semua data diambil selama tahap ini akan 

memberikan kontribusi untuk membimbing semua evaluasi kemungkinan 

kerentanan. 

3. Threat modeling, yaitu model atau jenis ancaman. Berdasarkan tahapan 

sebelumnya, fase ini mencakup dasar-dasar model ancaman. Pada bagian ini 

menggambarkan resiko model ancaman yang paling kritis sebagai tes yang 

wajib untuk dilaksanaan. 

4. Vulnerability analysis, diketahui juga sebagai Vulnerability Assessment yaitu 

menganalisa kerentanan. Bagian ini menggambarkan subjek penting analisis 

kerentanan. Ini adalah metode yang menggambarkan dan mengkategorikan 

kerentanan keamanan, sementara mendefinisikan dan memilah jaringan atau 

sumber daya sistem yang dapat memberikan berbagai tingkat pentingnya 

sumber daya tersebut. Selain itu, mengenali ancaman yang mungkin untuk 

setiap sumber daya mengembangkan rencana untuk menangani masalah yang 

paling parah. Tujuan utama pada titik ini adalah untuk mengkompilasi sebuah 

daftar target bernilai tinggi dan serangan untuk menentukan dampak serangan 

yang sukses. 

5. Exploitation, Ini merupakan tahap di mana penyerang efektif mengeksploitasi 

target. Namun, wajib untuk mengambil memperhatikan semua tahap 

sebelumnya agar tahap ini berjalan dengan baik sebagaimana harusnya. 

Eksploitasi adalah manipulasi kemenangan atau penyalahgunaan peralatan tak 

berdaya, layanan atau seseorang untuk akhirnya mendapatkan akses ke data 

atau informasi lain yang tidak bisa dijangkau. Proses ini melibatkan penguji 

terus-menerus menyelidiki dan membuktikan semua potensi ancaman terhadap 

target dengan efektif dan memanfaatkan semua pengetahuan dan semua tahap 

yang diperoleh sebelumnya dari target. Fase ini berkonsentrasi secara eksklusif 

pada membangun akses ke layanan atau mesin dengan melewati batas-batas 
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keselamatan. Jika pada tahap sebelumnya, analisis kerentanan dicapai kata 

akurat, tahap ini akan lebih terorganisir dan lebih akurat. Upaya terpenting 

adalah untuk mendeteksi pintu masuk utama ke dalam sistem organisasi dan 

untuk mengenali sasaran aset bernilai tinggi. 

6. Post exploitation, yaitu memanfaatkan kerentanan lebih lanjut. Setelah 

pentester memiliki kontrol dari target obyektif dan pendekatan tahap pasca-

eksploitasi, dan tujuan utama adalah untuk tetap tidak terdeteksi dan mendapat 

kontrol untuk kedepannya pada sistem yang dieksploitasi. Prosedur standar 

meliputi skrip yang digunakan untuk mendapatkan kembali akses bila 

diperlukan. Sehingga teknik ini mempersiapkan sistem dimanfaatkan untuk 

mengambil keuntungan dari itu di waktu berikutnya.  

7. Reporting, untuk meringkas hasil dari pentes, seorang pentester harus membuat 

dokumen dimana ia mengungkapkan semua kerentanan keamanan ditemukan 

selama sistem audit. Dokumen ini diproyeksikan untuk menguraikan prinsip-

prinsip dasar untuk pengujian penetrasi dan melaporkan semua kerentanan 

ditemukan. Sistem administrator harus diperingatkan tentang kerentanan 

infrastruktur, pengembang harus menyarankan tentang kelemahan dalam 

desain kode mereka. 

2.6 OWASP Top 10 Tahun 2017 

OWASP adalah singkatan dari Open Web Application Security Project. 

Merupakan sebuah komunitas terbuka yang didedikasikan untuk memungkinkan 

organisasi mengembangkan, membeli, dan memelihara aplikasi yang dapat 

dipercaya. Salah satu proyek dari OWASP adalah OWASP Top 10, yaitu Top 10 

Most Critical Web Application Security Risks. OWASP Top 10 didukung oleh 

beberapa organisasi atau perusahaan kemanan ternama yaitu Aspec Security, Mitre 

– CVE, Sosfttek, dan Whitehat Security Inc.  

Pada rilis terbarunya yaitu tahun 2017 OWASP Top 10 merilis 10 jenis 

ancaman paling berbahaya pada web aplikasi yan berisi : 

1. Injection, seperti injeksi SQL, OS, dan LDAP, terjadi ketika data yang tidak 

dapat dipercaya dikirim ke suatu interpreter sebagai bagian dari suatu perintah 
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atau query. Data berbahaya dari penyerang tersebut dapat mengelabui 

interpreter untuk mengeksekusi perintah yang tidak direncanakan, atau untuk 

mengakses data yang tidak terotorisasi. 

2. Broken authentication, fungsi aplikasi yang berhubungan dengan otentikasi 

sering diterapkan secara tidak benar, memungkinkan penyerang untuk 

mencoba berates juta username dan kata sandi dengan metode brute force 

untuk mengeksploitasi kelemahannya untuk mengambil identitas pengguna 

lain sementara atau permanen. 

3. Sensitive data exposure, banyak aplikasi web yang tidak melindungi data 

sensitif, seperti data keuangan, kesehatan, dan data pribadi lainnya. Penyerang 

dapat mencuri atau memodifikasi data yang dilindungi secara lemah untuk 

melakukan penipuan kartu kredit, pencurian identitas, atau kejahatan lainnya. 

Data sensitif dapat dikompromikan tanpa perlindungan ekstra, seperti enkripsi. 

4. XML External Entities (XEE), biasa terjadi pada web aplikasi berbasis XML 

karena banyak prosesor XML yang tidak dikonfigurasi dengan baik 

mengevaluasi referensi entitas eksternal dalam dokumen XML. Entitas 

eksternal yang dapat digunakan untuk membuka file internal menggunakan file 

URI handler, berbagi file internal, pemindaian port internal, eksekusi kode 

jarak jauh, dan serangan DoS. 

5. Brokenn Access Control, pembatasan apa yang diizinkan pengguna yang 

diautentikasi sering kali tidak ditegakkan dengan benar. Penyerang dapat  

mengeksploitasi kelemahan ini untuk mengakses fungsionalitas dan atau data 

yang tidak sah, seperti mengakses akun pengguna lain atau merubah URL. 

6. Security Misconfiguration, merupakan kesalahan konfigurasi kemanan adalah 

masalah yang paling umum terlihat. Umumnya merupakan hasil dari 

konfigurasi default yang tidak aman. Framework, libraries, dan aplikasi harus 

dikonfigurasi dengan aman, dan semuanya juga harus diperbarui tepat waktu 

7. Cross-Site Scripting (XSS), ancaman XSS terjadi ketika aplikasi mengambil 

data yang tidak dapat dipercaya dan mengirimnya ke suatu web browser tanpa 

validasi yang memadai. XSS memungkinkan penyerang mengeksekusi script 
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– script di dalam browser korban, yang dapat membajak sesi pengguna, 

mengubah tampilan website, atau mengarahkan pengguna ke situs-situs jahat. 

8. Insecure Deserialization, deserialisasi yang kurang aman dapat diserang 

dengan memanfaatkan data dari sumber yang tidak dipercaya. Ini dapat 

menyebabkan terjadinya serangan DDoS. Untuk mencegah hal ini, Anda perlu 

melarang deserialisasi pada data yang tidak dipercaya. 

9. Using Components with Known Vulnerabilities, komponen seperti library, 

framework, dan modul aplikasi lainnya menggunakan komponen dengan 

kerentanan yang telah diketahui dan dapat merusak pertahanan aplikasi dengan 

berbagai jenis serangan. 

10. Insufficient Loging and Monitoring, tidak adanya pengawasan atau bahkan 

respon dari sebuah aplikasi apabila ada percobaan login yang salah berkali – 

kali. Ini membuat seorang penetration tester bebas mealakukan serangan 

ringan bahkan sampai merusak aplikas ataupun mencuri data penting 

dikarenakan tidak adanya pemantauan. 

2.7 Penelitian Sejenis 

Tabel 2.1 Penelitian Sejenis 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Metode Kesimpulan 

1 Bambang 

Pujiarto, 

Ema Utami, 

Sudarmawan 

2013 Evaluasi 

Keamanan 

Wireless Local 

Area Network 

Menggunakan 

Metode 

Penetration 

Testing (Kasus : 

Universitas 

Muhammadiyah 

Magelang) 

ISSAF 

Penetration 

Testing 

Kesimpulan yang 

dapat diberikan 

dari hasil 

penelitian ini 

adalah evaluasi 

terhadap jaringan 

komputer nirkabel 

pada KPFT-UGM 

dilakukan dengan 

melakukan 

penetration testing 

berupa MAC 

address spoffing, 

authentication 

attack, DoS, 
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MITM, 

Eavesdropping, 

WEP cracking. 

2 Filip Holik, 

Josef 

Horalek, 

Ondrej 

Marik, Sona 

Neradova, 

Stanislav 

Zitta 

2014 Effective 

Penetration 

Testing With 

Metasploit 

Framework And 

Methodologies 

Metasploit 

Framework 

Di dunia modern, 

dibutuhkan 

pendekatan 

proaktif untuk 

keamanan 

informasi untuk 

menghindari 

pelanggaran 

keamanan. 

Karena 

pelanggaran 

keamanan dan 

kehilangan data 

akibat atau data 

gangguan biasanya 

akan membuat 

kerugian dalam 

jumlah besar dan 

menyebabkan 

hilangnya reputasi 

bagi perusahaan 

atau instansi. 

Tingkat keamanan 

itu dibutuhkan dan 

dapat ditingkatkan 

dengan adanya 

tindakan seperti 

penetration testing. 

3 Luqman 

Hakim, 

Achmad 

Affandi, Eko 

Setijadi 

2013 Perbandingan 

Teknik 

Penetration Tes 

: Brute Force 

dan Dictionary 

Attack 

Brute Force 

dan 

Dictionary 

Attack 

Penggunaan teknik 

dictionary attack 

lebih didahulukan 

ketimbang teknik 

brute force sebagai 

pengecekan 

autentifikasi 

halaman login 

website 
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4 Mohmmad 

Muhsin, Adi 

Fajaryanto 

2015 Penerapan 

Pengujian 

Kemanan Web 

Server 

Menggunakan 

Metode 

OWASP versi 4 

(Studi Kasus 

Web Server 

Ujian Online) 

OWASP 

versi 4 

Manajemen 

otentifikasi, 

otorisasi dan 

manajemen sesi 

belum 

diimplementasikan 

dengan baik 

sehinnga perlu 

perbaikan lebih 

lanjut oleh pihak 

stake holder 

5 Quah Zheng 

Hao, Fam 

Wei Jian, 

Melvin Lee 

Zhong Wei, 

Tan Jun Wen 

Jeremy 

2015 Protection and 

Authentication 

for Web 

Applications 

PTES 

(Penetration 

Testing 

Executing 

Standard) 

Dengan 

mengadopsi 

beberapa tindakan 

pencegahan, 

kekurangan dan 

kerentanan dapat 

di minimalkan 

melalui uji 

penetrasi offensif. 

 


