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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian merupakan acuan dalam pelaksanaan penelitian. 

Karena, pada metodologi penelitian ini akan dijelaskan langkah-langkah penelitian 

yang akan lakukan untuk dapat memenuhi tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berikut ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas 

akhir dengan judul “Evaluasi Keamanan Sistem Informasi Akademik UIN SUSKA 

Riau Menggunakan Metode Penetration Testing Execution Standard (PTES)” : 

MULAI

STUDI LITERATUR

PTES:

1. Pre-engagement

2. Intelligence gathering

3. Threat Modeling

4. Vulnerability Analysis

5. Exploitation

6. Post Exploitation

7. Reporting

SELESAI

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 

3.1. Tahapan Pertama (Mulai) 

Tahapan pertama ini dilakukan untuk menentukan ruang lingkup dari 

penelitian yang bertujuan meyakinkan bahwa evaluasi keamanan memberikan 

dampak positif terhadap sistem informasi akademik UIN SUSKA Riau. 
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3.2. Tahapan Kedua (Studi Literatur) 

Tahapan ini adalah tahapan pencarian informasi lanjutan untuk memperoleh 

data dari permasalahan yang telah ada, metode yang digunakan adalah metode studi 

pustaka, yaitu metode mempelajari informasi dan data yang didapat dari buku, 

jurnal ilmiah, tesis, disertasi, makalah, artikel dan karya ilmiah yang mendukung 

penelitian ini. 

3.3. Tahapan Ketiga (PTES) 

Pada tahapan ini, peneliti mengimplementasikan rencana tindakan 

menggunakan metode PTES yang memiliki 7 tahapan yaitu : 

1. Pre-engagement, pada tahap ini peneliti akan meminta izin kepada pihak 

PTIPD untuk melakukan penetration testing pada sistem informasi iRaise. 

2. Intelligence gathering, pada tahap ini peneliti akan dilakukan pengumpulan 

informasi terhadap iRaise untuk menghasilkan representasi yang dapat 

dimengerti. Semua data diambil selama tahap ini akan memberikan kontribusi 

untuk membimbing semua evaluasi kemungkinan kerentanan. 

3. Threat modeling, pada tahap ini peneliti akan menentukan model atau jenis 

ancaman yang memungkinkan setelah mendapatkan informasi berdasarkan 

tahapan sebelumnya. Pada bagian ini menggunakan model ancaman yang 

paling kritis sebagai tes yang wajib untuk dilaksanaan. 

4. Vulnerability analysis, pada tahap ini peneliti akan mengkombinasikan tahap 

intelligence gathering dan threat modeling untuk dapat melanjutkan ke tahap 

exploitation agar tahap exploitation langsung menguji kerentanan yang jelas 

ada pada hasil Vulnerability Analysis. 

5. Exploitation, tahapan ini merupakan tahap di mana penyerang efektif 

mengeksploitasi sistem informasi iRaise. Pada tahapan ini akan melakukan 

serangan terhadap iRaise berdasarkan pada tahapan sebelumnya. 

6. Post exploitation, tahapan ini dilakukan setelah peneliti berhasil melakukan 

penetration testing terhadap sistem informasi iRaise dan berusaha untuk 

mempertahankan hak akses atau bahkan mendapatkan akses lebih.  
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7. Reporting, pada tahapan ini peneliti akan memberikan laporan terhapad PTIPD 

tentang celah keamanan pada sistem informasi iRaise. 

3.4. Tahapan Terakhir (Kesimpulan) 

Tahap kesimpulan adalah tahap atau langkah terakhir yang dilakukan 

peneliti setelah mendapatkan hasil dari penetration testing. Kesimpulan berisikan 

informasi tentang celah keamanan website iRaise UIN SUSKA Riau setelah 

dilakukan penetration testing. 


