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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan proses 

kegiatan berjalan sangat cepat. Hadirnya teknologi membuat pekerjaan semakin 

mudah  tetapi kemudahan yang ditawarkan teknelogi tentunya seirama dengan 

bahaya yang dapat disisipkan melalui berbagai hal. Terlebih jika bahaya tersebut 

tersistem sehingga kecendrungan pengguna tidak menyadari adanya bahaya yang 

sudah masuk dan mengintai privasi pengguna tersebut.. 

 Saat ini website merupakan salah satu layanan informasi yang banyak 

diakses oleh pengguna internet di dunia. Sebagai salah satu layanan informasi, 

maka perlu dibangun website yang mampu  menangani  permintaan (request) dari 

banyak pengguna dengan baik (reliable).  

 STMIK Atma Luhur Pangkalpinang merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) yang menyediakan informasi dalam sebuah tampilan 

website, baik informasi untuk pengenalan kepada masyarakat luas atau pun 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Ketika suatu website dapat 

diakses oleh seluruh pengguna internet meskipun hanya secara terbatas, maka 

server website pun harus terhubung ke internet. Oleh sebab itu administrator web 

dituntut untuk waspada, karena sangat memungkinkan bahwa layanan website 

tersebut disalahgunakan oleh para hacker. Para hacker sering melakukan aksinya 

dengan memanfaatkan dan menjadikan layanan website sebagai perantara untuk 

mendapatkan akses menuju server melalui celah keamanan yang terdapat pada 

layanan website. 

 Website utama STMIK Atma Luhur yang beralamat www.atmaluhur.ac.id 

digunakan untuk menyampaikan berita, pengumuman dan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan perkuliahan. Website Digital Library yang beralamat 

digilib.atmaluhur.ac.id dan sesuai dengan namanya website ini digunakan sebagai 

perpustakaan digital yang berisikan modul, jurnal, penelitian terdahulu dan 

http://www.atmaluhur.ac.id/


 
 

2 
 

sebagainya. Untuk urusan akademik STMIK Atma Luhur juga memiliki website 

yang beralamatkan lecture.atmaluhur.ac.id. website ini digunakan oleh dosen atau 

pengajar untuk mengimput absen, nilai tugas dan nilai ujian.  

 Isu kerentaan ini didukung oleh laporan yang dirilis oleh Akami
[1]

 sebagai 

pengawas lalu lintas internet pada tahun 2014 yang diterima oleh Indonesia – 

Security Incident Response Team on Information Infrastructure (ID-SIRTII) yang 

mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam percobaan 

penyerangan. 

 Dari penelitian  Barkah Akbar Harapan
[1]

, Ike Nirmalasari
[2]

, Moh Dahlan, 

S.T, MT.
[3]

, Bambang Pujiarto
[4]

, Irwansyah
[5]

, Eka Adhiya Dharmawan
[6]

 dan 

Muhammad Ilham Daniel
[7]

 mengenai keamanan menghasilkan kesimpulan 

diperlukan penanganan yang menyeluruh terhadap vulnerability yang berhasil 

ditemukan. 

 Untuk mengamankan website dari serangan hacker, maka sebaiknya para 

pemilik web server melakukan self test terhadap server mereka sendiri. Salah satu 

metode self test adalah penetration test atau yang biasanya disingkat pentest. 

Metode ini sama dengan aktivitas hacking namun dilakukan secara legal. Secara 

singkat pentest ini dilakukan dengan cara menstimulasikan bentuk-bentuk 

serangan pada aplikasi yang digunakan dan berhubungan dengan sistem. 

Pengujian terhadap aplikasi web dengan metode penetration testing merupakan 

metode yang komprehensif untuk mengidensifikasi kerentaan. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pentest dan 

Penanganan Vulnerability Website STMIK Atma Luhur Pangkalpinang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana mengidentifikasi vulnerability pada website STMIK Atma Luhur? 

b. Bagaimana menguji keamanan website STMIK Atma Luhur Pangkalpinang? 

c. Bagaimana melakukan pencegahan serangan terhadap vulnerability yang 

ditemukan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat lebih terfokus, maka masalah dibatasi sebagai 

berikut: 

a. Studi yang dilakukan terbatas pada pengujian keamanan 3 domain website 

yang ada di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang, yaitu website utama dengan 

domain www.atmaluhur.ac.id, website digital library dengan domain 

digilib.atmaluhur.ac.id, dan website dosen dengan domain 

lecture.atmaluhur.ac.id. 

b. Pengujian keamanan terhadap website dan Content Management System 

(CMS) dari aspek web untuk mencari tahu celah dari website STMIK Atma 

Luhur Pangkalpinang. 

c. Pengujian hanya pada error atau vulnerability yang dianggap sangat rentan 

atau bahaya pada website. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1   Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi vulnerability pada website STMIK Atma Luhur. 

b. Menguji keamanan website STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

c. Melakukan pencegahan serangan terhadap vulnerability yang ditemukan 

dengan perbaikan pada celah yang ditemukan dalam website tersebut. 

1.4.2  Manfaat 

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut : 

a. Admin website dapat mengetahui vulnerability (kerentaan) dan hole 

(lubang/celah) pada website yang telah dikembangkan. 

b. Dapat dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi pengembang untuk lebih 

seksama dalam pemperbaiki sisi keamanan website yang dikelola. 

 

 

http://www.atmaluhur.ac.id/
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c. Membantu meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi karena kelemahan 

pada keamanan system 

d. Bagi pembaca dapat menjadi suatu bahan referensi dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan uji kemanan website. 

e. Bagi penulis dapat menambah dan memperkaya wawasan serta dapat 

mempraktekan teori yang didapat selama masa perkuliahan.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Action Research.  

Penelitian Action Research dipilih karena pada penelitian ini langsung 

tertuju pada objek penelitan yaitu mengevaluasi celah keamanan (vulnerability) 

pada web server STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Tahapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Mendiagnosa (diagnosing) 

b. Melakukan Perancanaan (action planning) 

c. Melakukan Tindakan (action taking) 

d. Melakukan Evaluasi (evaluating) 

e. Menentukan Pembelajaran (learning) 

 

2. Metode Pengujian Penetration Test 

Dalam penelitian ini digunakan metode Penetration Test (pentest) untuk 

melakukan evaluasi terhadap keamanan dari sebuah sistem yang ada.  

 

1.6    Sistematika Penulisan 

 Gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam 

penelitian ini terdari dari lima bab, yaitu: 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang definisi dan teori-teori dasar yang 

berkaitan dengan kegian penelitian dan teori yang membahas 

tentang perangkat lunak yang digunakan dalam melakukan 

penelitian. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian 

yang dilakukan meliputi diangnosis system yang berjalan, 

perencanaan, melakukan tindakan atau pengujian, evaluasi dan 

pembelajaran. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya. 


