
BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka  yang dipergunakan dalam penelitian  yaitu  mengambil

dari penelitian  sebelumnya yang berkaitan diantaranya.

Tabel 2.1: Perbandingan

Penulis Objek Metode Studi Kasus
Kerentanan
Keamanan

Fajri Rahmat, Ary
Mazharuddin S., 
dan Hudan 
Studiawan (2013)

Sistem Pendeteksi
dan Pencegahan 
Peretasan

- Aplikasi Web 
PHP

SQL  Injection,
XSS, Remote File
Inclusion  (RFI),
Path  Traversal,
OS Commanding

Mohmmad 
Muhsin
, Adi
Fajaryanto (2015)

Penerapan 
Pengujian 
Keamanan Web 
Server 
Menggunakan 
Metode OWASP 
versi 4 
(Studi Kasus Web
Server Ujian 
Online)

OWASP versi 4 Si Ujo (Sistem 
Ujian Online)

Authentication
Testing,
Authorization
Testing,  Session
Management
Testing

Italo Dacosta, 
Saurabh 
Chakradeo, 
Mustaque 
Ahamad dan 
Patrick Traynor 
(2012)

Preventing 
Session Hijacking
Attacks

- Plugin  One  Time
Cookies
Wordpress

Session Hijacking
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Tabel 2.2: Perbandingan

Penulis Objek Metode Studi Kasus Kerentanan
Keamanan

Sri  Setia  Bella
(2012)

Aplikasi 
Pembelajaran 
Berbasis Owasp 
Top 10

OWASP Top 10 Aplikasi Web 
Pembelajaran 
Secure Web 
Programming

SQL Injection, 
XSS, Akses Url, 
Managemen 
Session, 
Penyimpanan, 
Redireksi,  SSL, 
CSRF

Karandeep Singh,
Sandeep Sharma 
(2015)

Combating 
Broken 
Authentication 
and Session 
Management

OWASP Top 10 Aplikasi Web 
Software 
Development Life
Cycle

Broken 
Authentication 
and Session 
Management

Usulan  penelitian
(2017)

Implementasi 
Session 
Management  dan
Input Validation

OWASP versi 4 Aplikasi Web 
Gamatechno 
Framework 

Session 
Management, 
Input Validation 

Dari  tabel  perbandingan  diatas,  penelitian  akan  dilakukan  pengujian

mengenai kerentanan keamanan  session managament dan  input validation pada

aplikasi  web berbasis  GTFW.  Pengujian  kerentanan  berdasarkan  panduan  dari

OWASP  versi  4,  kemudian  dilakukan  analisa  untuk  mendapatkan  langkah

pencegahan yang tepat.
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2.2. Dasar Teori

2.2.1. Open Web Application Security Project (OWASP)

Open  Web  Application  Security  Project (OWASP)  adalah  sebuah

organisasi  internasional  yang  bersifat  non-profit,  didirikan  oleh  OWASP

foundation pada  21  April  2004  di  Ameriaka  Serikat.  OWASP  fokus  pada

peningkatan keamanan perangkat lunak dan didedikasikan untuk memungkinkan

organisasi  dalam  mengembangkan,  memperoleh,  mengoperasikan,  dan

memelihara  aplikasi  terpercaya  untuk  menjamin  keamanan  yang  dibuat  atau

dikembangkan. OWASP memiliki misi untuk mengamankan  software, sehingga

orang-orang dan organisasi dapat membuat keputusan terhadap resiko keamanan

yang benar. 

OWASP  merupakan  vendor  netral  yang  tidak  berafiliasi  dengan

perusahaan teknologi manapun, tidak mendukung atau merekomendasikan produk

atau layanan komersial.  Proyek yang sudah dibuat dan dipublikasikan ada 363

proyek dan semua berkaitan dengan keamaan aplikasi,  diantara proyek tersebut

yaitu  OWASP Top  Ten Project,  OWASP ASVS Assessment  tool,  OWASP Zed

Attack Proxy Project, OWASP Testing Guide.
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2.2.2. OWASP Testing Guide

OWASP  Testing  Project telah  dikembangkan  selama  bertahun-tahun.

Proyek  OWASP ini  memiliki  kerangka  pengujian  yang  lengkap,  bukan  hanya

ceklist sederhana atau rekomendasi isu-isu yang harus ditangani saja.  Melainkan

juga  dapat  digunakan  sebagai  template untuk  membangun program pengujian.

Dalam panduan pengujian dijelaskan secara rinci baik kerangka pengujian umum

dan teknik yang dibutuhkan untuk menerapkan kerangka dalam praktik. 

Pengujian  aplikasi  untuk  menemukan  kerentanan  keamanan  tanpa

mengetahui  inner dari  aplikasi  itu  sendiri  disebut  pengujian  penetrasi,  tester

bertindak  sebagai  seorang  penyerang  dan  berupaya  untuk  menemukan  dan

mengeksploitasi kerentanan. Kerentanan yang ditemukan dapat di kelompokkan

menjadi  3  kategori  yaitu  low, medium  dan high,  tingkatan  resiko  kerentanan

dihitung dari dua faktor yaitu faktor estimasi kemungkinan dan faktor estimasi

dampak. Setiap faktor memiliki pilihan dan setiap pilihan mempunyai  rating 0

sampai  9,  rating ini  akan  digunakan  untuk  menghitung  tingkat  resiko  setiap

faktor. Dari  rating akan  didapatkan  level  kerentanan,  berdasarkan  OWASP

tingkatan  resiko  kerentanan  dibagi  menjadi  3  yaitu  low,  medium,  high yang

memiliki rating nilai berbeda-beda, seperti pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1: Tingkat kemungkinan dan dampak



9

Faktor-faktor  untuk  estimasi  kemungkinan  berhubungan  dengan

bagaimana  kerentanan  ditemukan  dan  dieksploitasi  oleh  penyerang. Faktor  ini

dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Threat Agent Factors dan Vulnerability Factors.

Kategori  Threat  Agent  Factors memiliki  4  faktor  yaitu  Skill  level,   Motive,

Opportunity,  Size, pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3: Faktor kemungkinan threat agent

Faktor Pilihan Rating

Skill level Security penetration skills 9

Network and programming skills 6

Advanced computer user 5

Some technical skills 3

No technical skills 1

Motive Low or no reward 1

Possible reward 4

High reward 9

Opportunity Full access or expensive resources required 0

Special access or resources required 4

Some access or resources required 7

 No access or resources required 9

Size Developers 2

System administrators 2

Intranet users 4

Partners 5

Authenticated users 6

Anonymous Internet users 9
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Kategori Vulnerability Factors memiliki 4 faktor yaitu Ease of discovery,

Ease  of  exploit,  Awareness,  Intrusion  detection dan  masing-masing  faktor

memiliki pilihan, pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4: Faktor kemungkinan  vulnerability

Faktor Pilihan Rating

Ease of discovery Practically impossible 1

Difficult 3

Easy 7

Automated tools available 9

Ease of exploit Theoretical 1

Difficult 3

Easy 5

Automated tools available 9

Awareness Unknown 1

Hidden 4

Obvious 6

Public knowledge 9

Intrusion detection Active detection in application 1

Logged and reviewed 3

Logged without review 8

Not logged 9
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Faktor untuk estimasi dampak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Technical

Impact Factors dan Business Impact Factors. Kategori Technical Impact Factors

memiliki 4 faktor yaitu loss of confidentiality, loss of integrity, loss of availability

dan  loss of accountability, pada Tabel 2.5

Tabel 2.5: Faktor dampak  technical impact factors

Faktor Jenis Nilai

Loss of confidentiality Minimal non-sensitive data disclosed . 2

Minimal critical data disclosed. 6

Extensive non-sensitive data disclosed. 6

Extensive critical data disclosed. 7

All data disclosed 9

Loss of integrity Minimal slightly corrupt data. 1

Minimal seriously corrupt data. 3

Extensive slightly corrupt data. 5

Extensive seriously corrupt data. 7

All data totally corrupt. 9

Loss of availability Minimal secondary services interrupted. 1

Minimal primary services interrupted. 5

Extensive secondary services interrupted. 5

Extensive primary services interrupted. 7

All services completely lost. 9

Loss of accountability Fully traceable. 1

Possibly traceable. 7

Completely anonymous. 9
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Kategori  Business  Impact  Factors  memiliki  4  faktor  yaitu financial

damage, reputation damage, non-complicance  dan  privacy violation,  dan setiap

faktor memiliki pilihan, Tabel 2.6.

Tabel 2.6: Faktor dampak  business impact factors

Faktor Jenis Nilai

Financial damage Less than the cost to fix the vulnerability 1

Minor effect on annual profit 3

Significant effect on annual profit 7

Bankruptcy 9

Reputation damage Minimal damage 1

Loss of major accounts 4

Loss of goodwill 5

Brand damage 9

Non-compliance Minor violation 2

Clear violation 5

High profile violation 7

Privacy violation One individual 3

Hundreds of people 5

Thousands of people 7

Millions of people 9
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Rating terakhir  tingkat  resiko  kerentanan  didapatkan  dengan

menggabungkan 2 faktor yaitu faktor estimasi  kemungkinan dan faktor estimasi

dampak. Penentuan akhir tingkat resiko kerentanan menggunakan rumus seperti

berikut.

 Resiko = Kemungkinan * Dampak

Jika dari faktor estimasi dampak ditemukan untuk kategori dampak teknis

dan kategori  dampak  bisnis,  maka  kategori  dampak  bisnis  menjadi  prioritas,

namun jika kategori dampak bisnis tidak ditemukan maka menggunakan kategori

dampak  teknis.  Dari  perhitungan  2  faktor  dengan  menggunakan  rumus  diatas

didapatkan hasil seperti pada Gambar 2.2.

 

2.2.3. Gamatechno Application Framework (GTFW)

Gamatechno Web Application Framework atau yang lebih familiar disebut

GTFW, merupakan  framework PHP yang dikembangkan oleh  PT Gamatechno

Indonesia.  Sejak  Gamatechno  berdiri  pada  tahun  2005,  telah  banyak  aplikasi

berbasis GTFW yang diimplementasikan di ratusan klien pada segmen akademik,

Gambar 2.2: Keseluruhan tingkat resiko kerentanan
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pemerintahan  maupun  korporasi.  Gamatechno  saat  ini  menyediakan  informasi

tentang  framework  ini  secara  terbuka  di  laman  web  dan  berusaha  terus

mengembangkan  GTFW  dari  sisi  teknologi  dan  keamanannya.  Dalam  proses

pengembangan  aplikasi,  GTFW menggunakan  model  pendekatan  Model-View-

Controller (MVC)  kemudian  pada  GTFW versi  3.7  arsitektur  diganti  dengan

model pendekatan  shell aplikasi (app shell).  App shell adalah metode arsitektur

yang memisahkan antara layout dan konten.

GTFW mempunyai  3  komponen  yaitu  webapps,  php-app/api dan  php-

base.  webapps adalah aplikasi frontend yang menjadi antar muka pengguna. php-

app/api merupakan aplikasi  berbasis  PHP yang masih mempertahankan model

lama dan support framework baru. Dan php-base merupakan framework berbasis

PHP yang didalamnya ada salah satu model microprocess, saat ini php-base sudah

sampai ke versi 3.7.

2.2.4. Session Management

Session  Management adalah  proses  mengamankan  beberapa  permintaan

untuk layanan dari pengguna yang sama. Dalam banyak kasus, pengguna diberi

session  ID, ketika  mereka  berhasil  melakukan  otentikasi.  Session  ID sendiri

merupakan serangkaian karakter atau angka atau kombinasi antara keduanya dan

fungsinya seperti nomer jaminan sosial. Server mengingat setiap session ID yang

diberikan ke pengguna dan memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi

web. Setelah session ID dihapus dari server pengguna harus melakukan otentikasi
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kembali  dengan  demikian  menjadi  potensi  ancaman  dari  peretas  (cracker).

Melindungi session ID sangat penting untuk keamanan sebuah Sistem. 

Dalam  mengamankan  session  ID  ada  beberapa  tahapan  pengujian

diantaranya Bypassing Session Management Schema (OTG-SESS-001),  Cookies

attributes  (OTG-SESS-002),  Cross  Site  Request  Forgery  (CSRF)  (OTG-SESS-

005), Testing for logout functionality (OTG-SESS-006), Session Timeout (OTG-

SESS-007).

2.2.5. Input Validation

Input validation  adalah sebuah proses pemeriksaan masukan ke aplikasi

web terhadap nilai yang sah (seperti, parameter tertentu harus berupa email atau

nomor  telepon).  Masukan  bisa  berasal  dari  pengguna  atau  aplikasi  lain  atau

sumber lainnya. Sehingga menjadi alasan bahwa semua masukan harus diperiksa

dan divalidasi, karena  tidak diketahui dari mana seorang penyerang dapat masuk

kedalam sistem aplikasi. 

Berikut jenis dari kerentanan input validation dalam penelitian yaitu HTTP

Verb Tampering, Command Injection, HTTP Parameter Pollution.

2.2.6. HTTP Verb Tampering

Kerentanan  HTTP  verb  tampering terjadi  pada  situs  web yang

menggunakan metode  di  HTTP untuk otorisasi,  seperti  menyediakan akses  ke

beberapa direktori, sumber  web, atau konten, dengan tidak membatasi apa yang
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harus diizinkan. Menurut RFC 2616, ada delapan metode HTTP untuk HTTP 1.1

yaitu OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE dan CONNECT.

Dari  delapan  metode  ada  metode  yang  berpotensi  menimbulkan  risiko

keamanan pada aplikasi web, seperti metode PUT yang memungkinkan penyerang

untuk  menyimpan  file  ke  server,  metode  DELETE yang  memungkinkan

penyerang untuk menghapus suatu file di server.

2.2.7. OS Command Injection

OS Command Injection adalah jenis kerentanan melalui  antarmuka  web

untuk  menjalankan  perintah  sistem  operasi  pada  web  server.  Kemampuan  ini

tanpa  adanya  filter dapat  dimanfaatkan  penyerang  untuk  mendapatkan  data

kredensial. Contoh pada Gambar 2.3.

2.2.8. Stored Cross Site Scripting 

Stored Cross Site Scripting atau juga dikenal persistent XSS / Stored XSS.

Kerentanan  terjadi  saat  input pengguna tersimpan pada  server tanpa  ada  filter

terlebih dahulu. Jika terjadi penyerangan dan si penyerang berhasil memasukkan

malicous code. Maka, kode tersebut menjadi bagian dari situs  web dan berjalan

Gambar 2.3: Contoh kerentanan os command injection
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dalam  browser  pengguna  di  bawah  hak  istimewa  dari  aplikasi  web.  Contoh

kerentanan store XSS pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4: Contoh kerentanan stored XSS
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