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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan internet di Indonesia terbilang cukup besar penggunanya. 

Pasalnya, menurut data statistik yang dihimpun oleh Hootsuite dan We Are 

Social pada bulan Januari 2019, pengguna internet di Indonesia sudah 

menembus angka 150 juta penduduk dibanding dengan tahun sebelumnya 

yang hanya 143 juta penduduk yang menggunakannya. Bagi pelaku bisnis 

tingkat penggunaan ini merupakan pasar potensial. Namun berbeda dengan 

pelaku di dunia Information Security atau keamanan informasi. Karena di 

lapangannya, semakin mudahnya pengguna menyebar informasi, semakin 

bebasnya pengguna lain menggunakan informasi tersebut. 

 

Gambar 1. 1 Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia 

Semakin terbukanya pengguna menyebarkan informasi milikinya, 

kemungkinan kecil keamanan informasi yang dimiliki sangat rendah. 

Meskipun pada suatu perusahaan digital memiliki keamanan yang kuat, tidak 

menutup kemungkinan keamanan tersebut dapat dibobol oleh pihak yang 

tidak bertanggungjawab. Pembobolan ini tentunya tidak semua orang 

menginginkannya terutama perusahaan. Karena dapat menjatuhkan nama dari 

aplikasi atau perusahaan tersebut. 
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Dalam pembobolan atau mencari kelemahan ini, biasanya 

memerlukan fase-fase yang harus dilakukan dan fase yang dibahas pada 

proyek akhir ini adalah fase Information Gathering. Information gathering 

adalah suatu fase yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari suatu 

target baik sistem atau jaringan, perseorangan atau perusahaan. Information 

gathering atau bisa disebut IG merupakan fase awal dan fase terpenting dalam 

melakukan penetration testing. Informasi yang didapat pun bisa beraneka 

ragam bergantung dari sasaran informasi yang ingin didapat. 

Informasi yang disasarkan pada sebuah sistem di internet berguna 

dalam melakukan penetration testing, contohnya seperti informasi mengenai 

alamat IP, nama DNS Server, teknologi yang digunakan untuk membangun 

jaringan tersebut, aplikasi apa saja yang terdapat dalam jaringan tersebut, 

siapa saja yang dapat menggunakan jaringan tersebut dan lain sebagainya. 

Seperti yang disinggung paragraf sebelumnya bahwa information gathering 

juga dapat menyasar pada perseorangan. Karena dewasa ini para pengguna 

dunia maya tanpa sadar telah membagikan informasi pribadinya secara cuma-

cuma kepada publik. Hal itulah yang sebenarnya berbahaya karena dapat 

mengancam nyawa seseorang jika tidak bisa menyikapinya dengan baik. 

Dalam pembahasan karya ilmiah ini peneliti menekankan pada proses 

information gathering itu sendiri. Terdapat dua teknik dalam information 

gathering yaitu teknik secara aktif yang pengumpulan informasinya dilakukan 

langsung pada target dan teknik secara pasif merupakan teknik pengumpulan 

informasi dilakukan menggunakan tools.  

Pada penulisan karya ilmiah ini, teknik yang akan digunakan dalam 

information gathering kali ini adalah teknik secara pasif. Teknik yang 

menggunakan tools atau mencari tahu dengan melihat situasi dan kondisi di 

sekeliling target tanpa diketahui olehnya. Namun secara khusus peneliti akan 

melakukan information gathering menggunakan tools. Pada information 

gathering ini pun sistem yang akan dibidik adalah sistem yang terdapat pada 

STMIK AKAKOM Yogyakarta melalui jaringan publik milik situs Perguruan 
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Tinggi tersebut sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan aktivitas 

yang terjadi di lingkungan tersebut. 

Banyak tools yang dapat digunakan untuk pentesting. Tools tersebut 

tentunya berbeda fungsi dan output-nya. Bergantung dari kebutuhan. Hasil 

dari IG tersebut dapat dijadikan sebagai poin pemetaan dalam melakukan pola 

serangan yang akan dilakukan pada sistem yang akan diuji saat melakukan 

penetration testing, selain itu juga apabila informasi yang didapat berupa 

informasi perseorangan yang bersifat data pribadi, dapat digunakan untuk 

pola serangan yang memanfaatkan celah pada kewaspadaan orang terhadap 

keamanan informasi atau biasa disebut dengan social engineering attack. 

 

1.2. Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dalam melakukan 

penelitian proyek akhir ini adalah: 

a. Untuk mengetahui proses information gathering sebagai bagian 

dari penetration testing, 

b. Untuk mengumpulkan informasi jaringan dari domain 

akakom.ac.id. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah yang ditetapkan: 

Bagaimana proses dari information gathering yang merupakan 

bagian dari penetration testing? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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1) Penelitian ini hanya dilakukan pada jaringan milik STMIK AKAKOM 

Yogyakarta yang berdomain akakom.ac.id dengan aset-aset seperti IP 

Address, DNS Name, Host, jarak jaringan (network distance), status 

port yang terbuka/tertutup/filter, port yang terbaca atau tidak terbaca 

oleh sistem, layanan pada port, teknologi yang digunakan, aplikasi yang 

ada didalam jaringan tersebut, alamat e-mail, nama pegawai dan lain-

lain. 

2) Penggunaan tools pada karya ilmiah ini hanya digunakan sebatas 

scanning (pemindaian) saja. 

 

http://www.akakom.ac.id/

