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BAB l 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Di era modernisasi saat ini, website bukanlah hal asing lagi di dalam 

masyarakat. Perkembangan website berjalan seiring dengan semakin maraknya 

penggunaan internet ditambah lagi dengan berbagai framework yang digunakan 

untuk memudahkan pengembang website dalam mengerjakan program baik 

desktop maupun website. Salah satunya framework yang banyak digunakan adalah 

framework codeigniter yang dikembangkan oleh Eliss Lab. 

Framework CI (codeigniter) merupakan sebuah framework yang berbasis PHP 

berisi sekumpulan library yang diorganisasikan dalam sebuah perancangan 

arsitektur yang memberikan ketepatan, kecepatan, kemudahan dan konsistensi 

dalam pengembangan suatu aplikasi. Framework codeigniter mengorganisasi file 

menjadi tiga kelompok yaitu model yang merupakan kelompok file yang 

mengatur konfigurasi database, view  yang merupakan kelompok file yang 

mengatur tampilan dan controller yang merupakan kelompok file yang 

menghubungkan file-file model dengan file-file view. Kemudahan framework 

codeigniter tidak serta merta memberikan keamanan yang cukup bagi sebuah 

website. 

Keamanan informasi dalam sebuah website menjadi sangat penting dan 

menjadi salah satu prioritas yang sangat utama bagi seorang web development. 

Jika seseorang mengabaikan keamanan tersebut maka hacker dapat mengambil 

data penting dan bahkan mangacak-acak tampilan web tersebut. Celah keamanan 
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dari framework dapat dijadikan pintu masuk bagi serangan hacker. Hasil yang 

diperoleh dari celah keamanan dapat terjadi karena penggunaan komponen yang 

telah diketahui kelemahnya dan juga kelemahan pada level akses kontrol. Hal 

tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pengembang website terutama 

pengguna framework codeigniter karena tidak ada jaminan yang pasti bahwa 

sistem benar-benar aman. Untuk itu dibutuhkan penelitian serta mempelajari celah 

keamanan yang ada pada Framework Codeigniter. Pada penelitian ini penulis 

mengambil judul “Celah Keamanan pada Framework Codeigniter”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mencari celah Cross Site Scripting (XSS) pada framework 

codeigniter? 

2. Bagaimana mencari celah Cross Site Request Forgery (CSRF) pada 

framework codeigniter? 

3. Bagaimana mencari celah SQL injection pada framework codeigniter?  

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Framework Codeigniter yang akan ditesting adalah versi 3 

2. Metodologi testing mengikuti metodologi OWASP testing guide versi 2.0 

3. Aplikasi server menggunakan apache 2 pada sistem operasi linux 

4. Database server menggunakan MySQL versi 5 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berupa deskripsi laporan 

tentang bahaya yang ditimbulkan oleh celah keamanan yang terdapat pada 

Framework Codeigniter serta melakukan remediasi terhadap celah keamanan 

yang ditemui sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran 

terkait dengan keamanan informasi. 

  


