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TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan, beberapa referensi yangditemukan 

sebagai berikut: 

1. Dalam jurnal penelitian Riska Kurinanti Abdullah, Ahmad Zaini, ST., MT., 

Christyowidiasmoro, ST., MT. tentang Simulasi Celah Keamanan Aplikasi 

Website dengan Kerangka Kerja OWASP. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penetrasi, secara implementasi digabungkan 

dengan OWASP framework. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa celah 

keamanan baik kesalahan dari sistem maupun human error. 

2. Pada Moh Dahlan, ST, MT, Anastasya Latubessy, S.Kom., M.C.s., Lelly 

Hidayah Anggraini, S.Kom., M.Cs., dan Mukhamad Nurkamid, S.Kom., 

M.Cs (2014) melakukan penelitian tentang penujian dan analisis keamanan 

website terhadap serangan SQL Injection terhadap website Universitas Muria 

Kudus (UMK). Metode penelitian yang digunakan pendekatan secara proses 

forensik dan metode mengumpulan data. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa website UMK sangat rentan terhadap serangan SQL 

Injection. Dengan pengimplementasian Intrustion Detection System (IDS) 

website UMK mendeteksi instrusi sistem dan menganalisis segala macam 

serangan yang terjadi dari luar sistem. 

3. Dalam jurnal penelitian Fietyata Yudha, Andi Muhammad Panji Muryadi T 

(2018) melakukan Perancangan Aplikasi Pengujian Celah Keamanan Pada 
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Aplikasi Berbasis Web yang mana menggunakan sebuah metodelogi yang 

dibangun untuk menyelesaikan masalah perancangan system berbasis website 

dengan melakukan teknik SQL Injection. 

4. Pada Taufik R Firdaus (2017) melakukan penelitian keamanan aplikasi web 

melalui penerapan Cross Site Request Forgery (CSRF). Hasil dari penelitian 

ini Mengetahui penggunaan metode enkripsi keamanan aplikasi web melalui 

teknik cross site request forgery(csrf) protection Penggunaan AES-256-CBC 

sebagai metode enkripsi dapat dikatakan sebagai pilihan yang tepat 

dikarenakan telah melalui perbandingan dengan metode enkripsi lain. 

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Panji Muryandi T 

(2018) tentang Aplikasi Pengujian Celah Keamanan Pada Aplikasi Berbasis 

Web yang melakukan pengujian untuk mencari celah keamanan berupa SQL 

Injection, Cross Site Scripting (XSS) dan Phising. Hasil yang didapatkan 

adalah Aplikasi Pengujian Celah Keamanan pada Aplikasi Berbasis Web 

dapat membuat pengujian terhadap aplikasi website menjadi lebih efiesien 

dan efektif. Tetapi Aplikasi Pengujian Celah Keamanan pada Aplikasi 

Berbasis Web hanya dapat digunakan untuk melakukan pengujian terhadap 

website yang dibangun dengan HTML biasa dan website yang dibangun 

dengan CMS Wordpress . 

  



6 
 

 
 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Judul Teknik 

Riska Kurinanti 

Abdullah, Ahmad 

Zaini, ST., MT., 

Christyowidiasmoro, 

ST., MT. (2014) 

Simulasi Celah 

Keamanan Aplikasi 

Website dengan Kerangka 

Kerja OWASP 

SQL Injection, Broken 

Authentication and Session 

Management, XSS, 

Referensi Obyek Langsung 

yang tidak aman, 

Kesalahan Konfigurasi 

Keamanan, Sensitive Data 

Exposure, CSRF, Missing 

Function level Access 

Control 

Moh Dahlan, ST, MT, 

Anastasya Latubessy, 

S.Kom., M.C.s., Lelly 

Hidayah Anggraini, 

S.Kom., M.Cs., dan 

Mukhamad Nurkamid, 

S.Kom., M.Cs (2014) 

Pengujian dan Analisis 

Keamanan Website 

Terhadap Serangan SQL 

Injection terhadap website 

Universitas Muria Kudus 

(UMK). 

SQL Injection 

Fietyata Yudha , Andi 

Muhammad Panji 

Muryadi T (2018) 

Perancangan Aplikasi 

Pengujian Celah 

Keamanan Pada Aplikasi 

Berbasis Web 

SQL Injection 

Taufik R. Firdaus 

(2017) 

Keamanan Aplikasi Web 

Melalui Penerapan Cross 

Site Request Forgery 

(CSRF) 

Cross Site Request Forgery 

(CSRF) 

Andi Muhammad Panji 

Muryandi T (2018) 

Aplikasi Pengujian Celah 

Keamanan Pada Aplikasi 

Berbasis Web 

SQL Injection, Cross Site 

Scripting (XSS), dan 

Phising 
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2.2 DASAR TEORI 

2.2.1 Website 

  Website atau disingkat web adalah sekumpulan halaman yang berisi 

informasi dalam bentuk data digital baik berupa teks, gambar, video, audio dan 

animasi lainnya yang kemudian ditampilkan ke halaman suatu browser seperti 

Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain-lain. 

2.2.2 Framework  

  Web Application Framework (WAF) adalah suatu kumpulan kode yang 

berupa pustaka (library) dan alat (tool) yang dipadukan sedemikian rupa menjadi 

satu kerangka kerja (framework) guna untuk memudahkan dan mempercepat 

proses pengembangan aplikasi web. Proses pengembangan web itu sendiri dapat 

dilakukan dengan beragam bahasa seperti PHP, Python, Ruby, Perl, C++, Java, 

dan lain-lain. 

2.2.3 Codeigniter  

  Codeigniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang 

dibuat oleh Rick Elis pada tahun 2006 yang memiliki banyak fitur untuk 

membantu para developer PHP untuk dapat membuat aplikasi web secara mudah 

dan cepat. Codeigniter memiliki design yang sederhana dan bersifat fleksibel serta 

mengizinkan para developer untuk mengembangkan secara keseluruhan.  

  Codeigniter memiliki banyak fitur (fasilitas) yang membantu aplikasi web 

secara mudah dan cepat. Codeigniter memiliki design yang lebih sederhana dan 
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bersifat fleksibel (tidak kaku). Codeigniter mengizinkan para pengembang untuk 

mengunakan framework secara parsial atau secara keseluruhan. 

2.2.4 Grey Box Testing 

Grey box Testing adalah sebuah metodologi kombinasi dari black box dan 

white box Testing, menguji software berdasarkan spesifikasi tetapi menggunakan 

cara kerja dari dalam. Grey box dapat di gunakan dengan baik dalam software 

testing. Grey box testing mengacu pada teknik pengujian sistem dengan 

pengetahuan yang terbatas dari internal sistem. Grey box testing memiliki akses 

ke desain dokumen dengan rinci melalui informasi di luar persyaratan dokumen. 

Grey box testing yang dihasilkan berdasarkan informasi tersebut sebagai state-

based models atau architecture diagrams of the target system. 

2.2.5 Blackbox Testing 

Black Box Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Black Box Testing bukanlah 

solusi alternatif dari White Box Testing tapi lebih merupakan pelengkap untuk 

menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh White Box Testing. 

2.2.6 OWASP 

  Open Web Application Security Project adalah komunitas terbuka yang 

memungkinkan organisasi mengembangkan, membeli, dan memelihara aplikasi 

yang dapat dipercaya. Tujuan utama dari OWASP Top 10 adalah untuk mendidik 

pengembang, designer, arsitek, manager dan organisasi tentang konsekuensi 

kelemahan aplikasi web yang paling penting. OWASP Top 10 memberi teknik 
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dasar untuk melindungi dari masalah yang beresiko tinggi dan juga menyediakan 

panduan arah setelahnya. 

2.2.7 Resiko keamanan aplikasi di OWASP TOP 10 

1. Injeksi 

  Kelemahan injeksi seperti SQL Injection, OS, dan LDAP terjadi ketika 

data yang tidak dapat dipercaya dikirim ke suatu interpreter sebagai bagian dari 

suatu perintah atau query. Data berbahaya dari penyerang tersebut dapat 

mengelabui interpreter untuk mengeksekusi perintah yang tidak direncanakan 

atau untuk mengakses data yang tidak terotorisasi. 

2. Cross-Site Scripting (XSS) 

  Kelemahan XSS terjadi ketika aplikasi mengambil data yang tidak dapat 

dipercaya dan mengirimnya ke suatu web browser tanpa validasi yang memadai. 

XSS memungkinkan penyerang mengeksekusi script-script di dalam browser 

korban, yang dapat membajak sesi pengguna, mengubah tampilan website atau 

mengarahkan pengguna ke situs-situs jahat.  

3. Otentikasi dan pengelolaan sesi yang buruk 

  Fungsi-fungsi aplikasi yang berhubungan dengan otentikasi dan 

pengelolaan sesi sering kali tidak diimplementasikan dengan benar. Yang dapat 

menmungkinkan penyerang mendapatkan password, key, dan token-token sesi 

atau mengeksploitasi cacat implementasi lainnya untuk memperoleh identitas 

penguna yang lain. 
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4. Referensi objek langsung yang tidak aman 

  Direct object reference terjadi ketika pengembang mengekspos referensi 

ke suatu objek implementasi internal seperti, file, direktori atau kunci database. 

Tanpa adanya suatu pemeriksaan kendali akses atau perlindungan lainnya, 

penyerang dapat memanipulasi referensi untuk mengakses data yang tidak 

terotorisasi 

5. Cross-Site Request Forgery 

  Suatu serangan yang memaksa browser korban yang sudah log-on untuk 

mengirim HTTP request yang dipalsukan termasuk didalamnya session cookie 

korban dan informasi otentikasi lain yang otomatis disertakan ke suatu aplikasi 

web yang rentan. Hal ini memungkinkan penyerang untuk memaksa browser 

korban menghasilkan request yang dianggap sah oleh aplikasi yang rentan. 

6. Kesalahan konfigurasi keamanan 

  Keamanan yang baik mengisyaratkan dimilikinya suatu konfigurasi 

keamanan untuk aplikasi, framework, server aplikasi, web server, server 

database dan platform. Semua pengaturan ini harus didefinisikan, 

diimplementasikan dan dipelihara karena terdapat banyak aplikasi yang dirilis 

tanpa konfigurasi default yang aman. 

7. Penyimpanan kroptografi yang tidak aman 

  Banyak aplikasi web yang tidak melindungi data sensitif (seperti data kartu 

kredit, SSN, kredensial otentikasi) dengan enkripsi atau hashing yang memadai. 

Penyerang dapat mencuri atau memodifikasi data dengan perlindungan lemah.  
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8. Kegagalan membatasi akses URL 

  Banyak aplikasi web memeriksa hak akses URL sebelum memberikan link 

dan tombol-tombol yang diproteksi. Aplikasi perlu melakukan pemeriksaan 

kendali akses yang serupa setiap kali halaman-halaman ini diakses, atau 

penyerang akan dapat memalsukan URL untuk mengakses halaman-halaman 

yang tersembunyi. 

9. Perlindungan yang tidak cukup pada layer transport 

  Aplikasi sering kali gagal untuk mengotentikasi, mengenkripsi dan 

melindungi kerahasiaan serta integritas lalu lintas jaringan yang sensitive. Ketika 

aplikasi gagal melakukan sertifikat yang tidak valid atau sudah kadaluarsa atau 

karena tidak menggunakannya dengan benar 

10. Redirect dan Forward yang tidak divalidasi 

  Aplikasi web seringkali mengarahkan (redirect) dan meneruskan (forward) 

pengguna ke halaman dan website lain dan menggunakan data yang tidak dapat 

dipercaya untuk menentukan halaman tujuan. Tanpa validasi yang tepat, 

penyerang dapat mengarahkan korban ke situs phishing atau malware, atau 

menggunakan forward untuk mengakses halaman yang tidak terotorisasi. 

2.2.8 Burp Suite 

 Brup suite merupakan tools untuk menguji keamanan berbasis web mulai 

dari mapping hingga menganalisis dan menemukan kerentanan terhadap aplikasi 

berbasis web. Brup Suite di integrasikan dengan browser (Mozilla, chrome, dll) 

sehingga memudahkann dan mempercepat kerja untuk melakukan penetrasi 

terhadap website. 
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2.2.9 SQLMap 

 Alat uji penetrasi open source yang mengotomatisasi proses mendeteksi 

dan mengeksploitasi kelemahan injeksi SQL dan mengambil alih basis data 

server. Jadi sqlmap ini adalah tools yang dapat mendeteksi dan melakukan exploit 

pada bug SQL injection secara otomatis. dengan melakukan serangan SQL 

injection seorang attacker dapat mengambil alih serta memanipulasi sebuah 

database di dalam sebuah server. 


