
 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Aktifitas penelusuran dan identifikasi kerentanan sistem sangat penting 

untuk menanggulangi dampak kerusakan karena akibat adanya serangan pihak 

yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi dasar untuk meningkatkan 

kesadaran dan melakukan langkah awal untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan 

mempelajari kelemahan yang dimiliki dari suatu sistem. Faktor yang menjadi 

kelemahan tersebut adalah internal dan eksternal yaitu kurangnya kesadaran 

pemilik sistem dan lemahnya sistem yang dibuat.  Menurut HP Cyber Risk 

Report, tahun 2015 terjadi beberapa kasus yang disebabkan karena kerentanan 

perangkat lunak. Kerentanan tersebut sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya 

dan empat puluh persen kasus terjadi pada tahun 2014. Berdasarkan kasus tersebut 

maka sangat penting untuk menerapkan uji kerentanan yang dilakukan dengan 

menggunakan vulnerability scanner seperti openvas. Openvas merupakan alat 

bantu uji kerentanan dengan sumber kode terbuka yang mampu menjadi salah satu 

solusi untuk memberikan gambaran dari sebuah penelusuran celah keamanan. 

Melakukan uji kerentanan akan mampu membantu proses identifikasi kelemahan 

dalam sistem sebelum serangan dapat terjadi serta dapat menjadi langkah 

pencegahan dalam meningkatkan keamanan terhadap sebuah sistem. 

Menggunakan vulnerability scanner memungkinkan untuk pendeteksian dini dan 

sekaligus dapat dilakukan penanganan yang sudah diketahui kerentanannya serta 

mudah untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada pada jaringan. Kerentanan 

tersebut memungkinkan timbulmya resiko yang berpotensi dieksploitasi. 

Penilitian ini akan menyajikan tentang pengendalian terhadap ancaman serangan 

pada sistem dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk menahan resiko 

melalui vulnerability assessment. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana cara penerapan openvas versi 8 sebagai alat bantu untuk 

mengetahui karakteristik kerentanan yang ditemukan serta bagaimana 

rekomendasi yang dibuat dari hasil uji kerentanan.  

 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.   Menggunakan openvas versi 8 sebagai alat bantu pengujian. 

2.   Penggunaan GNS3 sebagai alat simulasi jaringan. 

3.   Penggunaan virtualbox dalam membangun topologi. 

  

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengimplementasikan openvas versi 8 

sebagai alat bantu uji kerentanan serta memahami cara kerja openvas dan 

menganalisis cara identifikasi kerentanan terhadap sistem dengan menggunakan 

openvas. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Melalui hasil analisis kerentanan menggunakan openvas dapat mengetahui 

resiko yang disebabkan adanya kerentanan dan sebagai tindakan pencegahan 

terhadap resiko yang berpotensi dieksploitasi serta memberikan rekomendasi yang 

diperlukan untuk memperbaiki kerentanan tersebut. 

 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1  Studi Pustaka 

 Studi pustaka digunakan untuk menggali informasi yang terkait dengan 

penelitian yaitu melalui buku dan internet yang berkaitan dengan penelitian. 

Informasi meliputi pemilihan perangkat lunak yang digunakan serta pencarian 

referensi mengenai tahapan dalam analisa penggunaan openvas untuk 

vulnerability assessment. 



3 

 

 
 

1.6.2  Implementasi dan Konfigurasi Sistem 

 Analisa penggunaan openvas untuk vulnerability assessment dalam 

jaringan komputer disusun berdasarkan perolehan dari studi pustaka yang meliputi  

 a. Desain Arsitektur Jaringan 

Tahap ini merupakan perancangan arsitektur jaringan komputer yang 

akan digunakan untuk melakukan analisis penggunaan openvas yang 

diterapkan dalam sebuah jaringan komputer. 

 b. Pengadaan Perangkat Keras 

 Tahap ini merupakan tahap pengadaan perangkat keras berupa 

komputer yang nantinya akan dibuat sebagai alat untuk menerapkan 

sistem openvas sebagai alat uji vulnerability. 

c.  Instalasi dan Konfigurasi Sistem 

 Tahap ini merupakan tahap instalasi dan konfigurasi dari sistem yang 

didalamnya terdapat sistem operasi linux serta windows. 

d.  Implementasi Skenario Analisis 

 Tahap ini membuat skenario analisis vulnerability dan membuat 

pengelompokkan kerentanan yang ditemukan berdasarkan kategori 

antara high risk, medium risk dan low risk. 

e.  Metode Analisis 

 Tahapan ini merupakan tahap analisis dari seluruh kegiatan evaluasi 

keamanan sistem serta prosedur yang dilakukan ketika melakukan 

vulnerability assessment.   

 f.  Pengambilan Kesimpulan 

  Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data hasil uji vulnerability 

untuk dilihat hasilnya kemudian mengambil kesimpulan dari hasil 

pengumpulan data tersebut untuk mengetahui tingkat level kerentanan 

yang ditemukan pada sistem jaringan serta memberikan rekomendasi 

untuk menutup kerentanan. 
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1.7         Sistematika Penulisan 

BAB I   Pendahuluan 

 Membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian dan 

metodologi yang diangkat menjadi laporan tugas akhir analisis 

penggunaan openvas sebagai bagian dari penerapan mekanisme 

vulnerability assessment. 

 

BAB II        Landasan Teori 

 Membahas dasar-dasar teori yang digunakan dalam perancangan dan 

pembangunan openvas sebagai alat bantu uji kerentanan yang 

kemudian akan dianalisis penggunaanya setelah dilakukan uji 

kerentanan dalam mekanisme vulnerability assessment. 

 

BAB III  Metodologi 

 Memuat uraian tentang analisis masalah, gambaran umum sistem, 

analisis kebutuhan sistem yang mencakup kebutuhan perangkat keras, 

perangkat jaringan dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

membantu penyelesaian tugas akhir. 

 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

 Memuat dokumentasi mulai dari tahap instalasi, konfigurasi dan 

pengujian terhadap sistem, yaitu dengan melakukan analisis terhadap 

penggunaan openvas sebagai alat bantu uji kerentanan dalam 

mekanisme vulnerability assessment, kemudia mengambil kesimpulan 

dari data yang didapat. 

 

BAB V  Penutup 

 Memuat kesimpulan-kesimpulan dari seluruh rangkaian proses 

implementasi perangkat lunak baik tahap analisis, perancangan, 

implementasi serta rekomendasi hasil vulnerability assessment. 


