
 
  

BAB III 

METODOLOGI  

 

3.1  Analisis Masalah 

 Dengan berkembangnya teknologi jaringan komputer pada saat ini 

mengakibatkan pada meningkatnya cara atau pola serangan yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab dan memungkinkan berkembangnya metode 

serangan yang dilakukan. Perusakan data atau jaringan dalam sistem sering 

menjadi masalah yang sering dialami dalam jaringan komputer karena adanya 

kerentanan. Kerentanan tersebut antara lain adalah aplikasi yang digunakan tidak 

dikelola dengan baik atau jaringan yang tidak diamankan dengan baik juga 

sehingga menyebabkan adanya pencurian data sehingga kerja sistem dan jaringan 

menjadi terganggu.   

 Salah satu penyebab dari masalah diatas adalah belum adanya manajemen 

kerentanan yang baik dari pihak pengelola sistem tersebut maupun pihak internal. 

Openvas merupakan salah satu alat penyedia layanan scanning kerentanan yang 

digunakan sebagai alat bantu uji kerentanan dalam mekanisme vulnerability 

assessment untuk dapat mengetahui dari sejak awal kerentanan yang ada dalam 

sistem tersebut. Selain penggunaanya yang memudahkan pihak pengelola sistem 

dapat mengetahui keamanan sistemnya sendiri.  

 Hasil dari kerentanan yang ditemukan dalam sistem akan dikategorikan 

agar dapat memudahkan dalam tindakan mitigasi sesuai level kerentanan lalu 

kemudian dibuat laporan tentang daftar kerentanan yang ada dalam sistem agar 

segera dilakukan tindakan mitigasi sebagai langkah penyelesaian perbaikan 

keamanan sistem.  

 Dari permasalahan tersebut akan dibuat suatu penyelesaian, bagaimana 

mengimplementasikan dan menemukan kerentanan pada sebuah jaringan 

komputer dan memetakan nilai untuk mengetahui tingkat level kerentanan yang 

ada dalam sebuah sistem.  
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3.2  Gambaran Umum Sistem 

 Jaringan yagng digunakan adalah jaringan lokal, gambar dibawah ini 

adalah desain topologi jaringan yang digunakan untuk analisa penggunaan 

openvas sebagai mekanisme vulnerability assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Topologi Jaringan 

 

Topologi yang digunakan untuk pengujian ini menggunakan satu buah server dan 

satu client yang terhubung dalam jaringan virtual yang dipasang pada virtualbox. 

Di sisi linux terdapat sistem openvas yang dipasang sebagai alat bantu pengujian, 

kemudian sebagai sisi target terdapat windows xp dan linux ubuntu dengan ip 

address dhcp. Pada sisi client yaitu kali linux yang sudah terpasang sistem 

openvas sebagai alat bantu pengujian. Didalam topologi terdapat satu buah server 

openvas yang terpasang dalam sistem kali linux dan dua buah client yang 

terhubung melalui jaringan virtual menggunakan virtualbox dengan mode jaringan 

host only adapter agar dapat berada pada jaringan yang sama. Mode jaringan ini 

merupakan gabungan dari mode jaringan bridge dan internal network sehingga 

sistem operasi guest dapat mengakses sistem operasi host dan begitu sebaliknya. 
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Nama Perangkat Alamat IP 

Bridge Network 192.168.56.0/24 

Physicall Adapter 192.168.56.1/24 

Kali Linux 192.168.56.101/24 

Windows XP 192.168.56.102/24 

Linux Ubuntu 192.168.56.103/24 

OpenBSD 192.168.56.104/24 

 

       Tabel 3.1 Alokasi Alamat IP  

 

 Semua jaringan dapat saling terhubung karena berada pada jaringan yang 

sama. Pada sisi sistem yang akan diuji yaitu sistem windows xp dan linux ubuntu 

akan terhubung ke sistem openvas yang dipasang pada sistem kali linux untuk 

melakukan proses identifikasi kerentanan baik aplikasi dan sistem jaringan dan 

kemudian akan di analisis performa dalam mekanisme vulnerability assessment. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Openvas Bekerja 
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 Implementasi mekanisme uji kerentanan dengan menggunakan openvas 

sebagai alat bantu pengujiannya. Dua komponen utama dalam pengujian antara 

lain scanner dan manager. Pada komponen scanner dilakukan proses scanning 

target yang akan diidentifikasi sedangkan pada komponen manager dilakukan 

proses pengumpulan data hasil identifikasi serta memberikan laporan rinci dari 

proses identifikasi kerentanan tersebut. Saat proses vulnerability assessment 

selesai maka akan ditunjukkan laporan vulnerability yang ditemukan lengkap 

dengan tingkat resikonya. Tingkat resiko yang ada dalam kategori yaitu tingkat 

resiko level tinggi (high), level sedang (medium) serta level low (rendah). 

Laporan vulnerability assessment dapat disimpan dalam format HTML, PDF atau 

XML. Laporan kegiatan vulnerability assessment ini juga dapat disimpan dalam 

format standar vulnerability assessment yaitu NBE. Laporan dalam format NBE 

ini dapat juga dibuka menggunakan scanner lain yaitu nessus. Dalam laporan 

vulnerability assessment dijelaskan security issue yang menjadi kerentanan, 

dampak kerentanan serta cara atau solusi menangani kerentanan tersebut. Sistem 

openvas bekerja dengan menggunakan informasi hasil scanning dari sebuah target 

yang diidentifikasi untuk kemudian dicocokan kedalam database kerentanan lalu 

kemudian diproses hasilnya menjadi sebuah laporan rinci.  

 Setelah proses identifikasi sistem selesai, maka selanjutnya masuk ke fase 

memetakan kerentanan yang didapat dari hasil identifikasi di atas. Pada pemetaan 

ini dibagi kedalam tiga bagian , masing-masing bagian memiliki nilai yang 

berbeda yaitu antara lain : 

Skala Resiko : High (>50 - 100), Medium (<10 - 50), Low (1 - 10) 

 

Tabel 3.2 Tabel Dampak Kerentanan 

Kategori 

Ancaman 

Dampak 

Low 

(10) 

Medium 

(50) 

High 

(100) 

High (1.0) 
Low Risk 

(10 x 1.0 = 10) 

Medium Risk 

(50 x 1.0 = 50) 

High Risk 

(100 x 1.0 = 100) 

Medium (0.5) 
Low Risk 

(10 x 0.5 = 5) 

Medium Risk 

(50 x 0.5 = 25) 

Medium Risk 

(100 x 0.5 = 50) 

Low (0.1) 
Low Risk 

(10 x 0.1 = 1) 

Low Risk 

(50 x 0.1 = 5) 

Low Risk 

(100 x 0.1 = 10) 
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  Disamping itu, setiap kategori terdapat akibat yang ditimbulkan, dampak 

yang diakibatkan tidak semuanya berasal dari internal. Dampak dari eksternal juga 

dapat mengakibatkan kerugian. Berikut dampak-dampak resiko dari tingkat level 

kerentanan yang ada. Dampak tersebut yaitu antara lain : 

 

Dampak 

(Nilai) 
Definisi 

High (100) 

 

Hilangnya kerahasiaan data, integritas atau ketersediaan dan 

memiliki akibat yang parah terhadap individu, organisasi, 

lembaga atau aset perusahaan. 

 

Contoh : 

-  Kerusakan aset  

-  Kerugian finansial 

-  Membahayakan  internal, mengakibatkan hilang nyawa. 

 

Medium (50) 

 

Hilangnya kerahasiaan data , integritas atau kertersediaan dan 

memiliki akibat yang serius pada individu, organisasi, 

lembaga atau aset perusahaan. 

 

Contoh : 

- Kerusakan aset 

- Kerugian finansial 

- Membahayakan internal, tidak mengakibatkan hilang nyawa 

  

Low (10) 

 

Hilangnya kerahasiaan data, integritas atau ketersediaan dan 

memiliki akibat yang terbatas pada individu, organisasi, 

lembaga atau aset perusahaan. 

 

Contoh : 

- Kerusakan kecil terhadap aset organisasi. 

- Kerugian finansial yang kecil 

- Bahaya yang kecil. 

 

 

Tabel 3.3 Tabel Definisi dari Dampak Kerentanan 
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3.3  Analisa dan Persiapan Kebutuhan Sistem 

3.3.1  Kebutuhan Perangkat Keras 

 Gambaran umum sistem, perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan 

untuk menunjang implementasi dari semua alat yang ada pada sistem adalah 

sebagai berikut : 

 1. Personal Komputer  

 Satu unit perangkat komputer yang mana akan diterapkan semua sistem 

operasi yang akan diuji kerentanannya. Spesifikasi yang dibutuhkan adalah : 

a. Prosesor 1.7 GHz 

b. Memori 8 GB 

c. Hardisk dengan kapasitas 500 GB 

d. Network Interface Card 1 buah. 

 

3.3.2  Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian keamanan dengan 

mekanisme vulnerability assessment (VA) antara lain adalah : 

 1. OpenVAS (Open Source Network Vulnerability Assessment) 

 Software perangkat lunak bebas Openvas ini digunakan sebagai 

implementasi sistem scanning uji vulnerability yang dikembangkan di Jerman 

merupakan sistem penyedia layanan uji vulnerability yang berbasis opensource. 

Openvas adalah alat bantu yang banyak digunakan untuk mencari celah keamanan 

dan menguji keamanan sebuah sistem. Fitur yang disediakan openvas dapat 

melakukan scanning beberapa target secara pararel. Database yang digunakan 

adalah database OSVDB dan hasil scanning nya akan ditampilkan dalam tiga 

kategori yaitu level high, medium dan low. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Logo Openvas 
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 2. Virtualbox 

 Virtualbox merupakan software untuk virtual machine (mesin virtual). 

Fungsinya adalah untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu perangkat 

keras dan untuk menjalankan aplikasi yang ditujukan untuk sistem operasi 

lainnya. Fungsi lainnya adalah untuk mempelajari suatu sistem operasi baik ketika 

pada proses pembelajaran atau ketika proses pengembangan sistem operasi.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Logo Virtualbox 

 

 Virtualbox memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan pada satu 

mesin PC tunggal secara bersamaan. Hal ini dapat dilakukan tanpa melakukan 

partisi ulang dan boot ulang. Pada mesin virtual yang disediakan akan dijalankan 

sistem operasi sesuai yang diinginkan. Dengan cara ini maka pengguna dapat 

memboot suatu sistem operasi misalnya linux sebagai host operating sistem atau 

sistem operasi tuan rumah dan lalu menjalankan sistem operasi lainnya misalnya 

windows. Sistem operasi yang dijalankan didalam host operating sistem rumah 

dikenal dengan guest operating sistem atau sistem operasi tamu. 

 

3. GNS3 (Graphical Network Simulator) 

 GNS3 (Graphical Network Simulator) adalah software khusus untuk 

emulator yang digunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer, dari yang 

sederhana sampai dengan yang kompleks (Akrom Musajid:2015). Menggunakan 

GNS3 dapat mensimulasikan sistem operasi jaringan seperti IOS (Internetwork 

Operating System) Cisco, JunOS (Juniper) dan RouterOS (Mikrotik). Dengan 

bantuan GNS3 maka kita dapat membuat diagram topologi network. Kemudian 

topologi tersebut dapat dihidupkan seolah-olah kita sedang berhadapan dengan 

network sungguhan. 
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4. Metasploit  

 Metasploit adalah sebuah framework yang digunakan untuk hacking 

berbagai jenis aplikasi, sistem operasi, aplikasi web. Metasploit juga didefinisikan 

sebagai alat penetrasi opens ource yang digunakan untuk mengembangkan dan 

melaksanakan kode eksploitasi terhadap mesin target. Metasploit juga dapat 

digunakan untuk menguji kerentanan sistem komputer dan digunakan untuk 

masuk ke sistem kendali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Arsitektur  Metasploit  

 

 Metasploit dibuat sejak tahun 2003 oleh HD Moorre. Dibangun dengan 

bahasa perl dan kemudian source code nya dibangun dengan Ruby pada tahun 

2007. Metasploit tersedia juga pada versi GUI yaitu Armitage. Saat ini metasploit 

ada pada dua versi yaitu windows dan linux.


