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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini arus informasi memegang peranan yang sangat vital dan 

sistem informasi menjadi salah satu media yang digunakan oleh semua 

orang. Salah satu media informasi yang efisien dan efektif saat ini 

biasanya berupa situs web (website), dimana semua informasi yang 

terdapat didalam website disimpan di web server, sedangkan media yang 

digunakan untuk mengakses situs web (website) adalah internet. 

Internet sampai saat ini telah banyak digunakan oleh orang dan 

menjadi media informasi yang pertumbuhannya sangat cepat tanpa 

terkendala ruang dan waktu. Salah satu bagian dari internet yang 

pertumbuhannya sangat cepat adalah World Wide Web. Kemudahan dalam 

mengakses web serta kemampuan multimedia yang dimiliki memudahkan 

setiap orang mempunyai atau menciptakan sebuah halaman website yang 

berisi informasi yang dibutuhkan setiap orang.  

Berkaitan dengan perkembangan ini maka keamanan informasi 

dalam sebuah website menjadi sangat penting. Keamanan suatu informasi 

web merupakan salah satu prioritas yang sangat utama bagi seorang yang 

ingin membuat web. Jika seseorang mengabaikan keamanan tersebut, 
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maka seorang hacker dapat mengambil data-data penting pada suatu 

website dan bahkan pula mengacak-acak tampilan web tersebut.  

Ada tiga tujuan penting dari tercapainya keamanan informasi, yaitu 

(Vacca,2009).: 

1. Confidentiality (kerahasiaan) artinya informasi hanya tersedia 

untuk orang atau sistem yang memang perlu akses ke sana. Hal 

ini dilakukan dengan melakukan enkripsi informasi dimana 

hanya orang-orang tertentu yang dapat mendeskripsikan atau 

menolak akses informasi dari oaran-orang yang tidak 

membutuhkannya. Kerahasiaan harus ditetapkan pada semua 

aspek di sebuah sistem. 

2. Integrity (kesatuan) yaitu informasi hanya dapat ditambah atau 

diperbaharui oleh orang yang telah diautorisasi. Perubahan 

yang tidak sah terhadap data dapat menyebabkan data 

kehilangan integritasnya dan jika itu terjadi, maka akses 

terhadap informasi harus dihentikan sampai integritas informasi 

pulih kembali. 

3. Avability (ketersediaan) yaiut informasi harus tersedia dalam 

waktu yang tepat ketika dibutuhkan. Tidak ada proses yang 

dapat dilakukan bila informasi yang berhubungan dengan 

proses tersebut tersedia. 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi Swasta yang menyediakan informasi dalam sebuah 

tampilan website, baik informasi untuk pengenalan Universitas atau 

informasi yang berkaitan seputar perkuliahan. Alamat website Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yaitu http://ums.ac.id/. Selain itu juga terdapat 

profil fakultas yang ditampilkan dalam sebuah website tersendiri dengan 

subdomain yang sama.. 

Penelitian ini akan dilakukan suatu pengetesan keamanan website 

menggunakan software vulnerability scanner. Dari pengetesan tersebut 

akan diperoleh berbagai macam kerentanan-kerentanan yang 

memungkinkan seorang attacker masuk dalam sistem website. Kemudian 

peneliti akan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor keamanan 

website yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Surakarta dari 

adanya kemungkinan ancaman dan gangguan, agar keamanan data yang 

disimpan dalam website terhindar dari akses illegal yang dilakukan oleh 

pihak yang tidak berhak.  

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah 

“menganalisis tingkat keamanan website di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta berdasarkan hasil vulnerability scanner apakah sudah dapat 

http://ums.ac.id/
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dikatakan aman dan membuat rekomendasi berdasarkan masalah yang 

terjadi”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan, maka permasalahan yang ada akan dibatasi sebagai berikut: 

1. Perangkat lunak yang digunakan (software) yang digunakan 

untuk melakukan pengujian keamanan yaitu Acunetix Web 

Vulnerability scanner yang terinstal pada sistem operasi 

Windows XP. 

2. Analisis hanya dilakukan untuk website “ums.ac.id” dan 

website Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

“fkip.ums.ac.id”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

“ekonomi.ums.ac.id”, Fakultas Teknik “teknik.ums.ac.id”, 

Fakultas Hukum “hukum.ac.id”, Fakultas Geografi 

“geografi.ums.ac.id”, Fakultas Psikologi “psikologi.ums.ac.id”, 

Fakultas Agama Islam “fai.ums.ac.id”, Fakultas Kedokteran 

“kedokteran.ums.ac.id”, Fakultas Ilmu Kesehatan 

“fik.ums.ac.id”, Fakultas Farmasi “farmasi.ums.ac.id”, dan 

Fakultas Komunikasi dan Informatika “fki.umc.ac.id”. website 

“alumni.ums.ac.id”. 

3. Peneliti hanya akan memberikan rekomendasi solusi atas hasil 

analisis yang telah dilakukan.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

Melakukan analisis keamanan website di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menggunakan software website 

vulnerability scanner dan membuat rekomendasi solusi atas 

permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil analisis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat dijadikan acuan agar lebih seksama dalam memperbaiki segi 

keamanan  website di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Membantu meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi yang 

dikarenakan kelemahan pada keamanan website. 

1.6 Sistematika Laporan Penelitian 

Agar memudahkan dalam penulisan laporan, maka sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaaat penelitian, dan 

sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
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 Bab ini berisi tentang telaah penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian serta landasan teori yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti dalam penelitian. 

III. METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan 

dalam analisis keamanan website. 

IV. PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil analisis terhadap pengujian 

website yang dikembangkan dari segi aspek keamanan dengan 

menggunakan tools yang telah ditentukan serta memberikan 

rekomendasi solusi atas masalah yang ditemukan. 

V. PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

kegiatan penelitian. 

 




