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Abstrak 

       Pada pembelajaran Ethical Hacking dibutuhkan praktek melakukan serangan terhadap website untuk pembentukan pemahaman, namun 

melakukan serangan pada sembarang website adalah tindakan ilegal dan tidak pantas dilakukan sehingga sepatutnya dihindari. Penulis 

mengusulkan untuk membuat Website yang di isi dengan fitur yang rentan di serang untuk dijadikan sebagai Website Lab Hacking  yang 

menggunakan bahasa Indonesia sehingga tindakan ilegal bisa dihindari atau di minimalisir dalam pembelajaran Ethical Hacking. Pembuatan 

website menggunakan metode pengembangan System Development Life Cycle  (SDLC) Waterfall dan teknik pengumpulan data dengan Studi 

Pustaka dan Observasi. Telah dibuat Website Lab Hacking dan digunakan untuk membantu pembelajaran Ethical Hacking dalam praktek 

melakukan serangan terhadap Website.   

 

Kata kunci: Website Lab, Waterfall, Hacking  

 

I. PENDAHULUAN 

Website adalah media yang sangat efektif digunakan 
sebagai penyebar informasi. Website (Riadi & Aristianto, 
2016) menurut menyediakan informasi yang berupa teks dan 
grafis yang bisa diakses oleh semua orang dalam waktu 24 
jam hanya dengan koneksi internet. Berhubungan dengan hal 
ini maka keamanan Website menjadi salah satu hal penting 
dalam pembahasan Ethical Hacking karena sifatnya yang 
selalu terhubung dengan internet dan kerentanan yang ada 
dalam Website dapat menjadi jalan masuk bagi seorang 
Hacker untuk menyerang seluruh sistem informasi yang ada 
dan mengakibatkan server dapat di kontrol olehnya. 

Ethical Hacking adalah sebuah proses dimana berfokus 
pada kemanan dan perlindungan sistem komputer (Satapathy 
& Patra, 2015). Salah satu bentuknya adalah serangan 
terhadap website. Pada praktiknya untuk mempelajari Ethical 
Hacking di butuhkan website yang bisa di serang, namun jika 
serangan di arahkan pada website yang di cari secara acak 
menggunakan search engine seperti google hal tersebut 
bukanlah tindakan yang legal. Padahal Ethical Hacking 
bertujuan untuk mengajarkan bagaimana untuk melakukan 
Hacking dengan cara yang legal. Selain itu melindungi sistem 
dari kerusakan yang disebabkan oleh hacker  (Satapathy & 
Patra, 2015).  

Selama ini dalam proses pembelajaran hacking banyak 
ditemukan aktivitas ilegal seperti mencari target menggunakan 
mesin pencari dan melakukan hacking langsung terhadap 
website sasaran. Hal ini dianggap wajar karena banyak tutorial 
di mesin pencari yang mudah didapat dan tindakan yang sama 
dilakukan oleh komunitas lain. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh  (Kumar & Taterh, 
2016) menghasilkan sebuah analisis perbandingan dari 
beberapa level SQL injection menggunakan DVWA. 
Penelitian lain oleh Satapathy & Patra (2015) menyimpulkan  
bahwa ethical hacking diperlukan untuk evaluasi sistem 
keamanan target dan feedback ke pemilik sistem. 

 

Damn Vulnerable Web Application (DVWA) adalah 
sebuah tool yang bekerja di PHP atau MySQL yang 
memfasilitasi uji coba bagi web developer di lingkungan yang 
legal. Namun DVWA memiliki kekurangan yaitu belum 
adanya tutorial resmi yang dibuat oleh developer sebagai 
petunjuk proses hacking. Dari observasi peneliti, pengguna 
memiliki keterbatasan penggunaan bahasa Inggris pada tool 
DVWA. Oleh karena itu peneliti merancang website lab 
hacking berbahasa Indonesia yang memiliki tutorial serangan 
terhadap kerentanan yang ada. 

 Pada jajak pendapat yang diadakan oleh Fanspage 
Salakmi Belajar menyimpulkan sebanyak 87 persen responden 
sangat setuju bahwa Website Lab Hacking berbahasa 
Indonesia dibutuhkan. Jajak pendapat ini dibuat dan 
disebarkan pada sepuluh grup facebook besar yang 
bertemakan Hacking atau penetration testing dan di respon 
oleh 156 orang(Syahid, 2017).  

Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada : 

1. Aplikasi yang dibuat berbasis web. 
2. Aplikasi yang dibuat tidak menggunakan User. 
3. Aplikasi ini memiliki fitur 5 buah kerentanan yaitu 

Command Execution, RFI dan LFI, PHP Injection, SQL 
Injection, dan Unrestricted Upload File. 

4. Software yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi 
adalah Sublime Text 3, XAMPP dan Mozilla Firefox. 

5. Kode aplikasi dan tutorial yang ada pada aplikasi hanya 
dapat berjalan dengan baik di Linux. 

6. Distro Linux yang digunakan untuk mengembangkan 
aplikasi adalah Antergos yang berbasis pada Archlinux. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuat website 
yang memiliki kerentanan-kerentanan tertentu yang dapat 
dijadikan sebagai Lab Hacking sehingga bermanfaat sebagai 
alat bantu pembelajaran mengenai Hacking terhadap website 
dan meminimalisir tindakan yang ilegal dalam mempelajari 
Hacking. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pelaksanaan 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca beberapa 
literatur  maupun buku-buku yang mendukung dan 
berhubungan dengan penelitian. Penulis mencari 
literatur maupun buku-buku tersebut dari berbagai 
sumber yaitu melakukan pencarian di perpustakaan, 
internet dan sebagainya. 

b. Observasi  

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati apa 
saja kebutuhan yang di perlukan untuk pembelajaran 
Ethical Hacking. Penulis melakukan pengamatan di 
komunitas Mindoan pada tahun 2016. 

 

B. Metode perancangan System 

Metode pengembangan system yang digunakan adalah 
Waterfall. 

 

Gambar 1. Waterfall 

(Salahuddin, 2013) 

Tahapan dalam SDLC waterfall seperti pada gambar 2.1 
adalah: 

1.  Analisis kebutuhan perangkat lunak: Proses 
pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 
mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 
dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan 
oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada 
tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

2. Desain : Tahap ini mentranslasi kebutuhan 
perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 
representasi desain agar dapat diimplementasikan 
menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 
perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga 
perlu didokumentasikan. 

3. Pembuatan kode program: Desain harus ditranslasikan 
ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 
adalah program komputer sesuai dengan desain yang 
telah dibuat pada tahap desain.  

4.  Pengujian:  Pengujian fokus pada perangkat lunak secara 
segi lojik dan fungsional dan memastikan bahwa semua 
bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang 
dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.  

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan 
(maintenance): Tidak menutup kemungkinan sebuah 
perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah 
dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya 
kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian 
atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan 
baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat 
mengulangi proses pengembangan mulai dari tahap 
analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak baru. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
diharapkan pengguna sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 
a. Dibutuhkannya target dalam belajar Ethical Hacking (Web 

Hacking) 
b. Perlunya media belajar Ethical Hacking yang 

menggunakan bahasa Indonesia 
c. Aplikasi untuk membangun : SublimeText, LAMPP / 

XAMPP 
d. Aplikasi untuk menjalankan : OS Linux dan LAMPP / 

XAMPP 
e. Minimum Requirements 256 MB RAM & 500 MB Storage 

 

2. Desain 

Dalam tahap ini dilakukan antara lain pembuatan desain 
proses pada website yang akan dibuat. Dapat dilihat dibawah 
ini; 

 

 Gambar 2. Proses penyerangan. 

 

 

 



CITISEE 2017                                                                                                                        ISBN: 978-602-60280-1-3 

294 

 

Adapun desain antarmuka dapat dilihat sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain website 

Gambar diatas merupakan representasi desain antarmuka 
website dari halaman Home, Kerentanan dan halaman 
Tutorial. 

3. Pembuatan Kode Program 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan website SalakMi 
sesuai yang ditentukan pada tahap sebelumnya. Penulisan 
kode dilakukan menggunakan Sublime Text 3 dan 
menggunakan xampp untuk menjalankan web server. Berikut 
ini beberapa tampilan dari website yang dibuat.  

 

Gambar 4. Halaman Utama, Tampilan pertama kali yang 
dilihat dari SalakMI Lab 

 

 

Gambar 5. Halaman Tips Pemula, memuat petunjuk awal bagi 
pemula 

 

 

Gambar 6. Halaman Petunjuk Penggunaan, memuat petunjuk 
penggunaan 

 

 

Gambar 7. Menu Kerentanan, ada pada menu di sebelah kiri 

 

 

Gambar 8. Kerentanan Command Execution 

 

 

Gambar 9. Fitur Tampil Source, untuk melihat kode sumber 
dari kerentanan 
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Website Lab Hacking ini di gunakan untuk membantu 
pembelajaran Ethical Hacking dalam praktek melakukan 
serangan terhadap Website. Beberapa kerentanan yang ada 
pada Website SalakMI Lab ini yaitu Command Execution, RFI 
& LFI, PHP Injection, SQL Injection, dan Unrestricted File 
Upload. Setiap kerentanan dibuat semudah mungkin dalam 
eksploitasinya. Hal tersebut  untuk membantu para pelajar 
Ethical Hacking memahami cara melakukan eksploitasi 
kerentanan yang ada. Dalam aplikasi ini ada pula fitur “Tampil 
Source” untuk menampilkan kode yang rentan di serang pada 
fitur kerentanan yang ada 

4. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk memastikan website yang 
dibuat berfungi dengan baik dan meminimalisir kesalahan 
yang terjadi. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan 
dengan menggunakan : 

a. Menggunakan Firefox untuk menguji hasil output kode 
yang sudah dilakukan 

b. Menggunakan Vegascanner untuk uji scan terhadap 
website 

c. Menggunakan Hackbar untuk uji kerentanan SQL 
injection 
Dari hasil pengujian yang dilakukan, semua fungsi 

dapat berjalan dengan baik. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tahap ini dilakukan agar website SalakMi dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. Support ataupun maintenance yang 
dilakukan yaitu : 

a. Memonitor jalannya Webserver 
b. Backup database Website ke tempat lain. 
c. Jika terjadi error setelah penyerangan maka dilakukan 

restore Website 

IV. KESIMPULAN 

Website Lab Hacking SalakMI Lab dapat digunakan 
untuk mempelajari beberapa teknik hacking website yaitu 
Command Execution, RFI & LFI, PHP Injection, SQL 
Injection, dan Unrestricted File Upload. Tutorial 
pembelajaran untuk melakukan serangan dan menanganinya 
dengan bahasa Indonesia pun sudah disertakan. Penyerangan 
yang dilakukan ke SalakMi lab merupakan hal yang legal.  

Untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan 
fitur kerentanan XSS (Cross Site Scripting) dan tutorial 
exploitasinya. 
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