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BAB III 

METODOLOGI 

3.1   Tahapan Penelitian 

Dalam menjelaskan masalah dalam penelitian kerangka pemikiran 

atau alur penelitian disajikan untuk mempermudah pemahaman dalam 

penelitian tersebut. Metode tersebut disajikan dalam diagram 

 

Gambar 3.1 Flowchart alur penelitian 

Berikut merupakan metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian antara lain, Mulai, identifikasi masalah, studi pustaka, 

pengumpulan data, pra proses, penyerangan, hasil penyerangan, evaluasi, 

dan Selesai 
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3.2   Metode Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahapan pertama ini yang pertama kali dilakukan adalah 

mencari permasalahan yang berhubungan dengan topik yang akan 

diteliti. Dilakukan pencarian beragam ide yang baru untuk 

memetakan dan memecahkan masalah yang ditemukan pada tahap 

ini.  

Pada penelitian ini, ternyata ditemukan berbagai masalah 

yang cukup banyak dan membahayakan pada PT. QWE yang berada 

pada satu jaringan. Dapat dilihat dari banyaknya pencurian data 

yang dapat di akses oleh pata siber yang marak pada saat ini. Dan 

juga kurangnya SDM yang memadai untuk melakukan evaluasi 

keamanan secara berkala pada jaringan wireless. 

3.2.2 Perumusan Masalah 

Tahapan perumusan masalah adalah tahapan dimana 

penelitian telah disusun tahapan masalahnya pada bagian tahapan 

identifikasi masalah. Rumusan masalah pada penelitian kali ini 

adalah pengujian celah keamanan pada jaringan wireless untuk 

membantu sebuah dalam meningkatkan dan memperbarui sistem 

jaringan wireless 

3.2.3 Studi Literatur 

Dalam penelitian ini, literatur digunakan sebagai sumber 

pustaka, dengan jurnal, e-book, dan buku-buku yang berkaitan 

dengan isu-isu seperti jaringan amanan, jaringan serangan, sniffing, 

kali linux, dan metode ManinTheMiddle dibahas selama penelitian. 

Pembahasan ini dikarenakan dengan pengumpulan berbagai macam 

literatur, jurnal, website, dan e-book untuk penelitian. Setelah 

menyelesaikan langkah-langkah ini, studi pustaka ditetapkan 

sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
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3.3   Metode Penetration Testing Execution Standard (PTES) 

a. Wireless Reconnaissance 

Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang 

akan menjadi acuan dalam melakukan penetrasi, dengan melakukan 

komunikasi dengan kepala PT. QWE mengenai tujuan dari penelitian, 

menentukan scope dan pertanyaan mengenai gambaran umum 

jaringan. Penelitian ini juga dikonsultasikan kepada PT. QWE agar 

nanti penelitian ini tidak merugikan pihak manapun dan tidak dianggap 

sebagai kegiatan yang melanggar hukum, 

Tahapan ini dilakukan tanpa menghambat aktivitas lain yang 

sedang berjalan dalam jaringan serta tidak akan melakukan tindakan 

yang dapat merusak system seperti tidak melakukan serangan 

DDoS(Distributed Denial Of Service) dan memberi virus pada 

jaringan. Adapun yang akan dibahas dalam wawancara sebagai berikut 

: 

1. Pertanyaan Network Penetration Test 

 Pertanyaan ini dibuat untuk membantu dalam 

wawancara proses agar memberikan pertanyaan lebih mudah. 

Dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 Pertanyaan Network penetration testing 

No  Pertanyaan 

1  Mengapa harus dilakukan test penetrasi pada jaringan  

2 Berapa banyak alamat ip yang diujikan 

3 Kapan waktu yang diberikan perusahaan untuk test 

 

 

 

2. Pertanyaan Wireless Network Penetration Test 
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 Pertanyaan ini digunakan dalam penelitian untuk 

membantu mereka yang mencari informasi tentang jaringan 

target nirkabel (perusahaan). 

Tabel 3.2 Pertanyaan Wireless Network Penetration Testing 

No  Pertanyaan 

1  Apakah wireless dapat diakses semua karyawan 

2 Berapa banyak user yang menggunakan jaringan wireless 

3 Apakah ada yang pernah menyerang dalam jaringan 

4 Seberapa banyak jaringan wireless yang ada pada PT 

 

3. Pertanyaan Admin Sistem 

Administrator merupakan pertanyaan yang berisi dari 

pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui tentang sistem 

administrator yang ada pada target. 

Tabel 3.3 Pertanyaan Admin Sistem 

No  Pertanyaan 

1  Apakah sistem operasi selalu update 

2 Adakah perangkat lunak pemantauan jaringan 

3 Kapan terakhir backup data 

4 Apakah backup selalu dilakukan teratur 

 

b. Identify Wireless Networks 

Pada tahapan ini pentester akan mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin mengenai perusahaan target yang dapat 

dengan berbagai macam metode dan berbagai media. Identify 

wireless networks pada penelitian ini bertujuan pada jaringan 

wireless. Berikut dari pembahasan : 
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1. Internal Footprinting dilakukan dengan menggunakan 

tool  dimana tools ini dapat diaplikasikan untuk mencari 

dan meilihat port yang terbuka, sistem oprasi yang 

digunakna, service yang dijalankan 

 

c. Vulnerability Analysis 

Tahapan dimana penelitian ini mencampurkan informasi 

mengenai celah keamanan yang telah ditemukan dengan metode 

serangan yang biasa dilakukan untuk melakukan serangan yang paling 

efektif. Tujuan melakukan vulnerability analysis untuk menemukan 

sebuah kekurangan yang ada di dalam jaringan wireless yang dapat 

dimanfaatkan oleh penyerang. Berikut beberapa kekurangan yang 

terlihat : 

Tabel 3.4 Pertanyaan Vulnerability Analysis 

No Kelemahan Jaringan Wireless 

1 Tidak ada situs yang diblokir 

2 Tidak ada Batasan dalam penggunaan bandwidth bagi 

seluruh karyawan 

3 Dapat diakses oleh siapapun 

 

d. Exploitation 

Tahap ini melakukan serangan kepada kerentanan yang telah 

ditemukan sekaligus mengetes apakah kerentanan tersebut dapat di 

exploitation.  

Peneliti (pentester) akan melakukan eksploitasi berdasarkan 

pada ancaman yang dapat terjadi dan kerentanan yang didapat dalam 

melakukan analisis sehingga model serangan yang akan dilakukan 

dapat memenuhi tujuan dalam penelitian ini. Peneliti juga ingin 

membuktikan apakah kerentanan yang didapatkan dapat berpotensi 

sebagai serangan, akan tetapi ada kemungkinan tidak terduga yang 
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membuat hasil eksploitasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Serangan oleh peneliti juga dibantu oleh tools Ettercap, Nmap, Nesus 

e. Reporting 

Pada tahapan ini peneliti membuat laporan tertulis yang berisi 

hasil dari seluruh penelitian yang telah dilakukan mulai dari awal 

sampai akhir dimana penelitian ini menggunakan metode Penetration 

Testing Execution Standard (PNTS) sehingga diharapkan untuk mudah 

dan dapat dipahami.  

Passtester juga akan memberitahu pada target PT. QWE 

mengenai proses pengujian yang dilakukan seperti: bagaimana cara 

melakukannya, apa yang sudah dilakukan, resiko yang didapat. Dan 

cara mengatasi. 

3.4   Rencana Penelitian 

3.4.1 Layout Jaringan Komputer 

Layout jaringan merupakan sebuah tata letak komponen 

jaringan yang digunakan dalam jaringan. Adapun gambar yang 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2 Layout Jaringan 

Pada gambar 3.2 merupakan gambar layout jaringan saat 

penyerang. Dimana pengaturan IP address pada router adalah 

192.168.100.1 dan pada masing-masing PC menggunakan IP 

address automatically yang dimana masing-masing PC 

mendapatkan IP yang telah di sediakan router. 
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3.4.2 Posisi Tempat Penyerangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 merupakan denah lokasi dimana penulis 

melakukan penelitian pada PT. QWE, penomeran yang ada pada 

gambar 3.3 merupakan perwakilan dari beberapa ruangan yang 

peneliti lakukan berikut keterangannya : 

a. Ruang 1 adalah admin penerimaan dan penjualan barang 

b. Ruang 2 ada tempat melakukan packing barang ketika ingin 

melakukan pengiriman barang 

c. Ruang 3 ada pengawas dalam melakukan pekerjaan 

d. Ruang 4 adalah Gudang penyimpanan stok barang 

e. Ruang 5 adalah tempat dimana jaringan wireless dan 

peneliti melakukan penelitian 

f. Gambar segiti berwarna biru merupakan tempat jaringan 

wireless dan router berada 

g. Gambar lingkaran warna merah merupakan tempat 

melakukan penelitian 

3.4.3 Teknis Pengujian Keamanan 

Pengecekan keamanan ini memiliki tujuan untuk 

memperoleh kerentanan yang membahayakan keamanan pada 

jaringan Wireless. Adapun teknis pengujian antara lain : 

1 
2 

3 

4 5 

Gambar 3.3 Posisi tempat/ lokasi penyerangan 
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1. Penulis menyiapkan berbagai macam alat dan informasi 

yang dibutuhkan 

2. Mengidentifikasi keberadaan dan keamanan yang 

digunkan wifi target, penulis masuk untuk mendapatkan 

koneksi dengan wifi target 

3. Langkah pengecekan keamanan, setelah terhubung 

dengan wifi dan telah melakukan vulnerability 

pengecekan dilakukan dengan menyerang kerentanan 

yang memungkinkan menjadi sebuah celah keamanan 

dari jaringan Wireless tersebut. Contoh serangan yang 

akan dilakukan diantarnya adalah Sniffing, Arp spoofing, 

macchanger, scan ssl, dan crack the encripityan 

3.5  Alat Bantu Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat alat bantu yang dapat menunjang 

kebutuhan penelitian. Berikut adalah alat bantu yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini yang terdiri dari perangkat keras, dan perangkat lunak 

yaitu : 

4. Perangkat Keras (hardware) laptop 

a. System Model   : Laptop Lenovo 

Ideapad 

b. Processor    : AMD A4 

c. Ram     : 4GB DDR4 

d. Storage    : HDD 1TB Dan SSD 

120 GB 

5. Perangkat Lunak (software) Laptop  

a. Operating System yang digunakan 

i. Window 10 Home 64-Bit  

ii. Kali Linux 5.16.0-kali5-amd64  

b. Microsoft Word 2016   

c. Tools Penetration Testing 

i. Nessus esstentials 
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ii. Ettercap 0.8.3.1 

iii. Aircrack-ng 1.6 

iv. TuxCut 6.1_amd64 

v. Keylogger versi 3, 29 juni 2017 

vi. Metasploit Framework v6.1.32-dev 

vii. Macchanger 1.7.0 

 

3.6   Waktu Kegiatan 

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Jadwal 

Januari Februari Maret April Mei 

Identifikasi Masalah                     

Perumusan Masalah                     

Studi Literatur                     

Rancangan Mtode 

PTES 

                    

Implementasi Mtode 

PTES 

                    

Analisis Metode 

PTES 

                    

Evaluasi                     

Dokumentasi                     
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