
II-1 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Definisi Penetration Testing 

Wireless Penetration Testing adalah serangkaian usaha untuk melakukan 

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, merubah, dan 

menghapus suatu informasi yang ditujukan untuk mencari dan melakukan 

evaluasi berbagai celah keamanan yang ada di dalam sebuah jaringan wireless 

meliputi berbagai standar aspek keamanan wireless. 

Penetration testing harus dilakukan dengan mengikuti sebuah metodologi 

yang baik yang mempunyai standar yang diakui di dunia teknologi dan harus 

dilakukan dengan memperhitungkan aspek keamanan sesuai standar. Menurut 

Garfinkel dan Spafford pada tahun 1996, standar aspek keamanan ada 4, yaitu 

privacy, integrity, authentication,dan availability. 

Penelitian ini mengunakan 3 langkah utama dalam metodologi penelitian, 

mengikuti penelitian Pujiarto, dkk pada tahun 2013 tentang evaluasi keamanan 

jaringan yang menggunakan metode penetration testing. Tahapan nya adalah pra 

pengujian, pengujian, evaluasi. Fase pengujian menggunakan framework 

penetration testing ISSAF (Information System Security Assessment Framework) 

dari OISSG(Open Information System Security Group) yang merupakan salah satu 

dari 3 metodologi penetration testing yang efektif menurut Byeong-Ho Kang. “3 

metodologi penetration testing yang terkenal, efektif, dan sering digunakan adalah 
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metodologi OSSTMM, NIST 4-Stage Pen-Testing Guideline, dan ISSAF ” 

(Byeong-Ho Kang, 2008). 

 

2.2. Definisi Wireless LAN 

Wireless LAN adalah jaringan komputer yang menggunakan wireless sebagai 

media transmisinya. Perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses wlan 

adalah setiap perangkat yang memiliki access point. Wlan mempunyai dua mode 

utama, yaitu ad-hoc  dan infrasruktur. Cara kerja mode wireless adalah tergantung 

dari standarisasi wireless yang digunakan, setiap access point mempunyai 

standarisasi masing-masing. Wlan menggunakan ssid sebagai identitas dari header 

paket wireless yang dapat digunakan untuk melakukan koneksi terhadap access 

point tertentu. 

2.2.1. IEEE 802.11 Standard 

Setiap access point mempunyai standarisasi wireless sendiri, standarisasi 

wireless tersebut adalah standarisasi IEEE 802.11. Jika dalam suatu koneksi 

wireless kedua access point mempunyai standarisasi yang saling support dilihat 

dari frekuensi yang digunakan misalkan 802.11a pada access point 1 dan 802.11a 

pada access point lainnya, maka koneksi bisa terjadi. 

a. 802.11a 

“802.11a. An extension to the original IEEE 802.11 standard this 

provides up to 54 Mbps in the 5 GHz band.” (OISSG, 2006). 

Artinya, 802.11a adalah standarisasi asli dari IEEE 802.11 yang dapat 

menyediakan fitur kecepatan transmisi data hinga 54 Mbps pada band 5 Ghz. 
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b. 802.11b 

“802.11b. An extension to the 802.11 wireless LAN standard, the first 

version of the standard that was available  it provides 11 Mbps transmission 

speed, could slow down to 5.5 Mbps, 2 Mbps, or 1 Mbps speeds in the 2.4 

GHz band, depending  upon the strength of the signal.”(OISSG, 2006) 

Artinya, 802.11b adalah salah satu dari standarisasi IEEE 802.11 dan 

802.11b adalah standarisasi versi pertama. 802.11b menyediakan fitur 

kecepatan transmisi data sebesar 11Mbps dan bisa lebih lambat lagi hingga 

5.5 Mbps, 2Mbps, atau bhkan 1 Mbps pada band 2,4Ghz tergantung dari 

kekuatan sinyal. 

c. 802.11g 

“802.11g. The IEEE wireless standard came after b , applies to wireless 

LANs, 802.11g provides 20 Mbps to 54 Mbps in the 2.4 GHz band. This 

standard is second most popular currently just after 802.11b.” (OISSG, 2006) 

Artinya, 802.11g adalah standarisasi wirelesss dari IEEE setelah 802.11b. 

Digunakan sebagai fitur wireless LAN dan menyediakan fitur kecepatan 

transmisi 20 Mbps hingga 54 Mbps pada band 2,4 Ghz. Standarisasi 802.11g 

ini adalah yang paling populer ke dua setelah 802.11b. 

d. 802.11n 

“The IEEE 802.11n project is specifying IEEE 802.11 enhancements that will 

enable data throughput of at least 100 Mbps.” (NIST, 2007) 

Artinya IEEE 802.11n adalah peningkatan spesifikasi untuk standar IEEE 

802.11 yang memungkinkan troughput data hingga paling tidak 100 Mbps. 
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2.2.2. Wireless Station(STA) 

Wireless station adalah perangkat yang menjadi pengguna akhir dari jaringan yang 

yang menggunakan transmisi wireless. Contohnya laptop dan smartphone. 

2.2.3. Wireless Access Point(AP) 

Access point adalah perangkat yang menjadi sistem pendistribusian jaringan untuk 

sebuah jaringan yang menggunakan transmisi wireless. Access point dapat 

menjadi jembatan untuk banyak STA dengan jumlah host, jarak, dan bandwidth 

yang lebih besar dalam melakukan transmisi jaringan. 

2.2.4. Wireless LAN Mode 

a. Ad-Hoc 

Mode ad-hoc merupakan salah satu topologi jaringan yang disediakan dalam 

standarisasi 802.11.Ad-hoc memungkinkan setiap perangkat yang mempunyai 

wireless interface untuk terhubung langsung secara peer-to-peer tanpa 

perantara access point.Koneksi jaringan dengan menggunakan mode Ad-hoc 

umum-nya hanya digunakan untuk jaringan dalam skala kecil. 

b. Infrastruktur 

Mode Infrastruktur merupakan topologi jaringan lain bawaan dari standarisasi 

IEEE 802.11. Jaringan yang dapat dibentuk dengan mode infrastruktur ini 

bisa lebih besar dari mode ad-hoc karena dalam mode infrastruktur ada 

wireless stations dan wireless access point yang artinya bisa memperbesar 

skala topologi jaringan dengan berbagai skala coverage area dan 

kompleksitas. (Government of the HKSAR, 2010). 
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2.2.5. SSID (Service Set Identifier) 

“SSID or Service Set Identifier is a unique identifier specified in the header of 

wireless packets to act as a way for clients to connect to the correct wireless 

access point. This is commonly referred to as the wireless network name, and may 

be broadcasted on the wireless network by the access point, depending on the 

configuration.” (OISSG, 2006). 

Artinya, SSID adalah identitas unik yang tersedia dalam header dari paket jaringan 

wireless yang berperan sebagai jalan untuk wireless client untuk melakukan 

koneksi pada wireless access point yang tepat sesuai dengan konfigurasi ssid yang 

diterapkan. SSID sering disebut sebagai nama dari jaringan wireless dan 

memungkinkan untuk di broadcast ke jaringan wireless oleh wireless access 

point, tergantung pada konfigurasinya sendiri. 

2.2.6. Key Management 

“Different type of keys can be implemented in wireless devices based on the 

capabilities – those are shared and dynamic keys, WEP, WPA, WPA2 and 802.1x. 

WEP and WPA-PSK/WPA2-PSK have pre-shared keys and this is most probably 

seen in home environments, whereas corporate implements either 

WPA/WPA2/802.1x with Radius authentication, or use VPN instead of access 

point provided encryption.” (OISSG, 2006). 

 

Artinya, “Ada beberapa tipe kunci yang berbeda yang bisa di implementasikan 

dalam perangkat wireless yang berbasis pada kemampuan perangkat wireless itu 

sendiri. Kunci tersebut adalah shared dan dynamic keys, WEP, WPA, WPA2 dan 

802.1x. WEP dan WPA-PSK/WPA2-PSK mempunyai kunci yang bersifat 

preshared dan hal ini yang sering diterapkan pada penggunaan rumahan atau 

perorangan, mengingat penggunaan dan implementasi keamanan untuk wireless, 

disamping WPA/WPA2/802.1x, bisa juga menggunakan sistem otentifikasi dengan 

radius server, atau bakan menggunakan VPN tergantung pada enkripsi yang 

disediakan pada perangkat.”(OISSG, 2006) 

 

 

 

 



II-6 

2.2.7. Wireless Encryption 

Standarisasi IEEE 802.11 menyediakan beberapa tipe enkripsi data untuk 

akses masuk ke dalam jaringan, yaitu WEP, WPA/WPA2, dan WPA2/802.1x. 

Enkripsi yang paling pertama keluar adalah WEP lalu karena anomali-anomali 

yang ada dalam enkripsi WEP kemudian dibuat WPA/WPA2 untuk menjawab 

masalah anomali-anomali pada WEP. Enkripsi berikutnya yang lebih aman dari 

WEP maupun WPA/WPA 2 adalah WPA2/802.11x dengan sistem otentifikasi 

menggunakan radius. 

Penelitian Refaat, dkk pada tahun 2016 menerangkan tingkat keamanan 

enkripsi wireless yang dikaji dalam sebuah tabel seperti pada tabel 2.2. 

Tabel 2.1 Level WLAN Security Protocols 
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a. WEP 

Skema enkripsi WEP adalah menggunakan kunci enkripsi yang 

dibagikan sebelumnya pada pengguna untuk proses enkripsi dan dekripsi 

frame-frame yang melewati jaringan WLAN.  

Kata kunci yang digunakan dalam enkripsi WEP mudah ditemukan 

dalam waktu singkat.WEP menggunakan algoritma kunci simetris RC4. 

Kecacatan dari implementasi WEP telah terdokumentasi dengan 

baik.Kecacatan ini memungkinkan user jahat untuk mengumpulkan frame-

frame yang terenkripsi dengan WEP pada jaringan tertentu untuk 

mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam frame-frame tersebut dan 

sering kali kata kunci yang digunakan bocor. 

b. WPA/WPA2 TKIP 

Enkripsi WPA TKIP diciptakan untuk menangguangi kecacatan yang ada 

dalam sistem enkripsi WPE. Implementasi dan publikasi WPA tidak harus 

melakukan upgrade terhadap hardware, cukup melakukan upgrade terhadap 

firmware yang ada dalam hardware. Perangkat-perangkat wireless zaman 

sekarang umumnya sudah menyediakan fitur enkripsi menggunakan 

WPA/WPA2. 

Kata kunci yang dibagikan dalam sistem enkripsi WPA bisa didapatkan 

melalui penyerangan brute force jika huruf awal dalam proses four way 

handshake dapat di sniffing. Kesuksesan dari penyerangan ini tetap 

tergantung dari banyaknya karakter yang digunakan dalam kata kunci pada 
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enkripsi WPA.WPA minimal menggunakan 8 karakter untuk kata kunci enripsi 

tapi bisa dibuat sepanjang mungkin hingga 63 karakter. 

c. WPA/WPA2 AES 

“WPA2/AES produces a new methodology encryption CCMP. Also, it 

uses the same encryption,CCMP, for integrity. Up to now, no tools or software 

can break this strong encryption”(J. James & A.Parkway, 2003) 

Artinya, WPA2/AES memproduksi metodologi enkripsi CCMP yang 

baru. WPA2/AES menggunakan enkripsi dan CCMP yang sama untuk 

integritas sistem. Sampai sekarang, tidak ada tools atau software yang dapat 

membobol enkripsi yang kuat ini. 

d. Free Radius 

“Free RADIUS server solves the weak WPA2/AES authentication problem” 

(Refaat, dkk. 2016) 

Artinya: Penerapan Server untuk sistem Free Radius menjawab kelemahan 

WPA2/AES dalam aspek autentikasi. 

2.3. Keamanan Jaringan Wireless 

Refaat, dkk pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Wireless Local 

Area Network Security Enhancement through Penetration Testing yang 

dipublikasi pada jurnal internasional IJCNCS. Penelitian tersebut berisi tentang 

perbandingan-perbandingan jenis-jenis keamanan jaringan wireless yang diuji 

menggunakan metode penetration testing. 
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Penelitina tersebut menggunakan 2 jenis penilaian utama, yaitu Frame level 

dan RF level seperti pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 yang mendasarkan aspek dasar 

keamanan jaringan wireless sebagai landasan. 

Tabel 2.2. Frame Level Wireless Attack 
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Tabel 2.3. RF Level Wireless Attack 

 

Frame level wireless attack adalah acuan yang menjadi dasar aspek keamanan 

dalam penelitian untuk melakukan pengukuran tingkat keamanan ini, yaitu aspek 

confidentiality, integrity, authentication, dan access control. 4 aspek tersebut 

bersumber dari White Paper yang di publikasi Siemens Company pada tahun 

2008. 

2.3.1. Data Confidentiality 

“The protection of data as it moves across the shared medium is the most 

familiar aspect of WLAN security. Confidentiality is delivered through the use of 

encryption algorithms used to encode information in a manner that can only be 

decoded and read by the parties for which it is intended. Going handin-hand with 

encryption are the concepts of data integrity and non-repudiation, which help to 

prevent hackers from altering data.” (Siemens Company, 2008) 
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Perlindungan data saat data tersebut bergerak melintasi media transmisi 

adalah aspek keamanan WLAN yang paling umum. Confidentiality diwujudkan 

melalui penggunaan algoritma enkripsi yang digunakan untuk mengkodekan 

informasi dengan cara yang hanya dapat diterjemahkan dan dibaca oleh pihak-

pihak yang ditentukan. Praktek penerapan enkripsi merupakan konsep utama dari 

dataintegrity dan non-repudiation, yang membantu mencegah hacker mengubah 

data. 

2.3.2. Integrity 

“Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seijin 

pemilik informasi.”(Rahardjo, 1998-2002). 

Serangan yang mengacu pada aspek keamanan integrity yang paling sering 

dalam WLAN adalah sniffing, session hijacking, atau IP/Mac Address Spoofing 

yang biasa disebut serangkaian serangan MITM(Man In The Middle Attack). 

Implementasi untuk mengoptimalkan aspek keamnan integrity dalam lingkup 

WLAN adalah penggunan enkripsi data yang kuat dan menggunakan string yang 

panjang sebagai session id. 

2.3.3. Authentication 

“Aspek ini berhubungan dengan metoda untuk menyatakan bahwa informasi 

betul-betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-

betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul 

server yang asli.”(Rahardjo, 1998-2002). 

Aspek otentifikasi ini adalah aspek yang paling sering di praktekan dalam 

berbagai sistem.Implementasi yang paling sering dijumpai adalah sistem login 
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dengan username dan password.Implementasi dalam WLAN bisa memanfaatkan 

server radius untuk melakukan login ke dalam WLAN sebelum mendapat koneksi 

ke jalur internet. 

2.3.4. Availability 

“Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan 

informasi ketika dibutuhkan.Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat 

menghambat atau meniadakan akses ke informasi.”(Rahardjo, 1998-2002). 

Aspek availibilitas merupakan aspek keamanan yang sangat sensitif terhadap 

ketersediaan layanan terutama bila layanan tersebut terhubung kedalam seuah 

jaringan. Serangan yang dilakukan pada aspek ini adalah serangan DoS (Denial of 

Services), serangan ini berpotensi melumpuhkan target serangan bahkan merusak 

perangakat target tersebut.  

2.3.5. Jenis Serangan Terhadap Jaringan Wireless 

a. Serangan Pasif 

Serangan pasif hanya ditujukan untuk mengumpulkan informasi-

informasi tertentu mengenai identitas atau keberadaan wlan untuk proses 

penetrasi berikutnya. Misalnya mencari tahu nama SSID, channel atau 

frekuensi yang digunakan, Mac-Address yang berasosiasi dalam jaringan, 

range ip-address yang digunakan, dan parameter-parameter jaringan wireless 

lain-nya. 

b. Serangan Aktif 

Serangan aktif adalah serangan yang dapat merubah atau melakukan 

injeksi terhadap parameter tertentu berdasarkan informasi yang di dapatkan 



II-13 

pada serangan pasif dengan tujuan mendapatkan akses terhadap jaringan 

ataupun tujuan jahat lain-nya. Misalnya Mac-Spoofing yang bertujuan 

memalsukan alamat mac-address dari user tertentu sehingga penyerang atau 

intruder bisa mendapatkan akses dengan memakai mac-address dari user 

yang punya hak atau WEP-Cracking yang bertujuan melakukan brute force 

terhadap sistem untuk mendapatkan kata kunci yang benar agar penyerang 

dapat berasosiasi kedalam jaringan. 

 

2.4. WLAN Penetration Testing List 

Patokan pengukuran pengujian penetrasi terhadap jaringan wireless ini 

ditetapkan terhadap beberapa parameter yang menjadi turunan dari variable-

variabel yang dikategorikan berdasarkan aspek keamanan jaringan wireless pada 

tabel frame level wireless attack yang disusun refaat, dkk. 2016, kemudian di 

adaptasi ditambahkan beberapa variabel yang berhubungan dengan setiap aspek 

keamanan jaringan wireless tersebut yang tertera pada tabel 2.4: 

Tabel 2.4. Parameter-parameter keamanan jaringan wireless 

No Variabel Parameter 

Confidentiality 

1 

Wireless 

Encryption 

No 

2 WEP 

3 WPA/TKIP 

4 WPA/PSK 

5 WPA Enterprise 

 

Lanjutan Tabel 2.2 

 

6 Password 

Service 

Jaringan 

Default 

7 Single Password 

8 Multiple Password 

9 WEP Crack Enabled 
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10 
MITM 

ARP Poison 

11 Packet Analyze 

Authentication 

12 

WEP 

64 bit 

13 128 bit 

14 152 bit 

15 

WPA/TKIP 

Short password, no complexity, no update periode 

16 Long password, no complexity, no update periode 

17 Long password, complex, no update periode 

18 Long password, complex, updated 

19 

WPA/AES 

Short password, no complexity, no update periode 

20 Long password, no complexity, no update periode 

21 Long password, complex, no update periode 

22 Long password, complex, updated 

23 

Local Radius 

Implemented (Default) 

24 Complex Username 

25 Short password, no complexity, no update periode 

26 Long password, no complexity, no update periode 

27 Long password, complex, no update periode 

28 Long password, complex, updated 

29 Limited Session 

30 Encrypted password 

31 Radius+WPA Implemented 

Access Control 

32 Mac Filter Implemented 

33 Radius Implemented  

34 Network 

Service Audit 

Telnet Port changed 

35 Telnet Access List 

 

2.4.1. Wireless Encryption 

a. WEP Crack 

WEP crack merupakan sebuah serangan yang ditujukan untuk mengetahui 

kata kunci dari enkripsi wireless yang menggunakan WEP. Tools yang 

digunakan adalah: 

1. Airmon-ng 

2. Aireplay-ng 

3. Airodump-ng 
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4. Aircrack-ng 

b. WPA Crack 

WPA Crack merupakan sebuah serangan yang ditujukan untuk 

memperoleh kata kunci enkripsi wireless yang menggunakan enkripsi 

WPA baik itu WPA-TKIP maupun WPA-AES. Metode yang digunakan 

dalam serangan ini adalah dengan menggunakan serangan brute force 

secara random, dan dengan serangan brute force berdarkan sebuah 

password list tertentu. Tools yang digunakan dalam WPA cracking: 

1. Airmon-ng 

2. Aireplay-ng 

3. Airodump-ng 

4. Aircrack-ng 

5. Crunch 

6. Password List 

2.4.2. Password Service Jaringan 

a. Service Jaringan 

Service jaringan yang dimaksud adalah service jaringan yang terdapat 

dalam access point yang pada umumnya Kafe dan Kedai menggunakan 

wireless router atau wireless bawaan dari modem. Serangan yang 

dilakukan adalah mencari password dari service web dan service telnet 

sehingga dapat masuk pada mode konfigurasi perangkat yang 

memungkinkan penyerang melihat password wifi atau pun konfigurasi-

konfigurasi perangkat lain nya. 
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Tools yang digunakan untuk melakukan finger printing dan 

melakukan scanning terhadap informasi service jaringan adalah: 

1. NMAP 

2. Angry IP Scanner 

b. Default Password 

Setiap perangkat jaringan terutama modem bawaan ISP mempunyai 

default password untuk administrator. Serangan ini memanfaatkan default 

password dari perangkat jaringan di setiap lokasi penelitian pada service 

web dan telnet setelah dilakukan finger printing terlebih dahulu. 

c. Single Password 

Single password adalah menggunakan password yang sama untuk semua 

service yang membutuhkan password. Serangan yang dilakukan adalah 

mencoba setiap service jaringan dengan password yang sama, jika ternyata 

hasilnya setiap password sama maka disimpulkan sistem tersebut 

menerapkan single password. 

d. Multiple Password 

Multiple password adalah menggunakan password yang berbeda untuk 

setiap service yang membutuhkan password yang khususnya password 

service jaringan. Serangan yang dilakukan sama dengan single password, 

yaitu mencoba setiap service jaringan dengan password yang sama, jika 

ternyata hasilnya setiap service beda password maka disimpulkan sistem 

tersebut menerapkan multiple password. 
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2.4.3. MITM(Man in The Middle Attack) 

a. ARP Poison 

 ARP Poison merupakan serangan yang meracuni ARP table pada 

suatu jaringan wireless. ARP table adalah tabel yang berisi informasi host 

yang aktif berikut wireless station berupa mac address dan ip address dari 

host. Tujuan nya adalah membuat suatu user tertentu atau bahkan semua 

user mengira bahwa laptop penyerang adalah wireless station yang 

menjadi gateway pengguna dalam mengakses internet. Tools yang 

digunakan adalah ettercap. 

b. Packet Analize 

Packet analize merupakan serangan untuk melakukan analisa terhadap 

file hasil sadapan dalam mode promiscious. Penyadapan mempunyai dua 

mode, yaitu mode monitor dan mode promiscuous. 

Mode monitor digunakan untuk menyadap paket-paket beacon untuk 

proses cracking kata kunci. Promiscious mode digunakan untuk menyadap 

konten-konten yang dikirim host melalui jaringan. 

Tools yang digunakan: 

1. Wireshark 

2. Network Miner 
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2.4.4. WEP 

a. WEP 64 Bit 

Konsep enkripsi WEP adalah menggunakan 24bit untuk IV dan sisanya 

untuk kata kunci. Setiap karakter dalam enkripsi wep adalah 4 bit, maka 

dalam wep 64 bit, implementasi nya adalah 40 bit kata kunci atau hanya 10 

karakter hexadecimal. Implementasi wep 64 bit dapat ditembus dalam 

hitungan menit. 

b. WEP 128 Bit 

WEP 128 bit mempunyai 104 bit sebagai kata kunci yang setara dengan 26 

karakter yang artinya meskipun masih dapat tertembus, implementasi wep 

128 bit dapat lebih menghambat penyerang. 

c. WEP 152 Bit 

WEP 152 bit hanya dapat di implementasi pada perangkat tertentu yang 

support wep 152 bit. WEP 152 bit mempunyai 128 bit untuk kata kunci 

yang setara dengan 32 karakter hexadecimal yang artinya dapat lebih 

menghambat penyerang lebih lama dari wep 128 bit dalam proses cracking 

oleh penyerang. 

2.4.5. WPA – TKIP and WPA-AES 

a. Key Management 

1. Long and Short Password 

Implementasi WPA-TKIP maupun WPA-AES dapat menggunakan 

minimal 8 karakter dan maksimal 63 karakter yang ada dalam ASCII. 
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Implementasi kata kunci WPA dengan jumlah karakter dibawah 12 

karakter disimpulkan termasuk pada short password. 

2. Password Complexity 

Password complexity sangat dianjurkan dalam manajemen password. 

Penetapan password yang kompleks adalah password yang 

mencampurkan lowercase dengan uppercase, mencampurkan angka, dan 

menggunakan symbol. 

3. Updated Password 

Tempo perubahan password merupakan hal penting lain yang diperlukan 

dalam manajemen password. Paper management password yang 

diterbitkan oleh (Government of HKSAR, 2008) menerangkan bahwa 

minimal dalam fase 6 bulan password harus diganti. 

2.4.6. Local Radius 

a. Username Complexity 

Kompleksitas username akan lebih meningkatkan keamanan jaringan, 

tingkat kompleksitas username sama dengan tingkat kompleksitas 

password. 

b. Password Management 

Manajemen password dalam radius sama dengan manajemen password 

dalam WPA. 

c. Limited Session 

Radius dapat membatasi waktu akses menggunakan sesi, jika di 

implementasi maka akan lebih membatasi kemungkinan serangan jaringan. 
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d. Encrypted Password 

Radius dapat melakukan implementasi enkripsi password menggunakan 

certificate. Jika di implementasi akan sangat memperkuat sistem 

keamanan jaringan. 

2.4.7. Mac Filter 

a. Bypass Mac Filter 

Bypass mac-filter adalah serangan yang merubah mac-address penyerang 

dengan mac-address yang terdaftar dan memiliki akses dari perangkat dan 

terhadap jaringan. Tools yang digunakan adalah: 

1. NMAP 

2. ARP 

3. Airmon-ng 

4. Airodump-ng 

5. Mac Changer 

2.4.8. Network Service Audit 

a. Telnet Port Changed 

  Telnet secara default menggunakan port 23, tapi port default 

tersebut dapat dirubah sesuai keinginan administrator. Implementasi 

perubahan port telnet dapat meningkatkan sistem keamanan jaringan. 

b. Telnet Access List 

  Telnet access list merupakan sebuah rule yang berisi daftar host 

yang dapat melakukan akses terhadap service telnet dimana parameternya 

adalah berupa mac-address. 
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2.5. Wireless Penetration Testing Tools 

Tools-tools yang digunakan dalam penelitian ini tertera dalam tabel 2.5: 

Tabel 2.5. Wireless Penetration Tools 

No Tools 

1 Airmon-ng 

2 Airodump-ng 

3 Aireplay-ng 

4 Aircrack-ng 

5 Mac Changer 

6 Access Point/Wireless Router Default Password List 

7 Crunch 

8 Wireshark 

9 Ettercap 

10 Network Miner 

11 Password List 

12 Browser 

13 Telnet 

14 Angry IP Scanner 

 

2.5.1. Airmon-ng 

 Airmon-ng merupakan salah satu script bawaan dari tools aircrack. Script 

airmon-ng ini bisa digunakan untuk mengaktifkan mode monitor pada wireless. 

Interfaces. (Ports, 2014).  

2.5.2. Airodump-ng 

 Airodump-ng merupakan script lain bawaan aircrack yang digunakan 

untuk menangkap paket frame 802.11. (Ports, 2014) 

2.5.3. Aireplay-ng 

 Aireplay-ng merupakan script lain bawaan aircrack dimana fungsi 

utamanya adalah untuk menghasilkan lalu lintas untuk penggunaan selanjutnya di 

aircrack-ng. (Ports, 2014) 
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2.5.4. Aircrack-ng 

 Aircrack-ng adalah program untuk melakukan cracking terhadap kata 

kunci WEP dan WPA-PSK 802.11 yang dapat menemukan kata kunci setelah 

cukup banyak paket data yang ditangkap. (Ports, 2014) 

2.5.5. Mac Changer 

 Macchanger adalah tools bawaan sistem operasi yang berbasis linux untuk 

mengganti mac address komputer menjadi mac address tertentu. (Ports, 2014) 

2.5.6. Default Password List 

 Default password list merupakan sekumpulan password default dari suatu 

service dalam suatu device untuk setiap brand yang tersedia. (Ports, 2014) 

2.5.7. Crunch 

 Crunch adalah generator daftar kata di mana kita dapat menentukan 

pemilihan karakter standar atau kumpulan karakter yang ingin kita generate. 

Crunch bisa menghasilkan semua kemungkinan kombinasi dan permutasi. (Ports, 

2014). Crunch mempunyai beberapa fitur: 

a. Crunch menghasilkan daftar kata dalam kombinasi dan permutasi 

b. Crunch bisa memecah output dengan berdasarkan jumlah baris atau 

ukuran file 

c. Pola crunch mendukung angka dan simbol 

d. Pola crunch mendukung karakter huruf besar dan kecil secara terpisah 

e. Menambahkan laporan status saat membuat beberapa file 

f. Pilihan baru untuk dukungan literal dari @,% ^ 

g. Opsi baru untuk membatasi karakter duplikat  
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h. Sekarang memiliki dukungan unicode 

2.5.8. Wireshark 

 Wireshark adalah penganalisis protokol jaringan paling terdepan di dunia. 

Wireshark memungkinkan kita melihat apa yang terjadi pada jaringan dalam 

tingkat mikroskopis. Perkembangan Wireshark tumbuh berkat kontribusi ahli 

jaringan di seluruh dunia. Wireshark adalah kelanjutan dari sebuah proyek yang 

dimulai pada tahun 1998. (Ports, 2014) 

2.5.9. Ettercap 

 Ettercap adalah serangkaian tools lengkap untuk serangan mitm. Ettercap 

memiliki fitur sniffing dari koneksi yang aktif, penyaringan konten  dan banyak 

trik lainnya. Ettercap mendukung diseksi aktif dan pasif dari banyak protokol dan 

mencakup banyak fitur untuk analisis jaringan dan host. (ettercap.github.io, 

diakses 21 April 2017) 

2.5.10. NMAP 

 Nmap ("Network Mapper") adalah utilitas gratis dan open source (lisensi) 

untuk melakukan proses audit dari penemuan parameter jaringan dan keamanan 

jaringan. Nmap menggunakan paket IP mentah dengan cara baru untuk 

menentukan host yang aktif di jaringan, layanan atau service jaringan (nama dan 

versi aplikasi), sistem operasi (versi OS), jenis filter paket / firewall Sedang 

digunakan, dan berbagai karakteristik lainnya. (Ports, 2014) 

 

2.5.11. Network Miner 

 Network Miner adalah tools Network Forensic Analysis Tool (NFAT) untuk 

Windows (tapi juga bekerja di Linux / Mac OS X / FreeBSD). NetworkMiner dapat 

digunakan sebagai tool sniffing dan capturing paket secara pasif, mendeteksi 

sistem operasi, sesi, nama host, port terbuka, dan lainnya. NetworkMiner juga 

dapat mengurai file PCAP untuk di analisis secara off-line dan untuk 
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meregenerasi / memasang kembali file dan sertifikat yang ditransmisikan dari file 

PCAP. 

2.5.12. Password List 

 Password list merupakan sebuah file yang berisi ribuan hingga jutaan kata 

untuk digunakan dalam serangan bruteforce. 

2.5.13. Browser 

 Browser digunakan untuk melakukan serangan default password dari 

service web modem untuk masuk kedalam mode konfigurasi modem. 

2.5.14. Telnet 

 Telnet digunakan untuk melakukan akses telnet terhadap modem wireless 

dengan memanfaatkan password default telnet dari modem dimana setelah 

berhasil masuk, selanjutnya memasukan perintah untuk menampilkan semua 

username dan password admin yang ada pada perangkat. 

2.5.15. Angry IP Scanner 

 Angry IP Scanner adalah pemindai port dan alamat IP yang sangat cepat. 

Angry ip scanner dapat memindai alamat IP dalam jangkauan apapun dan juga 

port, dan merupakan tool yang bersifat cross-platform dan ringan. Tidak 

memerlukan instalasi apapun, bisa dengan bebas disalin dan digunakan dimana 

saja. 

 Angry IP Scanner hanya memotret setiap alamat IP untuk memeriksa 

apakah masih hidup, maka opsional adalah untuk menyelesaikan nama hostnya, 

menentukan alamat MAC, memindai port, dll. Jumlah data yang dikumpulkan 

tentang masing-masing host dapat diperpanjang dengan plugin. 
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2.6. Pemilihan Metodologi Penetration Testing 

Metodologi sangat diperlukan untuk melakukan sebuah uji penetrasi, karena 

dalam sebuah metodologi sudah terdapat berbagai parameter-parameter yang 

perlu diuji sehingga memudahkan dalam proses pengujian terutama jika penguji 

tidak mempunyai pengalaman yang banyak dalam hal uji penetrasi seperti kutipan 

berikut ini: 

“Methodology   is   a   “map”   using   which   you   will   reach   your   final   

destination   (end   of   test)   and   without   a methodology  the  testers  might  get  

“lost”  (reach  the  abovementioned  results).” (Byeong-Ho Kang, 2008) 

Artinya, Metodologi adalah sebuah peta atau konsep yang digunakan agar 

tujuan akhir dari pengujian dapat dicapai dan tanpa sebuah metdologi, seorang 

penguji tidak akan mendapat hasil pengujian yang diharapkan. 

Metodologi yang sudah banyak digunakan dan efektif untuk melakukan uji 

penetrasi ada tiga, yaitu OSSTMM, NIST, dan ISSAF. Byeong-Ho Kang dalam 

penelitian nya mengenai metodologi yang efektif untuk melakukan uji  penetrasi 

mereferensikan metdologi OSSTMM dibanding NIST karena metodologi 

OSSTMM di nilai lebih komprehensif dalam beberapa poin, tapi untuk uji 

penetrasi skala perusahaan Byeong-Ho Kang lebih menekan untuk memilih 

metodologi ISSAF sebagai pilihan primer, karena metodologi ini mempunyai 

kerangka kerja yang sangat lengkap dan terstruktur seperti yang dituturkan dalam 

kutipan berikut: 
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“NIST's   methodology   is   less   comprehensive   than   the   OSSTMM;   

however,   it   is   more   likely   to   be   accepted   by regulatory  agencies.  For  

this  reason  NIST  refers  to  the  OSSTMM.”. (Byeong-Ho Kang, 2008) 

Artinya, Metodologi OSSTMM lebih komprehensif dibanding metodologi 

NIST, dan bagaimanapun metodologi OSSTMM lebih diterima oleh agen-agen 

regulator. Untuk alasan tersebut OSSTMM lebih direkomendasikan dibanding 

NIST. (Byeong-Ho Kang, 2008) 

Kutipan lain yang menyebutkan bahwa metodologi ISSAF sangat 

direkomendasikan adalah: 

“The  ISSAF  should  primarily  be  used  to  fulfill an   organization's   

security   assessment   requirements   and   may   additionally   be   used   as   a   

reference   for   meetingother   information   security   needs.”(Byeong-Ho Kang, 

2008) 

Artinya, ISSAF harus digunakan secara primer untuk mengisi kebutuhan 

penilaian tingkat keamanan dan digunakan sebagai referensi untuk kebutuhan 

keamanan sistem informasi lainnya.(Byeong-Ho Kang, 2008). 

Kutipan tersebut menunjukan bahwa metodologi ISSAF lebih di 

rekomendasikan dari pada metodologi lainnya sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan metodologi ISSAF. 
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2.7. Kajian Penelitian Sebelumnya 

  Berikut merupakan literatur review dan metodologi dari penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian bersangkutan pada fokus keamanan 

jaringan wireless dan penetration testing: 

Tabel 2.6 Studi Literatur tentang Keamanan Jaringan Wireless 

No Peneliti/Tahun Judul Bahasan 

1 

Tareek 

Mohamed 

Refaat, 

dkk/2016 

Wireless Local Area 

Network Security 

Enhanchement through 

Penetration Testing 

Perbandingan penggunaan 

sistem keamanan jaringan 

wireless dengan 

menggunakan metode 

penetration testing 

2 

Ida Bagus Verry 

Hendrawan 

Manuaba, 

Risanuri 

Hidayat, Sri 

Suning 

Kusumawardani 

/2012 

Evaluasi Keamanan Akses 

Jaringan Komputer 

Nirkabel (Kasus : Kantor 

Pusat Fakultas Teknik 

Universitas Gadjah Mada) 

Evaluasi  terhadap  

jaringan komputer 

nirkabel pada KPFT-UGM 

dilakukan dengan 

melakukan penetration 

testing berupa MAC 

address spoffing, 

authentication attack, DoS, 

MITM, Eavesdropping, 

WEP cracking. 

3 

Yesi Novaria 

Kunang, Taqrim 

Ibadi, 

Suryayusra / 

2013 

Celah Keamanan Sistem 

Autentikasi Wireless 

Berbasis RADIUS 

Evaluasi terhadap sistem 

keamanan jaringan 

wireless yang 

menggunakan sistem 

autentifikasi menggunakan 

Server Radius meliputi 

berbagai aspek. 

4 

Mardiana 

Mohamad Noor 

dan Wan Haslina 

Hassan/2013 

Wireless Networks: 

Developments, Threats and 

Countermeasures 

Evaluasi terhadap tata cara 

manajemen wireless, 

berbagai ancaman dan 

celah keamanan jaringan 

wireless, dan beberapa 

cara mencegah serangan. 

5 
Alimuddin 

Yasin/2013 

Analisis, Perancangan Dan 

Pengamanan Jaringan 

Nirkabel Berbasis Captive 

Portal Menggunakan 

Openwrt Pada Wireless 

Analisis, perancangan, 

konsep, dan cara 

implementasi pengamanan 

jaringan wireless 

menggunakan captive 
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Router Tl-Mr4320 

(Studi Kasus: Pt. Kencana 

Transport Yogyakarta) 

portal menggunakan 

Openwrt. 

6 
Pujiarto, dkk. 

2013 

Evaluasi Keamanan 

Wireless Local Area 

Network Menggunakan 

Metode Penetration 

Testing(Kasus : Universitas 

muhammadiyah Magelang) 

Evaluasi terhadap 

keamanan jaringan 

wireless yang disertai 

pengukuran tingkat 

keamanan dengan 

mengikuti metodologi 

ISSAF. 

7 
Aji 

Supriyanto/2006 

Tinjauan Teknis Teknologi 

Perangkat Wireless dan 

Standar Keamanannya 

Evaluasi terhadap berbagai 

konsep sistem keamanan 

untuk jaringan wireless. 

 

Perbedaan penelitan sebelumnya pada tabel 2.6 dengan penelitian ini terdapat 

pada hal-hal berikut: 

a. Penelitian nomor satu dengan judul Wireless Local Area Network Security 

Enhanchement through Penetration Testing oleh Tareek Mohamed Refaat, 

dkk pada tahun 2016 melakukan pengukuran tingkat keamanan terhadap 

jaringan wireless dengan metode penetration testing, namun dengan standar 

parameter yang berbeda. Penelitian ini mengukuti standar parameter dengan 

dua level yaitu, Frame level dan RF level yang di publikasi oleh Siemens 

Company. 

b. Penelitian nomor dua dengan judul Evaluasi Keamanan Akses Jaringan 

Komputer Nirkabel (Kasus : Kantor Pusat Fakultas Teknik Universitas 

Gadjah Mada) oleh Ida Bagus Verry Hendrawan Manuaba, Risanuri Hidayat, 

Sri Suning Kusumawardani pada tahun 2012, melakukan pengujian system 

keamanan wireless dengan studi kasus Kantor Pusat Fakultas Teknik 

Universitas Gadjah Mada. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 
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terdiri dari 5 parameter yaitu MAC address spoffing, authentication attack, 

DoS, MITM, Eavesdropping, WEP cracking. Penelitian ini melakukan 

pengujian dengan tambahan beberapa parameter mengikuti Frame Level dan 

RF Level dari Siemens Company. 

c. Penelitian nomor tiga dengan judul Celah Keamanan Sistem Autentikasi 

Wireless Berbasis RADIUS oleh Yesi Novaria Kunang, Taqrim Ibadi, 

Suryayusra pada tahun 2013 melakukan pengujian terhadap sistem keamanan 

wireless yang menerapkan Sistem Radius sebagai authenticatiom system. 

Penelitian memiliki salah satu parameter dengan pengujian sistem Radius, 

namun dengan pembahasan yang lebih singkat. 

d. Penelitian nomor empat dengan judul Wireless Networks: Developments, 

Threats and Countermeasures melakukan evaluasi sistem keamanan, 

mengenal ancaman dan indikasi ancaman serangan wireless, dan memberikan 

saran sebagai pencegahan terhadap temuan yang didapat tentang ancaman 

keamanan jaringan wireless.  

Penelitian ini menggunakan framework ISSAF, sedikit berbeda dengan 

framework yang digunakan dengan penelitian nomor 4.  

e. Penelitian nomor lima dengan judul Evaluasi Keamanan Wireless Local Area 

Network Menggunakan Metode Penetration Testing (Kasus: Universitas 

muhammadiyah Magelang) melakukan pengujian system keamanan wireless 

dengan metodologi Evaluasi Keamanan Jaringan, parameter yang digunakan 

hampir sama, dan penelitian nomor 5 menjadi kaidah bagi penelitian yang 
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saat ini dilakukan sebagai cara memberikan penilaian atau score terhadap 

hasil uji penetrasi. 

f. Penelitian nomor 6 dengan judul Tinjauan Teknis Teknologi Perangkat 

Wireless dan Standar Keamanannya menggunakan berbagai tools dengan 

penjelasan lengkap dari efek penggunaan tools yang digunakan untuk 

melakukan pengujian sistem keamanan wireless. Penelitian yang disusun saat 

ini mengikuti tata cara penjelasan penelitian nomor 6 dalam menjelaskan 

fungsi-fungsi dan peran setiap tools yang digunakan dalam proses uji 

penetrasi. 


