
BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1. Kebutuhan Sistem

Implementasi dari Aplikasi Belejar Web Hacking memerlukan perangkat

lunak  dan  perangkat  keras  dengan  spesifikasi  tertentu  agar  aplikasi  dapat

diimplementasikan dengan baik. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak

dalam implementasi aplikasi yang dibuat adalah sebagai berikut:

4.1.2. Kebutuhan Perangkat Keras

Aplikasi  Belajar  Web  Hacking  merupakan  aplikasi  dengan  arsitektur

client-server sehingga  perangkat  keras  yang  dibutuhkan  mencakup  kebutuhan

pada sisi  client dan  server.  Pada  sisi  server perangkat  keras  yang dibutuhkan

adalah sebagai berikut:

1. CPU 2,7GHz

2. RAM 512MB

3. Network Card 1Gbps

4. Jaringan Internet

Pada  sisi  client perangkat  keras  yang  dibutuhkan  untuk  menjalankan

aplikasi adalah sebagai berikut:

1. CPU 1,2GHz

2. RAM 512MB

3. VGA Card 32MB

4. Modem

5. Jaringan Internet
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4.1.3. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan  perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk  mengembangkan

Aplikasi Belajar Web Hacking adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi: Xubuntu 11.10

2. Web Browser: Firefox 14

3. Editor: Geany 0.20

4. Source Code Management: Git 1.7.5.4

5. Terminal emulator: xfce-terminal

6. SSH Client: OpenSSH 5.8

7. Web Server: Apache 2.2.14

8. Database Server: MySQL 5.1.67

9. Bahasa Pemrograman: PHP 5.3.2

10. Database Client: phpMyAdmin 3.3.9

11. Javascript Interpreter: Mozilla Spidermonkey 1.8.5

12. Networking Utility: ncat 5.0

13. Web Server Benchmark: Siege

14. Web Security Scanner: SQLmap

15. Web Optimization: Google Page Speed

Kebutuhan perangkat lunak pada sisi server adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi: Ubuntu Server 10.04

2. Reverse Proxy: nginx

3. Web Server: Apache 2.2.14

4. Database Server: MySQL 5.1.67

5. Server Side Script: PHP 5.3.2
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6. Javascript Interpreter: Mozilla Spidermonkey 1.8.5

7. Networking Utility: ncat 5.0

8. SSH Server: OpenSSH Server 5.3

9. Source Code Management: Git 1.7.5.4

10. Domain Name: penulis menggunakan domain ta.rioastamal.net.

Kebutuhan perangkat lunak pada sisi  client untuk menggunakan aplikasi

adalah sebuah web browser Firefox versi 14.

4.2. Pembuatan Program

Aplikasi  Belajar  Web  Hacking  berjalan  diatas  web  server  Apache  dan

menggunakan  database  server  MySQL.  Kode-kode  program  untuk  Aplikasi

Belajar Web Hacking dibuat menggunakan text editor Geany dan disimpan dalam

ekstensi *.php. File-file tersebut kemudian diletakkan pada direktori khusus yang

dikenali oleh Apache sehingga dapat diakses melalui Web Browser.

4.3. Pemasangan Program

Untuk dapat diakses oleh pengguna maka aplikasi perlu diletakkan pada

server yang dapat diakses melalui internet. Penulis menggunakan VPS server dari

provider Linode dengan alamat IP untuk server adalah 106.187.94.18 dan domain

yang  digunakan  adalah  ta.rioastamal.net.  Sehingga  untuk  mengakses  aplikasi

digunakan URL http://ta.rioastamal.net/. Langkah-langkah pemasangan program

pada server adalah:

1. Membuat domain ta.rioastamal.net.

2. Mengarahkan domain ke IP 106.187.94.18.

3. Memasang Ubuntu Server 10.04 LTS
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4. Memasang OpenSSH Server

5. Memasang MySQL dan  pembuatan  struktur  database  pada  server  sesuai

rancangan.

6. Memasang Nginx dan Apache

7. Memasang ncat dan spidermonkey

8. Memasang Git

9. Membuat  sebuah  aplikasi  pada  Facebook.com  dengan  nama  “Aplikasi

Belajar  Web Hacking”  untuk mendapatkan  App Key dan  App Secret dari

Server Facebook.

10. Upload file dari  development machine  ke Server menggunakan Git dengan

perintah git push.

4.4. Implementasi Sistem

Setelah  kebutuhan  sistem  terpenuhi,  langkah  selanjutnya  adalah

mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam sebuah Aplikasi Belajar Web

Hacking. Aplikasi Belajar Web Hacking terdiri beberapa modul yaitu modul untuk

mengelola  tipe  misi,  mengelola  misi,  mengelola  learning  center,  mengelola

pengguna, mengelola media,  dan integrasi  aktifitas dengan situs jejaring sosial

Facebook.  Implementasi  Aplikasi  Belajar  Web Hacking penulis  jelaskan dalam

beberapa tahap yaitu:

4.4.1. Output Unit Testing Class Model

Pada  tahap  ini  penulis  menjelaskan  hasil  output  dari  unit-testing yang

dilakukan pada  masing-masing class  model.  Proses  ini  merupakan bagian  dari

Test-driven Development (TDD) yang dilakukan penulis.  Berikut  adalah hasil-
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hasil output dari class model.

A. Output Unit Testing User_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  User_Model_Test  adalah  melakukan

pengetesan pada class model User dan class database helper User_model. Output

dari unit testing User_Model_Test ditunjukkan oleh tabel 4.1 dan gambar 4.1.

Tabel 4.1. Output skenario tes pada class User_Model_Test

No. Tes Status

1. test_user_model_setter_getter() pass

2. test_user_model_get_status() pass

3. test_user_model_insert() pass

4. test_user_model_multiple_insert() pass

5. test_user_model_delete_record() pass

6. test_user_model_hall_of_fame() pass

7. test_get_users_point() pass

8. test_user_count() pass

9. test_exception_insert_error() pass

10. test_exception_update_error() pass

11. test_exception_delete_error() pass

12. test_exception_status_argumen_error() pass

13. test_exception_status_name_error() pass

14. test_exception_status_id_error() pass

15. test_user_join_date_dengan_format() pass

16. test_user_last_activity_date_format() pass

Gambar 4.1 Output unit testing untuk User_Model_Test
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B. Output Unit Testing  Mission_Type_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  Mission_Type_Model_Test adalah

melakukan pengetesan pada class model Mission_Type dan class database helper

Mission_Type_model.  Output  dari  unit  testing  Mission_Type_Model_Test

ditunjukkan oleh tabel 4.2 dan gambar 4.2.

Tabel 4.2. Output skenario tes pada class Mission_Type_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_type_model_setter_getter() pass

2 test_mission_type_model_insert() pass

3 test_mission_type_model_multiple_insert() pass

4 test_user_model_delete_record() pass

5 test_exception_insert_error() pass

6 test_exception_update_error() pass

7 test_exception_delete_error() pass

Gambar 4.2 Output unit testing untuk Mission_Type_Model_Test

C. Output Unit Testing  Mission_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  Mission_Model_Test adalah  melakukan

pengetesan pada class model  Mission dan class database  helper Mission_model.

Output  dari  unit  testing  Mission_Model_Test ditunjukkan  oleh  tabel  4.3 dan

gambar 4.3.
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Tabel 4.3. Output skenario tes pada class Mission_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_model_setter_getter() pass

2 test_mission_model_get_status() pass

3 test_mission_model_insert() pass

4 test_mission_model_multiple_insert() pass

5 test_user_model_get_by_mission_link() pass

6 test_user_model_delete_record() pass

7 test_mission_model_get_tags() pass

8 test_exception_insert_error() pass

9 test_exception_update_error() pass

10 test_exception_delete_error() pass

11 test_exception_duplicate_error() pass

Gambar 4.3 Output unit testing untuk Mission_Model_Test

D. Output Unit Testing  Tag_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  Tag_Model_Test adalah  melakukan

pengetesan pada class model  Tag  dan class database  helper Tag_model. Output

dari unit testing Tag_Model_Test ditunjukkan oleh tabel 4.4 dan gambar 4.4.

Tabel 4.4. Output skenario tes pada class Tag_Model_Test

No Tes Status

1 test_tag_model_setter_getter() pass

2 test_tag_model_insert() pass

3 test_tag_model_insert_tag_name() pass

4 test_tag_model_multiple_insert() pass
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Tabel 4.4. Output skenario tes pada class Tag_Model_Test

No Tes Status

5 test_tag_model_delete_record() pass

6 test_exception_insert_error() pass

7 test_exception_update_error() pass

8 test_exception_delete_error() pass

9 test_tag_model_insert_duplikat() pass

10 test_tag_model_dengan_jumlah_artikel() pass

Gambar 4.4 Output unit testing untuk Tag_Model_Test

E. Output Unit Testing  Mission_Tag_Model_Test

Output unit testing pada class Mission_Tag_Model_Test adalah melakukan

pengetesan  pada  class  model  Mission_Tag  dan  class  database  helper

Mission_Tag_model.  Output  dari  unit  testing  Mission_Tag_Model_Test

ditunjukkan oleh tabel 4.5 dan gambar 4.5.

Tabel 4.5. Output skenario tes pada class Mission_Tag_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_tag_model_setter_getter() pass

2 test_mission_tag_model_insert() pass

3 test_mission_tag_model_multiple_insert() pass

4 test_mission_tag_model_delete_record() pass

5 test_exception_error() pass

6 test_exception_update_error() pass

7 test_exception_delete_error() pass

8 test_tag_model_insert_duplikat() pass
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Gambar 4.5 Output unit testing untuk Mission_Tag_Model_Test

F. Output Unit Testing  Article_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  Article_Model_Test adalah  melakukan

pengetesan  pada  class  model  Article dan  class  database  helper Article_model.

Output dari unit testing Article_Model_Test ditunjukkan oleh tabel 4.6 dan gambar

4.6.

Tabel 4.6. Output skenario tes pada class Article_Model_Test

No Tes Status

1 test_article_model_setter_getter() pass

2 test_article_model_insert() pass

3 test_article_model_multiple_insert() pass

4 test_get_featured_articles() pass

5 test_get_article_by_tags() pass

6 test_get_article_tags() pass

7 test_article_model_delete_record() pass

8 test_exception_insert_error() pass

9 test_exception_update_error() pass

10 test_exception_delete_error() pass

11 test_exception_insert_permalink_error() pass

12 test_exception_update_permalink_error() pass
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Gambar 4.6 Output unit testing untuk Article_Model_Test

G. Output Unit Testing  Article_Tag_Model_Test

Output unit testing pada class  Article_Tag_Model_Test adalah melakukan

pengetesan  pada  class  model  Article_Tag  dan  class  database  helper

Article_Tag_model. Output dari unit testing Article_Tag_Model_Test ditunjukkan

oleh tabel 4.7 dan gambar 4.7.

Tabel 4.7. Output skenario tes pada class Article_Tag_Model_Test

No Tes Status

1 test_article_model_setter_getter() pass

2 test_article_model_insert() pass

3 test_article_model_multiple_insert() pass

4 test_article_model_delete_record() pass

5 test_exception_error() pass

6 test_exception_update_error() pass

7 test_exception_delete_error() pass

8 test_tag_model_insert_duplikat() pass

Gambar 4.7 Output unit testing untuk Article_Tag_Model_Test
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H. Output Unit Testing  Mission_User_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  Mission_User_Model_Test adalah

melakukan pengetesan pada class model Mission_User dan class database helper

Mission_User_model.  Output  dari  unit  testing  Mission_User_Model_Test

ditunjukkan oleh tabel 4.8 dan gambar 4.8.

Tabel 4.8. Output skenario tes pada class Mission_User_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_user_model_setter_getter() pass

2 test_mission_user_model_time() pass

3 test_mission_user_model_insert() pass

4 test_mission_user_model_multiple_insert() pass

5 test_mission_user_model_delete_record() pass

6 test_exception_insert_error() pass

7 test_exception_update_error() pass

8 test_exception_delete_error() pass

9 test_exception_status_argumen_error() pass

10 test_exception_status_name_error() pass

11 test_exception_status_id_error() pass

12 test_mission_user_model_time_start_date_format() pass

13 test_mission_user_model_time_end_date_format() pass

14 test_mission_user_model_last_try_date_format() pass

Gambar 4.8 Output unit testing untuk Mission_User_Model_Test

I. Output Unit Testing  Setting_Model_Test

Output  unit  testing  pada  class  Setting_Model_Test adalah  melakukan



236

pengetesan pada class model Setting. Output dari unit testing Setting_Model_Test

ditunjukkan oleh tabel 4.9 dan gambar 4.9.

Tabel 4.9. Output skenario tes pada class Setting_Model_Test

No Tes Status

1 test_setting_awal_saat_diload() pass

2 test_update_setting_data_biasa() pass

3 test_insert_setting_data_biasa() pass

4 test_update_setting_data_array() pass

5 test_insert_setting_data_array() pass

6 test_update_setting_data_object() pass

7 test_insert_setting_data_object() pass

8 test_update_setting_cache() pass

9 test_insert_setting_cache() pass

10 test_insert_get_option_dengan_nilai_boolean_false() pass

11 test_delete_setting() pass

Gambar 4.9 Output unit testing untuk Setting_Model_Test

J. Output Unit Testing  Mission_Answer_Test

Output  unit  testing  pada  class  Mission_Answer_Test adalah  melakukan

pengetesan  pada  class  model  Mission_Answer.  Output  dari  unit  testing

Mission_Answer_Test ditunjukkan oleh tabel 4.x dan gambar 4.10.

Tabel 4.10. Output skenario tes pada class Mission_Answer_Test

No Tes Status

1 test_mission_answer_basic_arithmetic() pass

2 test_mission_answer_basic_url() pass
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Tabel 4.10. Output skenario tes pada class Mission_Answer_Test

No Tes Status

3 test_mission_answer_simple_get() pass

4 test_mission_answer_simple_post() pass

5 test_mission_answer_basic_http_auth() pass

6 test_mission_answer_basic_http_auth2() pass

7 test_mission_answer_js_variable() pass

8 test_mission_answer_document_title() pass

9 test_mission_answer_numeric_function() pass

10 test_mission_answer_cryptography_function() pass

11 test_mission_answer_voting_rock() pass

12 test_exception_mission_answer_voting_rock() pass

13 test_mission_answer_school_admin() pass

14 test_exception_mission_answer_school_admin() pass

15 test_mission_answer_auto_posting() pass

16 test_exception_mission_answer_auto_posting() pass

17 test_mission_answer_auto_posting_captcha() pass

18 test_exception_mission_answer_auto_posting_captcha() pass

19 test_mission_answer_bug_delete() pass

20 test_exception_mission_answer_bug_delete() pass

21 test_mission_answer_stealing_data() pass

22 test_mission_answer_cracking_password() pass

Gambar 4.10 Output unit testing untuk Mission_Answer_Model_Test

K. Output Unit Testing  Open_Graph_Model_Test

Output unit testing pada class Open_Graph_Model_Test adalah melakukan
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pengetesan  pada  class  model  Open_Graph_Model.  Output  dari  unit  testing

Open_Graph_Model_Test ditunjukkan oleh tabel 4.11 dan gambar 4.11.

Tabel 4.11. Output skenario tes pada class Open_Graph_Model_Test

No Tes Status

1 test_open_graph_model_constructor() pass

2 test_open_graph_model_setter_getter() pass

Gambar 4.11 Output unit testing untuk Open_Graph_Model_Test

Gambar 4.12 Tampilan Halaman Beranda (Potongan ke-1)

4.4.2. Tampilan Halaman Beranda

Pada saat pengguna pertama kali membuka Aplikasi Belajar Web Hacking
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maka  yang  ditampilkan  adalah  halaman  beranda.  Pada  halaman  ini  terdapat

beberapa informasi yaitu informasi singkat tentang Aplikasi Belajar Web Hacking,

quick how to yaitu informasi singkat seputar cara menggunakan aplikasi dan hall

of fame yaitu sejumlah daftar pemain dengan perolehan poin tertinggi.  Tampilan

halaman beranda ditunjukkan oleh gambar 4.12 dan gambar 4.13.

Gambar 4.13 Tampilan Halaman Beranda (Potongan ke-2)

4.4.2. Tampilan Halaman Login

Halaman login digunakan baik administrator atau pemain untuk melakukan

otentikasi. Untuk mengakses halaman login pengguna dapat melakukan klik menu

“Login” pada pojok kanan atas aplikasi. Pada halaman ini tersedia sebuah tombol

untuk  melakukan  Login  dengan  nama  “Login  via  Facebook”.  Ketika  tombol

ditekan  maka  pengguna  akan  diarahkan  ke  Facebook  untuk  proses  otentikasi.

Tampilan halaman login ditunjukkan oleh gambar 4.14.
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Gambar 4.14 Tampilan Halaman Login

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Login Dialog Facebook

4.4.3. Tampilan Halaman Login Dialog Facebook

Halaman login dialog Facebook digunakan pengguna untuk memasukkan

username dan  password  akun Facebook  mereka.  Login  dialog  ini  sepenuhnya

dikontrol oleh pihak Facebook bukan penulis. Per waktu tugas akhir ini dibuat

tampilan login dialog Facebook yang terintegrasi dengan aplikasi ini ditunjukkan

oleh gambar 4.15. Dimana pada gambar tersebut terdapat keterangan pengguna

login lewat “Aplikasi Belajar Web Hacking”.

4.4.4. Tampilan Halaman Dialog Otorisasi Aplikasi

Sebelum pengguna benar-benar terotentikasi untuk menggunakan Aplikasi
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Belajar  Web  Hacking,  pengguna  harus  mengijinkan  aplikasi  untuk  mengakses

data-data pengguna. Facebook menampilkan dialog otorisasi satu kali saja, setelah

aplikasi mendapatkan ijin dari pengguna maka dialog ini tidak muncul lagi selama

otorisasi belum dicabut. Per waktu tugas akhir ini dibuat tampilan dialog otorisasi

aplikasi  pada  Facebook  ditunjukkan  seperti  gambar  4.16.  Untuk  melakukan

otorisasi  pengguna  harus  melakukan  klik  tombol  “Play  Game”.  Setelah

melakukan klik “Play Game” pengguna akan diredirect kembali ke aplikasi.

Gambar 4.16 Tampilan Halaman Dialog Otorisasi Aplikasi

4.4.5. Tampilan Halaman Mengelola Tipe Misi

Pada  tampilan  halaman  mengelola  tipe  misi  administrator  dapat

menambahkan tipe misi, melihat daftar tipe misi dan menghapus tipe misi yang

ada.  Keempat  aksi  tersebut  dilakukan  dalam satu  halaman  saja.  Administrator

dapat  mengakses  halaman  ini  dengan  memilih  menu  “Misi”  → “Tipe  Misi”.

Tampilan halaman mengelola tipe misi ditunjukkan oleh gambar 4.17.
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Gambar 4.17 Tampilan Halaman Mengelola Tipe Misi

4.4.6. Tampilan Halaman Mengelola Misi

Pada tampilan halaman mengelola misi terdapat beberapa tampilan yaitu

halaman menambah misi, halaman mengubah misi, halaman mengubah tipe misi

secara  batch,  halaman  mengubah  status  misi  secara  batch dan  halaman

menghapus misi secara batch.

A. Tampilan Halaman Menambah Misi

Pada tampilan halaman menambah misi administrator dapat menambahkan

misi-misi baru yang dapat diambil oleh pemain. Pada halaman ini data yang dapat

diinput  oleh  administrator  adalah:  tipe  misi,  nama misi,  deskripsi,  kompetensi

tujuan, poin, urutan, status misi (active atau inactive), link dari misi, link dari misi

beritkunya dan  tags yang berhubungan dengan materi  misi.  Tampilan halaman

menambah misi ditunjukkan oleh gambar 4.18.
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Gambar 4.18: Tampilan Halaman Menambah Misi

B. Tampilan Halaman Daftar Misi

Pada  tampilan  halaman  daftar  misi  ditampilkan  misi-misi  yang  telah

ditambahkan sebelumnya. Tampilan diakses dengan melakukan menu “Misi” →

“Daftar Misi”. Daftar misi diurutkan berdasarkan dua kriteria yaitu: urutan dari

tipe misi dan urutan dari misi. Disediakan pilihan checkbox agar dapat dilakukan

suaktu  tindakan  secara  batch atau  banyak  sekaligus.  Nilai  dari  deskripsi  misi

kemungkinan cukup banjang dan dapat menyulitkan pembacaan daftar misi yang

ada.  Untuk  itu  penulis  membatasi  jumlah  karakter  deskripsi  misi  yang

ditampilkan,  jika  melebihi  75  karakter  maka  penulis  potong  dan  penulis

tambahkan  karakter  “[...]”.  Tampilan  halaman  daftar  misi  ditunjukkan  oleh

gambar 4.18.
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Gambar 4.19: Tampilan Halaman Daftar Misi

Gambar 4.20 Tampilan Halaman Ubah Misi
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C. Tampilan Halaman Ubah Misi

Tampilan  halaman  ubah  misi  hampir  sama  dengan  tampilan  halaman

tambah misi.  Untuk melakukan pengubahan data  misi,  administrator masuk ke

halaman  daftar  misi  dan  melakukan  klik  pada  nama  misi  untuk  memulai

pengubahan. Tampilan halaman mengubah misi ditunjukkan oleh gambar 4.20.

D. Tampilan Halaman Ubah Tipe Misi

Tampilan halaman ubah tipe misi  digunakan untuk mengubah tipe misi

secara banyak sekaligus atau disebut dengan batch. Tipe misi yang ada tergantung

dari  yang  dimasukkan  pada  halaman  tampilan  tipe  misi.  Untuk  memulai

pengubahan tipe misi, administrator melakukan centang pada misi-misi yang ingin

diubah tipenya kemudian memilih pilihan “Ubah Tipe” pada daftar “Action” yang

terletak  pada  sudut  kanan  bawah  tabel.  Tampilan  halaman  ubah  tipe  misi,

ditunjukkan oleh gambar 4.21.

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Ubah Tipe Misi
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E. Tampilan Halaman Ubah Status Misi

Tampilan halaman ubah status misi digunakan untuk mengubah status misi

secara banyak sekaligus atau disebut dengan  batch.  Status misi yang ada yaitu

“active” dan “inactive”. Dimana jika statusnya active maka misi akan ditampilkan

pada  daftar  pilihan  misi  yang  dapat  diambil  oleh  pemain.  Berlaku  sebaliknya

untuk  status  inactive.  Untuk  memulai  pengubahan  status  misi,  administrator

melakukan  centang  pada  misi-misi  yang  ingin  diubah  statusnya  kemudian

memilih  pilihan  “Ubah Status”  pada  daftar  “Action”  yang terletak  pada  sudut

kanan bawah tabel. Tampilan halaman ubah status misi, ditunjukkan oleh gambar

4.22.

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Ubah Status Misi

F. Tampilan Halaman Menghapus Misi

Tampilan  halaman  hapus  status  misi  digunakan  untuk  menghapus  misi

secara banyak sekaligus atau disebut dengan batch. Untuk memulai penghapusan

misi,  administrator  melakukan  centang  pada  misi-misi  yang  ingin  diubah
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statusnya kemudian memilih pilihan “Hapus” pada daftar “Action” yang terletak

pada sudut kanan bawah tabel. Tampilan halaman menghapus misi, ditunjukkan

oleh gambar 4.23.

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Menghapus Misi

4.4.7. Tampilan Halaman Mengelola Artikel

Pada tampilan halaman mengelola artikel terdapat beberapa tampilan yaitu

halaman menambah artikel, halaman edit artikel, halaman daftar tag, dan tampilan

preview artikel.

A. Tampilan Halaman Menambah Artikel

Pada  tampilan  halaman  menambah  artikel  administrator  dapat

menambahkan artikel yang akan ditampilkan pada halaman learning center. Untuk

mengakses halaman menambah artikel menu yang harus dipilih adalah “Learning

Center” → “Tambah  Artikel”. Terdapat beberapa inputan yang harus dimasukkan

oleh  administrator  untuk  menambahkan  artikel  yaitu:  judul  artikel,  ringkasan

artikel, konten artikel, ID dari penulis, permalink artikel, dan tag yang berasosiasi



248

dengan artikel.

Format yang digunakan untuk menulis artikel adalah format textile. Textile

memungkinkan  pengubahan  format  karakter-karakter  tertentu  menjadi  format

XHTML/HTML5 yang valid. Tabel 4.12 menunjukkan penggunaan textile.

Tabel 4.12. Contoh penggunaan format Textile

Textile XHTML/HTML5 Visual Output

*tebal* <strong>tebal</strong> tebal

_miring_ <em>miring</em> miring

+underline+ <ins>underline</ins> underline

*_tebal dan miring_* <strong><em>tebal dan
</em></strong>

tebal dan miring

# satu
# dua
# tiga

<ol>
<li>satu</li>
<li>dua</li>
<li>tiga</li>
</ol>

1. satu
2. dua
3. tiga

Gambar 4.24 Tampilan Halaman Tambah Artikel

Sebelum melakukan penyimpanan administrator dapat melakukan preview

terlebih  dulu  guna melihat  gambaran  output yang  akan ditampilkan.  Tampilan
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halaman menambah artikel ditunjukkan oleh gambar 4.24.

B. Tampilan Halaman Preview Artikel

Tampilan  halaman  preview  artikel  digunakan  untuk  melihat  bagaimana

tampilan artikel ketika akan ditampilkan. Preview berlaku untuk ringkasan dan

konten artikel. Tampilan halaman preview artikel ditunjukkan oleh gambar 4.25.

Gambar 4.25 Tampilan Halaman Preview Artikel

C. Tampilan Halaman Daftar Artikel

Tampilan  halaman  daftar  artikel  digunakan  untuk  melihat  daftar  artikel

yang telah diinputkan sebelumnya. Pada halaman ini juga terdapat link menuju ke

halaman  artikel  yang  berada  pada  learning  center.  Daftar  artikel  diurutkan

berdasarkan tanggal artikel tersebut diubah dari yang terbaru ke terlama. Kolom-

kolom yang ditampilkan pada daftar artikel adalah: judul artikel, tanggal diupdate,

id penulis, link, dan kolom hapus. Untuk mengakses halaman menambah artikel

menu yang harus dipilih adalah “Learning Center” → “Daftar  Artikel”. Tampilan
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halaman daftar artikel ditunjukkan oleh gambar 4.26.

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Daftar Artikel

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Edit Artikel

D. Tampilan Halaman Edit Artikel

Tampilan  halaman  edit artikel  digunakan  untuk  melakukan  perubahan

terhadap artikel yang telah ada.   Untuk mengubah sebuah artikel administrator

harus masuk ke daftar artikel terlebih dahulu kemudian memilih artikel mana yang

akan diubah dengan melakukan klik pada judul artikel tersebut. Tampilan halaman

ubah artikel hampir sama dengan tambah artikel seperti  yang ditunjukkan oleh

gambar 4.27.
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4.4.8. Tampilan Halaman Mengelola Media

Halaman  mengelola  media  merupakan  halaman  yang  digunakan  untuk

pengelolaan file-file  upload.  Tidak ada  batasan  jenis  file  yang dapat  diupload.

Semua jenis file dapat diupload. Pada tampilan halaman mengelola media terdapat

beberapa tampilan yaitu halaman mengupload media dan halaman daftar media.

Gambar 4.28 Tampilan Halaman Mengupload Media

A. Tampilan Halaman Mengupload Media

Tampilan halaman  mengupload media digunakan untuk mengirimkan file

ke server Aplikasi Belajar Web Hacking menggunakan antar muka berbasis web

yang  disedaikan  oleh  aplikasi.  Pada  halaman  upload  administrator  dapat

melakukan  hal-hal  berikut:  mengubah  ukuran  thumbnail,  menguban  nama file

ketika  diupload,  dan  melakukan  overwrite  jika  file  sudah  ada  pada  server.

Thumbnail hanya digenerate jika tipe file yang diupload berupa gambar. Tampilan

halaman mengupload media ditunjukkan oleh gambar 4.28.
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B. Tampilan Halaman Daftar Media

Tampilan halaman  daftar media digunakan untuk  melihat  daftar  file-file

yang  telah  diupload  sebelumnya.  Pada  halaman  ini  administrator  juga  dapat

melakukan preview  thumbnail file gambar dengan menggerakkan  mouse diatas

link  nama  file.  Kolom  operasi  pada  tabel  daftar  media  digunakan  untuk

melakukan  operasi  pada  file  dimana  “cp”  untuk  menyalin  file,  “mv”  untuk

mengubah nama file dan “ln” untuk membuat symlink dari file. Untuk menghapus

file, administrator dapat mencentang checkbox yang ada disebelah kanan masing-

masing  baris  file  kemudian  memilih  pilihan  hapus  yang  terletak  pada  bagian

bawah  halaman,  dan  terakhir  mengklik  “GO”  untuk  memulai  penghapusan.

Tampilan untuk halaman daftar media ditunjukkan oleh gambar 4.29.

Gambar 4.29 Tampilan Halaman Daftar Media

4.4.9. Tampilan Halaman Daftar Pemain

Tampilan halaman daftar pemain digunakan untuk melihat seluruh pemain

yang bergabung pada Aplikasi Belajar Web Hacking. Untuk mengakses halaman

ini  administrator  melakukan  klik  pada  menu  “Pengguna”.  Pada  halaman  ini
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administrator dapat melihat  daftar pemain  pemain  serta status, lama bergabung,

poin yang diperoleh, dan jumlah misi yang diselesaikan. Administrator juga dapat

melakukan filter dengan kriteria tertentu untuk menampilkan daftar pemain. Misal

menampilkan pemain yang poinnya dibawah 50 maka filter yang diberikan adalah

poin: < 50. Filter pencarian yang disediakan adalah poin, done, fail, dan uid.

Gambar 4.30: Tampilan Halaman Daftar Pemain 

Pada tampilan halaman daftar pemain ini administrator dapat memblokir

pemain  sehingga  tidak  dapat  mengakses  aplikasi.  Administrator  juga  dapat

mengaktifkan kembali status pemain yang telah diblokir pada halaman ini. Untuk

melakukan hal-hal tersebut administrator perlu mencentang pemain-pemain yang

akan  diubah  statusnya  kemudian  memilih  pilihan  “Action”  yang  berada  pada

pojok kiri bawah. Hal yang sama juga berlaku untuk proses penghapusan pemain.

Tampilan halaman daftar pemain ditunjukkan oleh gambar 4.30.
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4.4.10. Tampilan Halaman Sinkronisasi Skor Facebook

Tampilan  halaman  sinkronisasi  skor  facebook digunakan  untuk

menyamakan skor antara poin yang ada di database aplikasi dengan yang ada pada

server Facebook. Fitur ini dibuat dengan tujuan jika sewaktu-waktu poin dari misi

diubah maka kondisi poin antara database aplikasi dengan server Facebook tidak

sama.  Untuk  itu  perlu  adanya  sinkronisasi.  Untuk  mengakses  halaman  ini

administrator melakukan masuk ke menu “Pengguna” → “Sync Score Facebook”.

Kemudian  menekan  tombol  “Mulai”  untuk  memulai  proses  sinkronisasi.

Sinkronisasi akan dilakukan per pemain dengan mengirimkan  graph request ke

server Open Graph Facebook. Bentuk request tersebut adalah sebagai berikut:

POST /uid/scores?access_token=[token]&score=[poin]

Gambar 4.31: Tampilan Halaman Sinkronisasi Skor Facebook

uid pada request diatas diganti dengan Facebook ID dari masing-masing pemain.

String  [token]  diganti  dengan  session  token  yang  dibangkitkan  pada  proses

otentikasi, [poin] merupakan skor baru yang akan diberikan pada Facebook untuk

pemain bersangkutan. Tampilan halaman sinkronisasi skor Facebook ditunjukkan
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oleh gambar 4.31.

4.4.11. Tampilan Halaman Setting Aplikasi

Tampilan halaman setting aplikasi digunakan untuk mengubah konfigurasi-

konfigurasi aplikasi yang dibutuhkan ketika aplikasi berjalan. Tampilan halaman

setting aplikasi ditunjukkan oleh gambar 4.32.

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Setting Aplikasi

4.4.12. Tampilan Halaman Learning Center

Pada tampilan halaman learning center pemain dapat menjelajah berbagai

artikel yang telah disediakan oleh Aplikasi Belajar Web Hacking. Artikel yang

dimasukkan administrator pada halaman backend menambah artikel akan muncul

disini. Pada learning center terdapat dua tampilan utama yaitu menjelajah learning

center dan membaca artikel. 
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A. Tampilan Halaman Menjelajah Artikel

Pada  tampilan  halaman  menjelajah  artikel  pemain  dapat  melakukan

penjelajahan artikel lewat pencarian kata kunci, lewat pemilihan tag atau lewat

artikel pilihan yang disediakan oleh aplikasi. Apa yang ditampilkan pada halaman

penjelajahan artikel merupakan ringkasan dari tiap-tiap artikel. Untuk membaca

secara  lengkap  pemain  dapat  membuka  tautan  dari  artikel  tersebut.  Tampilan

halaman menjelajah artikel ditunjukkan oleh gambar 4.33.

Gambar 4.33 Tampilan Halaman Menjelajah Artikel

B. Tampilan Halaman Membaca Artikel

Ketika  pemain  membuka  tautan  judul  artikel  yang  ada  pada  halaman

menjelajah artikel maka pemain akan dikirim ke halaman membaca artikel. Pada

halaman ini pemain dapat membaca secara lengkap artikel. Bagian-bagian yang

ada  pada  halaman  ini  adalah  pada  bagian  kiri  atas  terdapat  tag-tag yang

berasosiasi dengan artikel, penulis dari artikel dan tanggal artikel diubah. Pada
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bagian  kanan  atas  terdapat  tombol  Like untuk  membagikan  artikel  ke  akun

Facebook pemain. Pada bagian bawah artikel terdapat kolom komentar dimana

pemain  dapat  memasukkan  komentar  seputar  artikel  yang  ditulis.  Kolom

komentar  tersebut  menggunakan  Facebook Comment.  Sehingga komentar  yang

masuk akan diproses oleh Facebook. Contoh tampilan halaman membaca artikel

ditunjukkan oleh gambar 4.34.

Gambar 4.34 Tampilan halaman membaca artikel

4.4.13. Tampilan Halaman Memilih Tipe Misi

Pada halaman memilih tipe misi pemain diberikan daftar pilihan tipe misi

yang ada. Daftar tipe misi ini urutkan berdasarkan apa yang dikonfigurasi oleh

administrator pada halaman mengelola tipe misi. Pada halaman ini ditampilkan

nama tipe misi serta jumlah misi dan total poin yang dapat diperoleh pada masing-
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masing  tipe.  Tipe  misi  yang  disediakan  untuk  Aplikasi  Belajar  Web  Hacking

adalah  Basic  Mission,  Javascript  Mission,  dan  Realistic  Mission.  Tampilan

halaman memilih tipe misi ditunjukkan oleh gambar 4.35.

Gambar 4.35 Tampilan halaman memilih tipe misi

4.4.14. Tampilan Halaman Menjelajah Misi

Pada halaman menjelajah misi pemain diberikan daftar seluruh misi yang

ada pada  kategori  yang dipilih  sebelumnya.  Setiap  misi  pada  daftar  yang ada

memiliki  keterangan  judul  dari  misi,  poin  yang  diperoleh  ketika  misi  dapat

diselesaikan, deskripsi, tujuan, kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

misi,  status  dari  misi  tersebut,  jumlah  percobaan,  percobaan  terakhir,  catatan

waktu dan logo dari misi.

Terdapat tiga status dari misi yaitu “Belum Diambil”, “Misi Gagal”, dan

“Misi Selesai”. Status “Belum Diambil” muncul ketika pemain sama sekali belum

mengambil  misi  tersebut.  Status  “Misi  Gagal”  muncul  ketika  pemain  minimal

telah mencoba untuk mengerjakan misi dan belum dapat menyelesaikan. Status

“Misi Selesai” muncul ketika pemain berhasil menyelesaikan misi tersebut. 
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Gambar 4.36 Tampilan Halaman Menjelajah Misi

Catatan waktu dari misi dihitung bukan berdasarkan waktu tercepat pemain

menyelesaikan  misi  tersebut,  melainkan  lama  waktu  penyelesaian  misi  yang

dilakukan untuk kali pertama. Sebagai contoh pemain menyelesaikan misi, Basic

Mission 2 sebanyak tiga kali.  Penyelesaian pertama diperoleh waktu 10 menit,

penyelesaian kedua diperoleh waktu 7 menit dan penyelesaian ketiga diperoleh 3

menit.  Catatan  waktu  kali  pertamalah  yang dimasukkan  dipakai  dalam hal  ini

adalah  10  menit.  Contoh  tampilan  halaman  menjelajah  misi  ditunjukkan  oleh
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gambar 4.36.

A. Tampilan Halaman Sebuah Misi

Pada tampilan halaman sebuah misi terdapat deskripsi detail tentang misi

tersebut dan inputan jawaban. Apa saja yang perlu pemain ketahui dan lakukan

untuk  menyelesaikan misi tersebut dijabarkan pada deskripsi. Dalam setiap misi

terkadang petunjuk-petunjuk yang ada untuk menyelesaikan misi dibuat unik dan

tersembunyi  untuk  memberikan  kesan  teka-teki  kepada  pemain  sehingga  misi

menjadi lebih menarik. Contoh tampilan halaman sebuah misi ditunjukkan oleh

gambar 4.37.

Gambar 4.37 Tampilan Halaman Salah Satu Misi

B. Tampilan Misi Gagal

Pada  tampilan  misi  gagal  ditampilkan  informasi  bahwa  jabawan  yang
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diberikan  pemain  salah  dengan  latar  belakang  berwarna  merah.  Tidak  ada

informasi  detail  kesalahan  yang  diberikan  kepada  pemain  agar  pemain  terus

mencari  jawaban misi  tersebut dengan lebih teliti  lagi.  Tampilan halaman misi

gagal ditunjukkan oleh gambar 4.38.

Gambar 4.38 Tampilan Misi Gagal

Gambar 4.39 Tampilan Misi Berhasil

C. Tampilan Misi Berhasil

Pada  tampilan misi  berhasil  ditampilkan informasi bahwa jabawan yang

diberikan  pemain  benar dengan  latar  belakang  berwarna  hijau.  Aplikasi  juga

mengirimkan pesan ke Server Open Graph Facebook bahwa pemain tersebut telah

menyelesaikan misi. Tampilan misi berhasil ditunjukkan oleh gambar 4.39.
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D. Tampilan Membagi Kesuksesan Misi

Tampilan membagi kesuksesan misi muncul ketika pada halaman tampilan

misi  berhasil  pemain  melakukan  klik  pada  link  “Lanjut  Bro!”.  Muncul  dialog

Share ke Facebook yang berisi  poin yang diperoleh dan catatan waktu pemain

dalam  menyelesaikan  misi  tersebut.  Tampilan  membagi  kesuksesan  misi

ditunjukkan oleh gambar 4.40.

Gambar 4.40 Tampilan Membagi Kesuksesan Misi

E. Tampilan Kesuksesan Menyelesaikan Misi pada Facebook

Tampilan  kesuksesan  menyelesaikan  misi  pada  Facebook  muncul  pada

activity log akun Facebook pemain. Kata yang digunakan Aplikasi Belajar Web

Hacking untuk menggambarkan penyelesaian misi adalah “accomplish”. Sehingga

jika pemain berhasil menyelesaikan sebuah misi dengan nama  Basic Mission 1

maka  judul  informasi  aktifitas  yang  muncul  di  Facebook  adalah  “<<nama

pemain>> accomplished a Mission on Aplikasi Belajar Web Hacking”.  Tampilan

kesuksesan menyelesaikan misi pada Facebook ditunjukkan oleh gambar 4.41.
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Gambar 4.41 Tampilan Kesuksesan Menyelesaikan Misi pada Facebook

Gambar 4.42 Tampilan Penyalipan Skor pada Facebook

F. Tampilan Penyalipan Skor pada Facebook

Tampilan penyalipan skor pada Facebook muncul pada akun pemain ketika

pemain tersebut berhasil  menyalip jumlah poin dari  pemain lainnya.  Per tugas

akhri  ini  dibuat  informasi  yang  ditampilkan  Facebook  tentang  informasi

penyalipan ini ditunjukkan seperti gambar 4.42.
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G. Tampilan Aplikasi pada Activity Log Facebook

Aktifitas pemain yang dilakukan melalui Aplikasi  Belajar Web Hacking

seperti menyelesaikan misi, membagi kesuksesan misi, akan muncul di Activity

Log Facebook. Contoh tampilan aplikasi pada Activity Log Facebook ditunjukkan

oleh gambar 4.43.

Gambar 4.43 Tampilan Aplikasi pada Activity Log Facebook

4.4.15. Tampilan Halaman Profil Pemain

Pada halaman  profil pemain ditampilkan data-data seputar profil singkat

dari pemain, kemajuan dari pencapaian misi dalam bentuk diagram batang,  total

poin yang didapat  dan status dari masing-masing misi.  Pada halaman ini profil

dapat  dibagikan  ke  Facebook  dengan  menekan  tombol  “Share  ke  Facebook”.

Informasi yang akan ditampilkan pada Facebook adalah seputar total poin yang
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didapatkan serta  total  penyelesaian misi  per  kategori.  Tampilan halaman profil

pemain ditunjukkan oleh gambar 4.44 dan 4.45.

Gambar 4.44 Tampilan Halaman Profil Pemain (Potongan ke-1)

4.5. Penyusunan Misi

Pada tahap ini penulis membahas penyusunan tiap-tiap misi yang ada pada

Aplikasi Belajar Web Hacking sesuai dengan desain penyusunan misi yang ditulis

pada bab 3 sub bab 3.3 yaitu desain penyusunan misi. Jumlah misi yang penulis

buat  untuk  aplikasi  ini  adalah  sebanyak  22  misi  dengan  pembagian:  7 Basic

Mission, 8 Javascript Mission dan 7 Realistic Mission.

4.5.1. Pemberian Poin per Misi

Setiap pemain berhasil  menyelesaikan suatu misi  maka pemain tersebut

akan mendapatkan poin. Jumlah poin dari tiap-tiap misi berbeda-beda tergantung

tingkat kesulitan misi tersebut. Masing-masing poin yang dimiliki oleh misi pada

kategori  Basic  Mission,  Javascript  Mission,  dan Realistic  Mission ditunjukkan

oleh tabel 4.13, tabel 4.14 dan tabel 4.15.
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Gambar 4.45 Tampilan Halaman Profil Pemian (Potongan ke-2)

Tabel 4.13: Daftar poin misi pada kategori Basic Mission

Urutan Nama Misi Poin

Basic Mission 1 Artimatika Dasar 3

Basic Mission 2 Menebak URL 22.5

Basic Mission 3 Menyusun HTTP Request 30

Basic Mission 4 Simulasi Form Submit 33

Basic Mission 5 Social Engineering 7.5

Basic Mission 6 Sniff HTTP Traffic 39

Basic Mission 7 Crack MD5 15

Total Poin 150

Tabel 4.14: Daftar poin misi pada kategori Javascript Mission

Urutan Nama Misi Poin

Javascript Mission 1 Variabel 7.5

Javascript Mission 2 Eksternal File 12

Javascript Mission 3 Mengambil Cookies 15

Javascript Mission 4 Tricky Variable 15
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Tabel 4.14: Daftar poin misi pada kategori Javascript Mission

Urutan Nama Misi Poin

Javascript Mission 5 Judul Halaman 15

Javascript Mission 6 Decoding Script 30

Javascript Mission 7 Fungsi Numerik 22.5

Javascript Mission 8 Kriptografi Sederhana 33

Total poin 150

Tabel 4.15: Daftar poin misi pada kategori Realistic Mission

Urutan Nama Misi Poin

1 Mengebui Voting 14

2 Akses Ilegal 35

3 Post Otomatis 84

4 Post Otomatis v2 140

5 Bug Logika Hapus 42

6 Mencuri Data 175

7 Cracking Password 210

Total poin 700

Dari ketiga tabel diatas dapat dilihat bahwa total poin jika pemain berhasil

menyelesaikan seluruh misi adalah 1000 poin. Pembagiannya adalah 15% persen

untuk Basic Mission, 15% persen untuk Javascript Mission dan 70% persen untuk

Realistic Mission.

4.5.2. Algoritma Penciptaan Jawaban Misi

Untuk sedikit mempersulit pemain dalam mencontohkan sebuah jawaban

misi ke pemain lainnya, maka jawaban  dari tiap-tiap misi harus dibuat unik per

pemain dan per waktu. Namun ada beberapa misi yang jawabannya dibuat sama

untuk semua pemain. Algoritma penciptaan jawaban terletak pada abstact class

model  Mission_Answer.  Algoritma  penciptaan  jawabaan  ditunjukkan  pada
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pseudocode berikut.

HASH = MD5(USER_ID + NAMA_MISI + 

       TIMESTAMP_MISI_DIAMBIL + TANGGAL_HARI_INI)
 
HASH = GET_FIRST_EIGHT_CHARS_OF(HASH)
 
JAWABAN = LOWERCASE(HASH)

Gambar 4.46 Tampilan Basic Mission 1

4.5.3. Penyusunan Misi Tipe Basic Mission

A. Basic Mission 1 – Aritmatika Dasar

A.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  untuk  menyelesaikan  perhitungan

aritmatika sederhana berikut:  (5 x 0.5 / 124 + 19 − 55 / 21 − (−245)) x 0.

A.2. Tujuan

Menguji kemampuan aritmatika dasar dan ketelitian.

A.3. Langkah Penyelesaian

Jawaban untuk  basic mission 1 adalah  angka  0 seperti yang ditunjukkan

oleh gambar 4.46 berikut ini.
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B. Basic Mission 2 – Menebak URL

B.1. Misi

Pada misi  ini  pemain diharuskan  menyusun URL yang dimaksud dalam

sebuah  yang  secara  implisit  ada  pada  percakapan  antara  sysadmin  dan  web

developer. Isi dari percakapan dapat dilihat pada lampiran. 

B.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang struktur dari URL.

Gambar 4.47 Tampilan Basic Mission 2

B.3. Langkah Penyelesaian

Pemain harus mengetahui apa nama domain dari perusahaan kedua orang

tersebut.  Kata-kata kunci berikutnya adalah cari percakapan yang menyingung:

subdomain,  lokasi  atau  path dari  file,  protokol,  dan  port  yang  digunakan.

Sehingga  jawaban  dari  soal  ini  didapatkan  dengan  menyusun  bentuk  seperti

berikut ini:
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protokol://subdomain.domain:port/lokasifile

Salah satu contoh jawaban untuk basic mission 2 adalah sebagai berikut, 

https://cdn.example.com:9000/download/26fb70be.zip

dimana  26fb70be  adalah  karakter unik per pemain. Tampilan gambar dari  basic

mission 1 ditunjukkan oleh gambar 4.47.

Gambar 4.48 Tampilan Basic Mission 3

C. Basic Mission 3 – Menyusun HTTP Request

C.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  untuk  melakukan  request ke  sebuah

alamat  URL  bukan  melalui  web  browser tetapi  melalui  terminal  emulator

menggunakan  protokol  HTTP versi  1.1. URL yang  dimaksud  adalah  sebagai

berikut:

http://download.example.com/531bee5b/data.zip

dimana  531bee5b merupakan  contoh  string  unik  yang  digenerate  per  pemain.

Tampilan misi basic mission 3 ditunjukkan oleh gambar 4.48.
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C.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang method GET pada protokol HTTP, mapping

domain dan resource pada sebuah HTTP request.

C.3. Langkah Penyelesaian

Pemain  harus  memahami  konsep  URL  dan  HTPP  GET  untuk  dapat

menyelesaikan misi ini. Langkah untuk menjawab misi adalah dengan memecah

URL terlebih dahulu. Jika dipecah maka URL yang dimaksud misi ini didapatkan

domain yang dimaksud adalah download.example.com, lokasi path dari file adalah

/531bee5b/data.zip dan  versi  protokol  yang  diinginkan  adalah  1.1.  Sehingga

jawaban dari misi ini adalah:

GET /xyz/531bee5b.zip HTTP/1.1
Host: download.example.com

D. Basic Mission 4 – Simulasi Form Submit

D.1. Misi

Pada misi ini pemain diharuskan untuk melakukan HTTP request  dengan

method  POST ke sebuah halaman web bukan melalui  web browser  melainkan

menggunakan  terminal  emulator.  Untuk  dapat  berhasil  pemain  harus  dapat

melakukan posting sesuai dengan ilustrasi HTML Form berikut.

<form method="POST" action="http://www.example.com/post/ads">
<label>Judul Iklan</label>
<input type="text" size="75" id="judul_iklan" name="judul_iklan" 
value="Jual Suzuki Satria 2009 Kondisi Bagus" />
<label>Kategori</label>
<select name="kategori" id="kategori">
        <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
        <option value="2">Busana</option>
        <option value="1">Elektronik</option>
        <option value="6">Komputer</option>
        <option value="5">Mobil</option>
        <option selected="selected" value="8">Sepeda 
Motor</option>
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</select>
<label>Isi (Maks. 1000 karakter)</label>
<textarea rows="10" cols="75" id="isi_iklan" name="isi_iklan">Jual
Suzuki Satria 2009 Kondisi Bagus dan Terawat.
- Masa berlaku STNK masih panjang
- Tangan pertama
- KM masih rendah 15000

Minat? Hub. Surep 08123456789</textarea>
<input type="hidden" id="id_kota" name="id_kota" value="7" />
<input  type="submit"  name="submit"  id="submit"  value="Post
Iklan" />

Gambar 4.49 Tampilan Basic Mission 4

URL target  tersebut  memerlukan  otentikasi,  otentikasi  tersebut  disimpan  pada

cookie dengan nilai  sess_id=52d1217d.   String “52d1217d” merupakan contoh

karakter unik per pemain.  Tampilan  Basic Mission 4 ditunjukkan oleh gambar

4.49.
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D.2. Tujuan 

Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  method  POST pada  protokol

HTTP, HTML Form, proses encoding pada body HTTP POST, dan menyertakan

Cookie pada HTTP request.

D.3. Langkah Penyelesaian

1. Lihat nilai dari atribut action pada form

2. Lihat semua input pada form diberikan pada misi dan encode data tersebut

sesuai dengan spesifikasi HTTP method POST.

3. Lihat nama cookie yang diberikan pada soal.

4. Langkah terakhir adalah susun informasi-informasi tersebut menjadi HTTP

POST seperti berikut:

POST /post/ads HTTP/1.1
Host: www.example.com/post/ads
Cookie: sess_id=52d1217d

judul_iklan=Jual+Suzuki+Satria+2009+Kondisi+Bagus&isi_iklan=Jual+S
uzuki+Satria+2009+Kondisi+Bagus+dan+Terawat.%0D%0A-
+Masa+berlaku+STNK+masih+panjang%0D%0A-+Tangan+pertama%0D%0A-
+KM+masih+rendah+15000%0D%0A%0D%0AMinat%3F+Hub.
+Surep+08123456789&kategori=8&id_kota=7

E. Basic Mission 5 – Social Engineering

E.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  untuk  menganilisa  percapakan  dari

“Surep”  dan  seorang  wanita.  Tujuan  dari  wanita  tersebut  adalah  menggali

informasi  sebanyak-banyaknya  dari  surep  untuk  mendapatkan  username  dan

password  agar  dapat  masuk  ke  halaman  yang  diproteksi  menggunakan  Basic

HTTP Auth. Tampilan misi Basic Mission 5 ditunjukkan oleh gambar 4.50.



274

E.2. Tujuan 

Menguji pemahaman bagaiamana social engineering dimanfaatkan untuk 

menggali informasi sebanyak mungkin dari target.

Gambar 4.50 Tampilan Basic Mission 5 

E.3. Langkah Penyelesaian

Pada  percakapan  amati  jawaban  dari  “Surep”,  fokuskan  pada  apa  yang

paling  dia  sukai.  Disana  terlihat  bahwa  “Surep”  sangat  menggemari  klub

Manchester United. Jawaban dari misi ini adalah username “5ur3p_ultraman” dan

password adalah “thereddevils” julukan dari Manchester United .
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Gambar 4.51 Ilustrasi HTTP 401 Unauthorized (Basic Mission 6)

Gambar 4.52 Ilustrasi HTTP 200 OK (Basic Mission 6)
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F. Basic Mission 6 – Sniff HTTP Traffic

F.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  untuk menganalisa  paket  HTTP yang

terjadi antara komputer komputer klien dan server. Komunikasi antara keduanya

dapat dilihat pada gambar 4.51 dan 4.52. 

Gambar 4.53 Tampilan Basic Mission 6

F.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang header dari paket HTTP baik request maupun

response dan HTTP Basic Auth.
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Tujuan akhir dari analisa paket HTTP dari gambar 4.51 dan 4.52 adalah

mendapatkan password yang terletak pada header “Authorization” yang dilakukan

tepatnya pada request ke-dua. Tampilan  misi  Basic Mission 6 ditunjukkan oleh

gambar 4.53.

F.3. Langkah Penyelesaian

Amati  nilai  dari  GET  dan  Host  dari  paket  request  yang  dikirimkan,

disitulah alamat halaman yang diproteksi. Kemudian amati request yang kedua,

disana terdapat informasi otorisasi yang ada pada header Authorization. Nilai dari

header tersebut (setelah string “Basic ” diencode menggunakan Base64. 

Decode “am9objptY2NsYW5leHl6”  hasilnya  adalah  “john:mcclanexyz”.

Username “john” dan passwordnya adalah “mcclanexyz”. Tinggal masukkan data

tersebut  saat mengakses  resource yang ada pada http://domain/index.php/basic-

mission-6/main/activation_key dan jawaban misi pun akan muncul. 

G. Basic Mission 7 – MD5 Crack

G.1. Misi

Pada misi ini pemain diharuskan untuk mencari plain text (teks awal) dari

tiga  hash MD5.  Tiga  hash yang  muncul  digenerate  secara  acak  oleh  aplikasi

berdasarkan kata-kata yang ada pada file  dictionary. Contoh  hash  yang muncul

adalah:

1. 24eb05d18318ac2db8b2b959315d10f2

2. 8621ffdbc5698829397d97767ac13db3

3. 0c5780ad57733d77f506b45540771ec0
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G.2. Tujuan

Menguji pemahaman pemaian bahwa hash md5 dapat dengan mudah di-

crack jika panjang password kurang dari  6 karakter atau berisi  kata-kata yang

umum yang ada pada kamus sehingga dimungkinkan terjadinya dictionary-attack

atau bruteforce.

G.3. Langkah Penyelesaian

Terdapat  banyak  cara  untuk  melakukan  untuk  mencari  nilai  awal  dari

sebuah  hash  MD5.  Mulai  dengan  menggunakan  melakukan  brute  force,

menggunakan tools seperti  john the ripper dan sejenisnya, atau cara yang paling

cepat adalah melalui internet. Nilai dari hash yang terdapat pada soal adalah:

1. 24eb05d18318ac2db8b2b959315d10f2 adalah “coffee”

2. 8621ffdbc5698829397d97767ac13db3 adalah “dragon”

3. 0c5780ad57733d77f506b45540771ec0 adalah “myfish”

4.5.4. Penyusunan Misi Tipe Javascript Mission

A. Javascript Mission 1 – Nilai Varibel

A.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman  misi  yang  dibuka.  Kemudian  menebak  jawaban  dengan  menganalisa

kode javascript  yang ada  tepatnya  dengan melihat  nilai  dari  variabel  bernama

js_answer.  Potongan halaman  source  HTML dari  Javascript Mission 1  adalah

sebagai berikut.

var js_answer = "abcdef";  js_answer = "vwxyz";   
document.getElementById('mission_submit').onclick = function() {
  var frm = document.frm_js_variable;
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  var answer = document.getElementById('mission_answer').value;
  
  if (answer == js_answer) {

 alert('BENAR! Otak kamu masih waras coy...');
  } else {

 alert('SALAH! Dokter kejiwaan terdekat 200 meter dari 
sini.');

 return false;
  }
}

Gambar 4.54 Tampilan Javascript Mission 1

Letak  dari  js_answer = "vwxyz";  harus  disembunyikan untuk menjebak

pemain  dengan mengira  jawaban yang benar  adalah “abcdef”.  Strategi  penulis

untuk  melakukan  itu  adalah  dengan  menggeser  js_answer  =  "vwxyz";

menggunakan karakter  tab “\t”  sebanyak 1000 kali  sehingga tidak tampil,  jika

pemain tidak melakukan scroll ke kanan yang cukup banyak maka jawaban tidak

dapat dilihat. Tampilan misi Javascript Mission 1 ditunjukkan oleh gambar 4.54.

A.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang penggunaan variabel untuk menyimpan nilai

pada javascript.

A.3. Langkah Penyelesaian

Fokuskan pada baris 

var js_answer = "abcdef";



280

Kemudian cari statemen kedua yang menyatakan: 

js_answer = "vwxyz";

Jawaban dari  misi  ini  adalah “vwxyz”.  Karakter  “abcdef” dan “vwxyz”

digenerate unik per pemain.

B. Javascript Mission 2 – External File

B.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman misi yang dibuka. Kemudian menebak jawaban dengan menganalisa isi

dari  file  eksternal  javascript  yang  dipanggil  pada  bagian  tag  head  HTML.

Tampilan  Javascript  Mission  2 ditunjukkan  oleh  gambar  4.55.  Potongan  dari

source HTML bagian head adalah sebagai berikut.

<link rel="stylesheet" 
href="http://ta.rioastamal.net/res/redblack-
2012/frontend/css/style.css" media="screen" type="text/css" />

<script src="http://ta.rioastamal.net/res/redblack-
2012/frontend/js/lp.js" type="text/javascript"></script>

<script src="http://ta.rioastamal.net/javascript-mission-
2/main/dad24dd131a4a7851a956c8c0c17891c" 
type="text/javascript"></script></head>

Untuk  melihat  isi  dari  eksternal  javascript  tersebut  maka  pemain  harus

membuka URL berikut:

http://ta.rioastamal.net/javascript-mission

2/main/dad24dd131a4a7851a956c8c0c17891c

Source dari URL tersebut adalah sebagai berikut.

var js_answer = "vwxyz";

Penulis  menggunakan  strategi  yang  sama  dengan  Javascript  Mission 1

untuk menyembunyikan potongan kode tersebut yaitu dengan menggeser ke kanan
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dengan karakter tab “\t” sebanyak 1000 kali. Strategi lain yang penulis gunakan

untuk sedikit menjebak pemain adalah dengan membuat nama variabel yang mirip

dengan  js_answer yaitu  js__answer.  Berikut  potongan  kode  untuk  Javascript

Mission 2.

Gambar 4.55 Tampilan Javascript Mission 2

B.2. Tujuan

Menguji  pemahaman tentang  memahami penggunaan eksternal file pada

javascript.

B.3. Langkah Penyelesaian

Lihat  source  HTML  dari  misi,  fokuskan  pada  bagian  head.  Lihat

http://ta.rioastamal.net/index.php/javascript-mission-

2/main/dad24dd131a4a7851a956c8c0c17891c

Buka link URL tersebut, jawaban dari misi ada pada statemen berikut ini:

var js_answer = "vwxyz";

Karakter "vwxyz" akan digenerate unik per main.

C. Javascript Mission 3 – Mengambil Cookies
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C.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman  misi.  Jawaban  disimpan  pada  cookie web  browser  dengan  nama

“javascript-mission-3”  jadi  pemain  harus  mengetahui  cara  melihat  cookie.

Tampilan Javascript Mission 3 ditunjukkan oleh gambar 4.56. Pada source HTML

Javascript Mission  3  dibagian  tag  head  HTML ditunjukkan  cara  bagaimana

mengakses  cookie lewat  javascript  dengan  membuat  sebuah  fungsi  bernama

readCookie(). Berikut potongan kode cara melihat  cookie yang ada pada  Source

HTML Javascript Mission 3.

Gambar 4.56 Tampilan Javascript Mission 3

function readCookie(name) {
  var nameEQ = name + "=";
  var ca = document.cookie.split(';');
  for(var i=0;i < ca.length;i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return 
c.substring(nameEQ.length,c.length);
  }
  return null;
}

Berikut source HTML dari misi yang dapat menjadi petunjuk penyelesaian

misi. 

var js_answer = readCookie('javascript-mission-3');
document.getElementById('mission_submit').onclick = function() {
  var frm = document.frm_js_variable;



283

  var answer = document.getElementById('mission_answer').value;
  
  if (answer == js_answer) {

 alert('BENAR! Otak kamu masih waras coy...');
  } else {

 alert('SALAH! Dokter kejiwaan terdekat 200 meter dari 
sini.');

 return false;
  }
}

C.2. Tujuan

Menguji  pemahaman  tentang  bagaimana  menggunakan  javascript  untuk

mengambil cookie.

Gambar 4.57 Melihat Cookies Javascript Mission 3

C.3. Langkah Penyelesaian

Lihat  nilai  dari  cookie  bernama  “javascript-mission-3”.  Pada  browser

Firefox cara yang digunakan untuk melihat cookie adalah dengan masuk ke menu

Edit –  Preferences  –  Privacy  –  Show  Cookies.  Ketikkan  nama  domain

ta.rioastamal.net pada isian search. Lihat pada gambar 4.x untuk ilustrasi contoh

Show  Cookies pada  Firefox.  Bagian  kode  javascript  yang  menunjukkan

bagaimana mengakses cookie ada pada bagian head. Berikut kode tersebut.
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function readCookie(name) {
  var nameEQ = name + "=";
  var ca = document.cookie.split(';');
  for(var i=0;i < ca.length;i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return 
c.substring(nameEQ.length,c.length);
  }
  return null;
}

D. Javascript Mission 4 – Tricky Variable

D.1. Misi

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman  misi.  Jawaban  terletak  pada  variabel  bernama  js_answer.  Tampilan

Javascript  Mission  4  ditunjukkan  oleh  gambar  4.58.  Pemain  harus  mencari

variabel  tersebut  dengan  melihat  source  HTML dari  misi.  Berikut  ini  adalah

potongan dari source HTML dari Javascript Mission 4.

Gambar 4.58 Tampilan Javascript Mission 4

"+js_answer+" == "abcdef";
document.getElementById('mission_submit').onclick = function() {
  var frm = document.frm_js_variable;
  var answer = document.getElementById('mission_answer').value;
  
  if (answer == ""+js_answer+"") {

 alert('BENAR! Otak kamu masih waras coy...');
  } else {

 alert('SALAH! Dokter kejiwaan terdekat 200 meter dari 
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sini.');
 return false;

  }
}

Strategi penulis untuk mengecoh pemain adalah dengan membuat statemen

pengalih  "+js_answer+" == "abcdef" agar pemain mengira nilai dari  js_answer

adalah “abcdef”. Padahal nilai sebenernya dari js_answer terletak pada bagian tag

head.

D.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang penggunaan operator “+” pada operasi String

di javascript.

D.3. Langkah Penyelesaian

Abaikan baris statemen:

"+js_answer+" == "abcdef";

statemen  tersebut  hanyalah  pengalih  perhatian.  Nilai  dari  variabel

js_answer ada  dalam  tag  head.  Amati  bagian  tersebut  untuk  menemukan

jawabannya.

E. Javascript Mission 5 – Judul Halaman

E.1. Misi

Pada misi ini pemain tidak perlu melakukan inspeksi  source  HTML akan

tetapi  cukup  memasukkan  syntax bagaimana  mengubah  judul  suatu  halaman

HTML  menggunakan  javascript.  Judul  halaman  yang  harus  digunakan  oleh

pemain adalah “JS MISSION 5 ABCDEFGH”. Jawaban benar apabila memenuhi

format sebagai berikut:

[whitespace]document.title[whitespace]=[whitespace]('JS MISSION 5 

ABCDEFGH'|"JS MISSION 5 ABCDEFGH")[whitespace];
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Whitespace dapat berupa satu atau lebih karakter spasi, tabulasi, atau baris

baru. Judul dapat diapit oleh single quote atau double quote. Tampilan Javascript

Mission 5 ditunjukkan oleh gambar 4.59.

Gambar 4.59 Tampilan Javascript Mission 5

E.2. Langkah Penyelesaian

Menguji pemahaman tentang bagaimana mengubah judul halaman HTML

menggunakan javascript melalui penggunaan objek dan properti document.title.

E.3. Langkah Penyelesaian

Jawaban-jawaban berikut dapat dikategorikan benar: 

1. document.title = "JS MISSION 5 ABCDEFGH";

2. document.title="JS MISSION 5 ABCDEFGH";

3. document.title= 'JS MISSION 5 ABCDEFGH';

4. document.title = 'JS MISSION 5 ABCDEFGH'

5. document.title="JS MISSION 5 ABCDEFGH"

6. document.title="JS MISSION 5 ABCDEFGH"  ;

Karakter  whitespace  seperti  spasi  dan  tabulasi  dibenarkan.  Karakter

“ABCDEFGH” dibuat unik per pemain.

F. Javascript Mission 6 – Decoding Script

F.1. Misi

Tampilan  Javascript Mission 6 ditunjukkan oleh gambar 4.60.  Pada misi

ini pemain diharuskan untuk melakukan inspeksi source HTML dari halaman misi
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untuk  menemukan  jawaban  yang  dimaksud.  Pada  misi  ini  pemain  diharuskan

membaca kode Javascript yang telah di-encoding. Penulis menggunakan method

String.fromCharCode()  untuk  melakukan  encode.  Untuk  mempersulit  pemain

penulis juga melakukan subtitusi nama variabel dengan sesuatu yang susah dibaca

untuk mempersulit pembacaan. 

Gambar 4.60 Tampilan Javascript Mission 6

Penulis menamai variabel tersebut dengan nama _6d6574686f64. Variabel

tersebut berupa  array yang berisi nama  object dan  method dari javascript yang

ingin disembunyikan.  Daftar  subtisusi  yang penulis  lakukan dapat  dilihat  pada

Tabel 4.16. Berikut ini bentuk dari array _6d6574686f64.

var _6d6574686f64 = [
           document, \
           String, \
           "\x66\x72\x6f\x6d\x43\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65", \
           "\x77\x72\x69\x74\x65"\
];

Tabel 4.16. Subtitusi object atau method

Object atau Method Awal Disubtitusi dengan

Object: document _6d6574686f64[0]

Object: String _6d6574686f64[1]

Method: fromCharCode _6d6574686f64[2]

Method: write _6d6574686f64[3]

_6d6574686f64[0] _646f63756d656e74
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Tabel 4.16. Subtitusi object atau method

Object atau Method Awal Disubtitusi dengan
_6d6574686f64[1] _737472696e67

String yang ingin penulis encode adalah sebagai berikut.

<script>
  frm.innerHTML = '<input type="text" name="mission_answer"' +\ 
                  'value="" id="mission_answer" ' +\ 
                  'style="font-size:30px;width:400px" />' +\
                  '<input type="submit" name="mission_submit" ' +\
                  'value="Jawab" id="mission_submit" />';
      
      var js_answer = 'abcdef';
      document.getElementById('mission_submit').onclick = 
function() {
        var frm = document.frm_js_variable;
        var answer = 
document.getElementById('mission_answer').value;
        
        if (answer == js_answer) {
          alert('BENAR! Otak kamu masih waras coy...');
        } else {
          alert('SALAH! Dokter kejiwaan terdekat 200 meter dari 
sini.');
          return false;
        }
      }
</script>

Contoh hasil encoding akhir dengan menggunakan variabel-variabel yang 

ada pada tabel 4.x adalah sebagai berikut.

_646f63756d656e74[_6d6574686f64[3]]
(_737472696e67[_6d6574686f64[2]](0x3c, 0x73, 0x63, 0x72, 0x69, 
0x70, 0x74, 0x3e, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x76, 0x61, 0x72, 0x20, 
0x66, 0x72, 0x6d, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x64, 0x6f, 0x63, 0x75, 0x6d, 
0x65, 0x6e, 0x74, 0x2e, 0x67, 0x65, 0x74, 0x45, 0x6c, 0x65, 0x6d, 
0x65, 0x6e, 0x74, 0x42, 0x79, 0x49, 0x64, 0x28, 0x27, 0x66, 0x72, 
0x6d, 0x5f, 0x6a, 0x73, 0x5f, 0x76, 0x61, 0x72, 0x69, 0x61, 0x62, 
0x6c, 0x65, 0x27, 0x29, 0x3b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x66, 0x72, 
0x6d, 0x2e, 0x69, 0x6e, 0x6e, 0x65, 0x72, 0x48, 0x54, 0x4d, 0x4c, 
0x20, 0x3d, 0x20, 0x27, 0x3c, 0x69, 0x6e, 0x70, 0x75, 0x74, 0x20, 
0x74, 0x79, 0x70, 0x65, 0x3d, 0x22, 0x74, 0x65, 0x78, 0x74, 0x22, 
0x20, 0x6e, 0x61, 0x6d, 0x65, 0x3d, 0x22, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 
0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x61, 0x6e, 0x73, 0x77, 0x65, 0x72, 0x22, 
0x20, 0x76, 0x61, 0x6c, 0x75, 0x65, 0x3d, 0x22, 0x22, 0x20, 0x69, 
0x64, 0x3d, 0x22, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 
0x61, 0x6e, 0x73, 0x77, 0x65, 0x72, 0x22, 0x20, 0x73, 0x74, 0x79, 
0x6c, 0x65, 0x3d, 0x22, 0x66, 0x6f, 0x6e, 0x74, 0x2d, 0x73, 0x69, 
0x7a, 0x65, 0x3a, 0x33, 0x30, 0x70, 0x78, 0x3b, 0x77, 0x69, 0x64, 
0x74, 0x68, 0x3a, 0x34, 0x30, 0x30, 0x70, 0x78, 0x22, 0x20, 0x2f, 
0x3e, 0x3c, 0x69, 0x6e, 0x70, 0x75, 0x74, 0x20, 0x74, 0x79, 0x70, 
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0x65, 0x3d, 0x22, 0x73, 0x75, 0x62, 0x6d, 0x69, 0x74, 0x22, 0x20, 
0x6e, 0x61, 0x6d, 0x65, 0x3d, 0x22, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 0x69, 
0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x73, 0x75, 0x62, 0x6d, 0x69, 0x74, 0x22, 0x20, 
0x76, 0x61, 0x6c, 0x75, 0x65, 0x3d, 0x22, 0x4a, 0x61, 0x77, 0x61, 
0x62, 0x22, 0x20, 0x69, 0x64, 0x3d, 0x22, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 
0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x73, 0x75, 0x62, 0x6d, 0x69, 0x74, 0x22, 
0x20, 0x2f, 0x3e, 0x27, 0x3b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0xa, 0x9, 0x9, 
0x9, 0x76, 0x61, 0x72, 0x20, 0x6a, 0x73, 0x5f, 0x61, 0x6e, 0x73, 
0x77, 0x65, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x27, 0x36, 0x62, 0x62, 0x32, 
0x66, 0x38, 0x66, 0x64, 0x27, 0x3b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x64, 
0x6f, 0x63, 0x75, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x2e, 0x67, 0x65, 0x74, 
0x45, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x42, 0x79, 0x49, 0x64, 
0x28, 0x27, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x73, 
0x75, 0x62, 0x6d, 0x69, 0x74, 0x27, 0x29, 0x2e, 0x6f, 0x6e, 0x63, 
0x6c, 0x69, 0x63, 0x6b, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x66, 0x75, 0x6e, 0x63, 
0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x28, 0x29, 0x20, 0x7b, 0xa, 0x9, 0x9, 
0x9, 0x9, 0x76, 0x61, 0x72, 0x20, 0x66, 0x72, 0x6d, 0x20, 0x3d, 
0x20, 0x64, 0x6f, 0x63, 0x75, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x2e, 0x66, 
0x72, 0x6d, 0x5f, 0x6a, 0x73, 0x5f, 0x76, 0x61, 0x72, 0x69, 0x61, 
0x62, 0x6c, 0x65, 0x3b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x76, 0x61, 0x72,
0x20, 0x61, 0x6e, 0x73, 0x77, 0x65, 0x72, 0x20, 0x3d, 0x20, 0x64, 
0x6f, 0x63, 0x75, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x2e, 0x67, 0x65, 0x74, 
0x45, 0x6c, 0x65, 0x6d, 0x65, 0x6e, 0x74, 0x42, 0x79, 0x49, 0x64, 
0x28, 0x27, 0x6d, 0x69, 0x73, 0x73, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x5f, 0x61, 
0x6e, 0x73, 0x77, 0x65, 0x72, 0x27, 0x29, 0x2e, 0x76, 0x61, 0x6c, 
0x75, 0x65, 0x3b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 
0x9, 0x69, 0x66, 0x20, 0x28, 0x61, 0x6e, 0x73, 0x77, 0x65, 0x72, 
0x20, 0x3d, 0x3d, 0x20, 0x6a, 0x73, 0x5f, 0x61, 0x6e, 0x73, 0x77, 
0x65, 0x72, 0x29, 0x20, 0x7b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x61, 
0x6c, 0x65, 0x72, 0x74, 0x28, 0x27, 0x42, 0x45, 0x4e, 0x41, 0x52, 
0x21, 0x20, 0x4f, 0x74, 0x61, 0x6b, 0x20, 0x6b, 0x61, 0x6d, 0x75, 
0x20, 0x6d, 0x61, 0x73, 0x69, 0x68, 0x20, 0x77, 0x61, 0x72, 0x61, 
0x73, 0x20, 0x63, 0x6f, 0x79, 0x2e, 0x2e, 0x2e, 0x27, 0x29, 0x3b, 
0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x7d, 0x20, 0x65, 0x6c, 0x73, 0x65, 0x20,
0x7b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x61, 0x6c, 0x65, 0x72, 0x74, 
0x28, 0x27, 0x53, 0x41, 0x4c, 0x41, 0x48, 0x21, 0x20, 0x44, 0x6f, 
0x6b, 0x74, 0x65, 0x72, 0x20, 0x6b, 0x65, 0x6a, 0x69, 0x77, 0x61, 
0x61, 0x6e, 0x20, 0x74, 0x65, 0x72, 0x64, 0x65, 0x6b, 0x61, 0x74, 
0x20, 0x32, 0x30, 0x30, 0x20, 0x6d, 0x65, 0x74, 0x65, 0x72, 0x20, 
0x64, 0x61, 0x72, 0x69, 0x20, 0x73, 0x69, 0x6e, 0x69, 0x2e, 0x27, 
0x29, 0x3b, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x9, 0x72, 0x65, 0x74, 0x75, 
0x72, 0x6e, 0x20, 0x66, 0x61, 0x6c, 0x73, 0x65, 0x3b, 0xa, 0x9, 
0x9, 0x9, 0x9, 0x7d, 0xa, 0x9, 0x9, 0x9, 0x7d, 0xa, 0x3c, 0x2f, 
0x73, 0x63, 0x72, 0x69, 0x70, 0x74, 0x3e));

Ketika halaman misi  Javascript Mission 6 dipanggil maka otomatis script

diatas  akan membentuk  sebuah HTML Form  on-the-fly sesuai  dengan  isi  dari

frm.innerHTML.  Untuk  mendapatkan  nilai  dari  js_answer pemain  harus

melakukan decoding script diatas.
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F.3. Tujuan

Menguji  pemahaman tentang penggunaan  penggunaan  escape  character

pada  javascript  dan  bagaimana  cara  kerja  method  fromCharCode()  dari  objek

string.

F.3. Langkah Penyelesaian

Buka file  eksternal javascript yang diload pada halaman misi.  Pada file

tersebut  terdapat  variabel  _6d6574686f64.  Analisa  variabel  tersebut  dan  amati

kode pada source HTML dari misi.

Kesimpulan terakhir adalah script yang diencode tersebut akan melakukan

perintah  document.write(String.fromCharCode(hexstring)).  Sehingga yang perlu

dilakukan adalah mengcopy string tersebut dan memasukkannya kedalam method

String.fromCharCode() agar didapat string awal.

G. Javascript Mission 7 – Fungsi Numerik

G.1. Misi

Tampilan misi  Javascript Mission  7 ditunjukkan oleh gambar 4.50.  Pada

misi ini pemain diharuskan untuk membuat sebuah fungsi yang dapat mengecek

apakah  sebuah  argumen  yang  diberikan  adalah  sebuah  numerik  (baik  String

Numeric atau  integer) atau tidak. Entah itu angka dalam bentuk desimal, heksa

desimal  atau  oktal.  Jawaban  dari  pemain  akan  dieksekusi  oleh  Spidermonkey

Javascript Interpreter. 

Nama fungsi  yang harus  dibuat  oleh  pemain  berbeda-beda karena  akan

digenerate otomatis oleh sistem. Prefix dari nama fungsi yang harus dibuat adalah

numeric_. Kriteria dari fungsi adalah sebagai berikut:
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1. Fungsi memiliki satu parameter

2. Nilai balik dari fungsi tersebut bertipe boolean true atau false. 

3. Ketika input yang diberikan adalah numerik atau String numerik maka nilai

balik harus true selain itu nilai balik berupa false.

Gambar 4.61 Tampilan Javascript Mission 7

Sebagai contoh jika yang diinputkan adalah hexstring “\x31” fungsi harus

mengembalikan  true karena “\x31” sama dengan “1”.  Sebaliknya input  berupa

“\x41”  fungsi  harus  mengembalikan  false  karena  “\x41”  sama  dengan  “A”.

Berikut contoh perilaku output fungsi yang harus dibuat oleh pemain.

numeric_abcfdef(5);           // true
numeric_abcfdef(89);           // true
numeric_abcfdef('001');        // true
numeric_abcfdef(0x0A);         // true
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numeric_abcfdef("\x31");       // true

numeric_abcfdef('XXI');        // false
numeric_abcfdef('0A');         // false
numeric_abcfdef('\x55');       // false

G.2. Tujuan

Menguji  pemahaman tentang  bagaimana membuat  fungsi  javascript  dan

bagimana mengecek tipe nilai pada javascript.

G.3. Langkah Penyelesaian

Tidak ada jawaban baku untuk soal ini,  jawaban dianggap benar selama

fungsi yang dibuat oleh pemain sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jawaban

berikut ini adalah contoh fungsi penyelesaian versi penulis.

function numeric_abcdef(input) {
    if (typeof input === "number") {

return true;
} else {

// apakah berupa non number?
if (isNaN(input)) {

return false;
}

return true;
    }
}

Jawaban  akan  dieksekusi  oleh  Javascript  Interpreter  untuk  menentukan

benar  dan  salah.  Nama  dari  fungsi  digenerate  oleh  sistem  sehingga  unik  per

pemain. Fungsi dites dengan serangkaian input berikut:

var test_suite = [
{input: 10, expect: true},
{input: 0x0A, expect: true},
{input: "5", expect: true},
{input: "\x31", expect: true},
{input: '\x55', expect: false},
{input: "R", expect: false},
{input: '124ABC', expect: false},
{input: 'ABC001', expect: false}

];
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var output = "FUNGSI OK";
for (var i=0; i<test_suite.length; i++) {

var input = test_suite[i].input;
var expect = test_suite[i].expect;

if ( numeric_abcdef( input ) != expect ) {
output = "FUNGSI FAIL";
break;

}
}
print (output);

Jika hasil dari output “FUNGSI OK” maka fungsi yang dibuat oleh pemain

dipastikan benar.

H. Javascript Mission 8 – Kriptografi Sederhana

H.1. Misi

Tampilan misi  Javascript Mission  8 ditunjukkan oleh gambar 4.62.  Pada

misi ini pemain  diharuskan untuk membuat sebuah objek javascript yang dapat

melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan sebuah key. Jawaban dari pemain

akan  dieksekusi  oleh  Spidermonkey  Javascript  Interpreter. Berikut  contoh

bagaimana mekanisme kerja dari objek tersebut.

Original: "Surep Anak Jalanan"
Key: "preman"
Encrypted: "IwcXCBFOMRwEBkEkER4EAwAA"
Decrypted: "Surep Anak Jalanan"

Original: "Surep Anak Jalanan"
Key: "ngamen"
Encrypted: "PRITCBVOLwkABkUkDwsAAwQA"
Decrypted: "Surep Anak Jalanan"

Nama objek  yang  harus  dibuat  oleh  pemain  berbeda-beda  karena  akan

digenerate otomatis oleh sistem. Prefix dari nama objek yang harus dibuat adalah

Crypto_. Kriteria dari objek adalah sebagai berikut:

1. Objek memiliki dua public method yaitu: `encrypt` dan `decrypt`

2. Object memiliki satu public property yaitu: `key`
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3. Method `encrypt` memiliki satu parameter yaitu teks yang akan dienkripsi.

4. Method `decrypt` memiliki satu parameter yaitu teks yang akan didekripsi.

5. Nilai balik dari method `encrypt` dan `decrypt` adalah String.

6. Method `encrypt` mengembalikan String dalam bentuk Base64.

7. Proses enkripsi atau dekripsi menggunakan operator XOR.

8. XOR dioperasikan pada input karakter dan key.

Gambar 4.62 Tampilan Javascript Mission 8

XOR (Exclusive  Or)  merupakan  operasi  perbandingan  bits dimana  jika

kedua  bits yang dibandingan sama maka hasilnya 0, sebaliknya jika tidak sama
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hasilnya 1. Sebagai contoh 9 XOR 3 hasilnya adalah 10, dan jika dibalik 10 XOR

3  atau  3  XOR  10  hasilnya  akan  kembali  ke  semula  yaitu  9.  Tabel  4.17

menunjukkan cara pengoperasian XOR.

Sehingga  operasi  XOR dapat  digunakan  untuk  melakukan  enkripsi  dan

dekripsi sederhana.  XOR hanya dapat dioperasikan pada bilangan, maka untuk

karakter  perlu  dicari  dulu  nomor  ASCII  dari  karakter  tersebut  agar  dapat

dilakukan operasi XOR. 

Tabel 4.17. Pengoperasian 9 XOR 3

128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 0 0 1 0 0 1 9
XOR

0 0 0 0 0 0 1 1 3

0 0 0 0 1 0 1 0 10 =

H.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang penggunaan operator XOR untuk melakukan

enkripsi  dan  dekripsi  pada  teks,  pengkodean  Base64  pada  javascript,  dan

penggunaan objek pada javascript.

H.3. Langkah Penyelesaian

Tidak ada jawaban baku untuk soal ini,  jawaban dianggap benar selama

kode yang dibuat oleh pemain sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jawaban

berikut ini adalah contoh penyelesaian versi penulis. Pertama dibutuhkan fungsi

atau  object  untuk  melakukan  encode  dan  decode  Base64  jadi  pemain  harus

menyediakan fungsi itu terlebih dahulu. Setelah itu baru membuat object enkripsi

dan dekripsi.

var Crypto_abcdef = {
// encryption key
key: '123',

_process: function(input) {
input = input.toString();
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var key = this.key.toString();
var output = '';
var inputln = input.length
var keyln = key.length

var indexKey = 0;
for (var i=0; i<inputln; i++) {

if (indexKey >= keyln) {
indexKey = 0;

}

// dapatkan code ASCII dari karakter
var char_input_code = input.charCodeAt(i);
var char_key_code =  key.charCodeAt(indexKey);

// xor dengan key
var new_char = char_input_code ^ char_key_code;

// dapatkan karakter ASCII dari kode hasil XOR
new_char = String.fromCharCode(new_char);

output += new_char;
indexKey++;

}

return output;
},

encrypt: function(input) {
return Base64.encode(this._process(input));

},

decrypt: function(input) {
return this._process(Base64.decode(input));

}
}

Jawaban  akan  dieksekusi  oleh  Javascript  Interpreter  untuk  menentukan

benar  dan  salah.  Nama  dari  fungsi  digenerate  oleh  sistem  sehingga  unik  per

pemain. Object akan dites dengan serangkaian tes berikut ini:

var test_suite = [
  {
    key: 'js-mission-8',
    input: 'Pass me to the next level',
    expect: 'OhJeHkkeFkkbAQ1MAhYNAwwLB0kDC1tdBg=='
  },
  {
    key: 'abwh',
    input: 'Pass me to the next level',
    expect: 'MQMEG0EPEkgVDVccCQdXBgQaA0gNBwENDQ=='
  },
  {
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    key: 'integer',
    input: 112233445566,
    expect: 'WF9GV1RWRl1bQVNR'
  }
];

var output = "FUNGSI OK";
var obj = Crypto_abcdef;
for (var i=0; i<test_suite.length; i++) {
  obj.key = test_suite[i].key;
  
  // test encrypted text
  if (obj.encrypt(test_suite[i].input) != test_suite[i].expect) {
    output = "FUNGSI FAIL";
    break;
  }
  
  // test decrypt
  if (obj.decrypt(test_suite[i].expect) != test_suite[i].input) {
    output = "FUNGSI FAIL";
    break;
  }
}

print(output);

Jika hasil dari output adalah “FUNGSI OK” maka dapat dipastikan kode

yang  dimasukkan  pemain  sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan.  Flowchart

algoritma enkripsi pada Javascript Mission 8 dapat dilihat pada lampiran.

4.5.5. Penyusunan Misi Tipe Realistic Mission

A. Realistic Mission 1 – Mengelabui Voting

A.1. Misi

Pada misi ini pemain diharuskan untuk melakukan manipulasi hasil voting

sehingga band yang diinginkan yaitu band  /rep berada pada urutan nomor satu.

Saat ini band /rep berada pada urutan paling bawah. Kondisi saat aplikasi mulai

dibuka adalah posisi voting urutan pertama ditempati band mak bless dengan nilai

9025, disusul  dewo 91  dengan nilai  7090, pari  dengan nilai  6450 dan terakhir

band  /rep dengan  hanya  nilai  205.  Tampilan  aplikasi  yang  didesain  untuk
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Realistic Mission 1 ditunjukkan oleh gambar 4.63.

Gambar 4.63 Tampilan Aplikasi untuk Realistic Mission 1

A.2. Tujuan

Menguji  pemahaman  tentang  pentingnya  validasi  ulang  data  pada  sisi

server mengingat HTML Form dapat diubah nilainya pada sisi client.

A.3. Langkah Penyelesaian

Kelemahan  aplikasi  pada  realistic  mission  1  adalah  aplikasi  tidak

melakukan validasi  range pengecekan data yang dikirimkan sebelum dilakukan

penyimpanan. Aplikasi terlalu mempercayakan pada HTML Form atau javascript

untuk melakukan validasi nilai hal inilah yang memunculkan celah pada aplikasi

voting pada Realistic Mission 1. Untuk menyelesaikan misi cukup ganti nilai dari

tag dengan nama “vote” melebihi  9025 dan misi pun selesai. Bagian HTML pada

form frmband_4 yang perlu diganti adalah sebagai berikut.

<select name="vote" style="width:50px;">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="50000" selected="selected">50000</option>
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<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
</select>

Dalam contoh diatas penulis mengganti dari 3 ke 50000 sehingga lebih besar dari

9025. Hampir setiap browser memiliki  extension untuk melakukan pengubahan

elemen  HTML secara  on-the-fly.  Tampilan  jawaban  yang  muncul  ketika  misi

berhasil  ditunjukkan  oleh  gambar  4.64.  Pemain  kemudian  dapat  memasukkan

jawaban tersebut ke inputan yang telah disediakan untuk menyelesaikan misi.

Gambar 4.64 Tampilan Jawaban Realistic Mission 1

B. Realistic Mission 2 – Akses Ilegal

B.1. Misi

Pada misi  ini  pemain  diharuskan  untuk  mendapatkan  alamat  email  dan

nomor  handphone  dari  seseorang  bernama  “bunga”  yang  ada  pada  database.

Untuk itu langkah pertama yang harus dilakukan pemain adalah mencari lokasi

URL  dari  halaman  admin  area  dari  aplikasi.  Selanjutnya  pemain  harus

menggunakan  teknik  SQL  injection  untuk  masuk  ke  admin  area.  Tampilan

halaman Realistic Mission 2 ditunjukkan oleh gambar 4.65.
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Gambar 4.65 Tampilan Realistic Mission 2

Aplikasi  yang  ada  pada  Realistic  Mission  2  adalah  sebuah  website

sederhana sebuah sekolah dengan nama “SMK Semanggi Culoboyo”. Kelamahan

aplikasi  adalah  pada  halaman  login  username  dan  password  tidak  di  sanitasi

sehingga  muncul  celah  SQL  injection.  Tampilan  halaman  depan  website

ditunjukkan oleh gambar 4.66. 

A.2. Tujuan 

Menguji pemahaman tentang penggunaan SQL Injection pada inputan yang

dikirimkan oleh client yang tidak disanitasi pada sisi server.

A.3. Langkah Penyelesaian

Petunjuk  untuk  mencari  alamat  admin  area  diberikan  lewat  komentar

HTML pada  source aplikasi.  Pemain  dapat  melakukan  view  source kemudian

melakukan scroll panjang ke bawah hingga menemukan tulisan seperti berikut.
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<!-- 
Kepada suro@boyo.localdomain (developer 1): Hilangkan komentar ini
ketika website sudah UP!
Admin page berada pada: /main/smk_backend
→

Gambar 4.66 Tampilan Halaman Depan Aplikasi pada Realistic Mission 2

    Gambar 4.67 Tampilan Login Aplikasi Admin Area pada Realistic Mission 2
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Dari  tulisan  diatas  ditemukan  bahwa alamat  dari  admin  area  adalah  di

http://ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-2/main/smk_backend.  Pemain

harus  membuka URL tersebut  untuk  membuka form login.  Tampilan  halaman

login ditunjukkan oleh gambar 4.67.

Statemen  SQL yang  diinjeksi  untuk  melewati  proses  otentikasi  adalah

statemen SQL yang dapat  menghasilkan nilai  boolean true.  Beberapa statemen

berikut dapat digunakan untuk melakukan bypass proses otentikasi.

' OR 1 #

' OR 1=1 #

' OR 'a'='a' #

karena  database  yang  digunakan  adalah  MySQL,  maka  tanda  “#”  dianggap

komentar sehingga statemen setelah itu diabaikan. Berikut query lengkap setelah

statemen injeksi dimasukkan.

SELECT * FROM school_admin WHERE 
admin_username='' OR 1=1 #' AND admin_password='' LIMIT 

Setelah berhasil masuk ke admin area pemain dapat mulai mencari data

email dan nomor handphone dengan masuk ke halaman Siswa.  Data yang dicari

adalah data milik siswa bernama “Bunga Pramita”.  Jawaban email dan nomor

Gambar 4.68 Tampilan Daftar Siswa pada aplikasi Realistic Mission 2
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handphone tersebut tidak ada yang sama antara satu pemain dengan pemain lain.

Tampilan daftar siswa ditunjukkan oleh gambar 4.68.

Gambar 4.69 Tampilan Realistic Mission 3

C. Realistic Mission 3 – Post Otomatis

C.1. Misi

Tampilan  misi  Realistic  Mission  3  ditunjukkan oleh  gambar  4.69.  Pada

misi kali ini pemain harus melakukan posting sebanyak 1000 kali pada sebuah

aplikasi yang telah disediakan. Aplikasi pada Realistic Mission 3 mensimulasikan

sebuah website iklan baris sederhana. Dimana iklan yang diposting paling baru

otomatis akan muncul paling atas. Jumlah ikan yang dapat diposting maksimal

adalah satu sehingga pemain harus menghapus iklan yang lama sebelum dapat
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memposting yang baru.

Alur posting, hapus, lalu posting kembali harus dilakukan sebanyak 1000

kali  untuk  dapat  menyelesaikan  misi.  Hal  tersebut  harus  juga  diikuti  dengan

penambahan header-header tertentu pada HTTP saat melakukan request. Header

yang harus disertakan oleh pemain ditunjukkan oleh tabel 4.18.

Tabel 4.18. HTTP Header yang harus disertakan saat melakukan request pada
Realistic Mission 3

Header Nilai

X-App-Sender-ID Iklan Jitu v1.0

X-User-ID <<USER_ID>>

X-Mission Realistic Mission 3

Referer Untuk posting:
http://ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-
3/main/post_iklan 

Untuk Hapus:
http://ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-
3/main/home

Dimana  pemain  dapat  melihat  <<USER_ID>>  pada  halaman  tampilan

deskripsi  Realistic  Mission  3.  Untuk  memastikan  bahwa  pemain  melakukan

posting secara  otomatis,  maka alamat  IP dari  request  yang dikirimkan pemain

harus dari alamat server yang telah ditentukan. Tampilan halaman utama aplikasi

iklan baris untuk Realistic Mission 3 ditunjukkan oleh gambar 4.70.

C.2. Tujuan 

Menguji pemahaman tentang otomatisasi posting ke sebuah halaman yang

yang memerlukan otentikasi lewat sebuah script bukan web browser.

C.3. Langkah Penyelesaian

Telah disediakan server khusus yang terhubung ke internet dengan alamat
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IP  khusus. Pemain dapat login ke server tersebut untuk melakukan otomatisasi

posting ke Realistic Mission 3. Akses login menggunakan SSH, sehingga pemain

akan diberikan username dan private key untuk login. Proses pemberian username

dan private key dapat dilihat pada lampiran.

Gambar 4.70 Tampilan Halaman utama aplikasi iklan baris pada Realistic Mission

3

Setelah mendapatkan username dan private key untuk login ke server maka

pemain  harus  membuat  sebuah  program  yang  dapat  melakukan  otomatisasi

posting  sesuai  requirement  Realistic  Mission  3.  Implementasi  program  yang

dibuat sepenuhnya terserah masing-masing pemain. Contoh program yang penulis
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buat untuk menyelesaikan misi ini adalah berupa script PHP.

Gambar 4.71 Tampilan post iklan aplikasi pada Realistic Mission 3

Secara normal, alur penggunaan aplikasi iklan baris pada Realistic Mission

3 adalah sebagai berikut:

1. Login  pada  URL  http://ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-

3/main/login

2. Masuk  ke  halaman  post  iklan  pada  URL

http://ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-3/main/post_iklan  untuk

melakukan  posting  iklan.  Tampilan  halaman  post_iklan  ditunjukkan  oleh

gambar 4.71.

3. Masuk ke halaman My Ads untuk menghapus iklan. URL hapus iklan adalah

http://ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-3/main/delele.

Alur tersebut  yang harus diotomatiskan oleh pemain.  Tentunya sebelum

proses  diatas  proses  untuk login  ke  Aplikasi  Belajar  Web Hacking juga  harus

diotomatiskan  mengingat  untuk  mengakses  Realistic  Mission  3  pemain  harus

login terlebih dahulu ke Aplikasi Belajar Web Hacking dan Facebook.  Jawaban
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akan muncul setelah pemain berhasil melakukan posting untuk kali ke-1000.

D. Realistic Mission 4– Post Otomatis v2

D.1. Misi

Misi Realistic Mission 4 (RM4) merupakan pengembangan dari Realistic

Mission 3 (RM3).  Aplikasi iklan barus yang digunakan pun hampir sama.  Jika

pada RM3 aplikasi iklan hanya mengecek lewat HTTP Header saat posting iklan

maka  pada  RM4  ditambahkan  proteksi  berupa  captcha.  Captcha merupakan

gambar yang berisi kode verisikasi yang harus diinputkan user ketika melakukan

posting iklan. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti RM3 dimana pemain

diberikan akses ke sebuah server yang terhubung ke internet. Dari server tersebut

pemain harus melakukan posting dan hapus iklan sebanyak 100 kali.  Kelamahan

dari  aplikasi  ini  captcha  yang  dihasilkan  oleh  aplikasi  karakternya  jelas  dan

mudah dibaca sehingga aplikasi Optical Character Recognition (OCR). 

Tampilan  halaman  untuk  posting  iklan  pada  Realistic  Mission  4

ditunjukkan oleh gambar 4.72.

D.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang otomatisasi posting ke sebuah halaman yang

yang memerlukan otentikasi lewat sebuah script bukan web browser.

Menguji pemahaman bahwa captcha yang karakternya jelas dan posisi tiap

karakter  beraturan,  dapat  dengan mudah dikenali  oleh  sebuah aplikasi  Optical

Character Recognition (OCR).
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Gambar 4.72 Halaman posting iklan yang dilengkapi captcha pada Realistic

Mission 4

D.3. Langkah Penyelesaian

Langkah penyelesaian sama dengan RM3 namun karena pada posting iklan

sekarang terdapat proteksi captcha, maka pada RM4 pemain dapat menggunakan

aplikasi  GNU  OCR  untuk  membaca  karakter  tersebut.  Aplikasi  GNU  OCR

tersebut  telah  disediakan  pada  server  yang  digunakan  pemain.  Contoh

penyelesaian versi penulis menggunakan PHP script dapat dilihat pada lampiran.

Jawaban akan muncul setelah pemain berhasil melakukan posting untuk kali ke-

100.

E. Realistic Mission 5 – Bug Logika Hapus

E.1. Misi

Pada misi kali ini pemain harus melakukan penghapusan seluruh item iklan

milik  member  lain  yang  ada  pada  halaman  home  aplikasi  iklan  baris  yang

disediakan pada Realistic Mission 5 (RM5). Kelemahan aplikasi terletak pada saat
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query  DELETE dijalankan,  dimana aplikasi  menghapus item tanpa melakukan

pengecekan terhadap pemilik item tersebut. 

E.2. Tujuan

Menguji  pemahaman  tentang  celah  yang  dapat  timbul  jika  penggunaan

query DELETE tidak dilakukan dengan hati-hati.

E.3. Langkah Penyelesaian

Pemain  melakukan  otentikasi  sebagai  sebagai  user  surep pada  aplikasi

iklan baris yang ada pada Realistic Mission 5. Masuk ke halaman home untuk

melihat ID dari setiap iklan yang ada. Iklan-iklan tersebut adalah milik pengguna

lainnya.  ID dari  tiap-tiap  iklan  tersebut  dapat  diketahui  dengan melihat  tautan

nama item masing-masing. Sebagai contoh URL berikut ini:

http:/ta.rioastamal.net/index.php/realistic-mission-5/main/item/1

Dari URL diatas letak ID adakah setelah bagian “/item/” dalam hal ini ID

dari  URL diatas  adalah  1.  Setelah  mengetahui  semua ID dari  item-item milik

member lain dalam hal ini item yang dimaksud adalah item dengan ID: 1, 2, 3, 4,

dan 5. Langkah berikutnya adalah masuk ke halaman Iklan Saya. Pada halaman

ini pemain harus menyertakan lima ID dari item user lain pada form yang akan

disubmit untuk mendapatkan jawaban misi. Salah satu cara yang dapat dilakukan

adalah  dengan memodifikasi  form dengan menambahkan ID tersebut  pada  tag

input hidden  sebagai  berikut  sehingga  item-item tersebut  ikut  dikirimkan  saat

tombol hapus ditekan. Berikut contoh penambahan atribut hidden pada form.

<input type="hidden" name="item[]" value="1" />
<input type="hidden" name="item[]" value="2" />
<input type="hidden" name="item[]" value="3" />
<input type="hidden" name="item[]" value="4" />
<input type="hidden" name="item[]" value="5" />
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Tampilan halaman Iklan Saya ketika misi berhasil ditunjukkan oleh gambar

4.62.

Gambar 4.73 Tampilan halaman “Iklan Saya” pada Realistic Mission 5 ketika misi

berhasil

F. Realistic Mission 6 – Mencuri Data

F.1. Misi

Pada misi ini pemain diharuskan untuk mencuri data-data pengguna pada

aplikasi toko komputer yang ada pada Realistic Mission 6 (RM). Pemain harus

menggali informasi dari database yang menjalankan aplikasi RM6. Dalam hal ini

database server yang harus digali informasinya adalah MySQL versi 5. Format

data yang harus dikirimkan oleh pemain adalah sebagai berikut. 

Nama Customer1, Email, No HP
Nama Customer2, Email, No HP
Nama Customer2, Email, No HP
Nama Customer-n, Email-n, No HP-n

Jawaban  alamat  email  dari  masing-masing  pemain  nantinya  tidak  akan  sama,

karena  akan  ditambahkan  karakter  acak  yang unik  per  pemain.  Tampilan  dari

Realistic Mission 6 ditunjukkan oleh gambar 4.74. 
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Gambar 4.74 Tampilan Realistic Mission 6

Kelamahan  aplikasi  toko  komputer  pada  RM6 terletak  pada  halaman  melihat

produk berdasarkan kategori. Dimana nilai dari parameter “cat” yang merupakan

input  untuk ID kategori  tidak  dilakukan santitasi.  Hal  tersebut  memungkinkan

timbulnya SQL Injection. Tampilan halaman melihat produk berdasarkan kategori

pada aplikasi  toko komputer  yang ada di  RM6 ditunjukkan oleh gambar 4.75.

Mengunjungi  halaman  tersebut  dengan  querystring  

“?cat=4” akan menjalankan query berikut.

SELECT p.*, c.category_name 
FROM rm_stealing_data_products p
LEFT JOIN rm_stealing_data_categories c ON 
c.category_id=p.category_id 
WHERE c.category_id=[NILAI_CAT] ORDER BY p.product_name ASC
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Gambar 4.75 Tampilan halaman yang memiliki celah keamanan pada Realistic

Mission 6

F.2. Tujuan

Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  Blind  SQL  Injection  untuk

menggali informasi dari database. 

Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  statemen  UNION  untuk

melakukan penggabungan hasil selama menginvestigasi struktur database.

Menguji pemahaman tentang penggunaan tabel spesial pada MySQL yaitu

INFORMATION_SCHEMA  untuk  menggali  informasi  meta  data  dari  suatu

database seperti nama tabel dan nama kolom. 

F.3. Langkah Penyelesaian

Pemain dapat  langsung memfokuskan perhatian pada parameter  “?cat=”
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yang  ada  pada  query  string  URL.  Disitulah  letak  kelamahan  aplikasi  toko

komputer  tersebut.  Alur  penyelesaian  misi  Realistic  Mission  6  akan  penulis

jelaskan dalam beberapa tahapan berikut.

Pertama,  injeksikan  nilai  boolean  true  atau  false  pada  ?cat=  untuk

mengetes  apakah  aplikasi  memiliki  celah  SQL Injection  atau  tidak.  Tes  nilai

boolean  false  dengan  menginjeksi  statemen  “?cat=4  AND 1=2”.  Jika  aplikasi

memiliki  celah  SQL  seharusnya  tidak  ada  data  yang  ditampilkan.  Untuk

memastikan pemain dapat menginjeksi statemen berikut “?cat=4 AND 1=1”. Tes

tersebut menghasilkan boolean true, jika aplikasi memiliki celah dapat dipastikan

hasil yang ditampilkan akan sama dengan “?cat=4” saja.

Kedua,  setelah  mengetahui  bahwa  terdapat  celah  SQL  Injection  pada

“cat?”  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mencari  berapa  jumlah  kolom  yang

digunakan saat melakukan query produk pada daftar kategori. Inilah saat dimana

statemen UNION diperlukan, dimana dengan UNION maka hasil dari dua query

akan  digabungkan  satu.  Pemain  dapat  melakukan  memasukkan  injeksi  berikut

untuk menemukan celah SQL “?cat=4 UNION SELECT 1 %23”. %23 merupakan

hasil encode dari karakter “#”. Pada MySQL karakter “#” berarti komenta artinya

statemen  setelah  tanda  tersebut  akan  diabaikan.  Hal  ini  untuk  menghindari

kesalahan query. Jika saat dimasukkan “?cat=4 UNION SELECT 1 %23” masih

error  maka  coba  lagi  dengan  “?cat=4  UNION  SELECT 1,2  %23”  coba  lagi

dengan “?cat=4 UNION SELECT 1,2,3 %23” hingga diketemukan bahwa kolom

yang  dikembalikan  adalah  7  hal  tersebut  terbukti  setelah  melakukan  injeksi

berikut  “?cat=4  UNION  SELECT  1,2,3,4,5,6,7  %23”  aplikasi  tidak

mengembalikan  error  tetapi  item  dengan  kategori  4  dan  data  UNION  yang
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dikirim. 

Gambar 4.76 Tampilan aplikasi Realistic Mission 6 setelah diinjeksi dengan

UNION SELECT 1,2,3,4,5,6,7 %23

Ketiga,  langkah  berikutnya  yaitu  mencari  nama-nama  tabel  yang

digunakan oleh aplikasi  Realistic Mission 6.  Pemain dapat menggali  informasi

tersebut  lewat  tabel  INFORMATION_SCHEMA dengan  tetap  memanfaatkan

UNION untuk menampilkan hasil. Penulis akan menampilkan informasi schema

tersebut  pada  kolom  ke-4  karena  seperti  terlihat  pada  gambar  4.76 kolom  4

digunakan untuk deskripsi  item jadi memiliki ruang tampilan yang lebih besar

untuk menampung informasi sehingga mudah dibaca. Berikut injeksi yang penulis

lakukan untuk menampilkan daftar tabel. Injeksi berikut dimasukkan setelah tanda

“?cat=4 ”. Output dari injeksi berikut ditunjukkan oleh gambar 4.77.
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Gambar 4.77 Tampilan aplikasi Realistic Mission 6 setelah diinjeksi UNION

GROUP_CONCAT dalam mencari nama tabel

UNION SELECT 1,2,3,GROUP_CONCATE(CONCAT_WS(' -- ', TABLE_SCHEMA, 
TABLE_NAME, TABLE_TYPE) SEPARATOR '\n'),5,6,7 FROM 
information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA!='information_schema'
%23

Keempat,  setelah  langkah  ketiga  diketahui  bahwa  nama  tabel  untuk

menyimpan  data  pengguna  adalah  rm_stealing_data_users.  Sedangkan  nama

database  yang  digunakan  adalah  abwh. Selanjutnya  akan  dilakukan  injeksi

lanjutan untuk mengetahui nama-nama kolom pada tabel tersebut. Berikut injeksi

yang dilakukan untuk mengetahui nama-nama kolom. Output dari injeksi berikut

ditunjukkan oleh gambar 4.78.

UNION SELECT 1,2,3,GROUP_CONCAT(CONCAT_WS(' -> ', c.COLUMN_NAME, 
c.COLUMN_TYPE) SEPARATOR '\n'),5,6,7 kolom FROM 
information_schema.COLUMNS c WHERE c.TABLE_SCHEMA='abwh' AND 
TABLE_NAME='rm_stealing_data_users' %23
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Gambar 4.78 Tampilan aplikasi Realistic Mission 6 setelah diinjeksi UNION

GROUP_CONCAT dalam mencari nama kolom

Kelima, dan langkah terakhir adalah menampilkan data-data user yang ada

pada tabel  rm_stealing_data_users. Hal tersebut mudah karena nama kolom telah

diketahui yaitu user_full_name, user_email, dan user_phone. Berikut injeksi yang

penulis lakukan untuk menampilkan data-data pengguna. Output dari hasil injeksi

ditunjukkan oleh gambar 4.79.

G. Realistic Mission 7 – Cracking Password

G.1. Misi

Misi  Realistic  Mission  7  (RM7)  merupakan  kelanjutan  dari  Realtisc

Mission  6 (RM6).  Dimana pada misi  ini  pemain diharuskan untuk melakukan
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crack daftar password dari yang ada pada tabel rm_data_stealing_users sehingga

didapatkan  password  dari  masing-masing  user.  Isi  dari  struktur  tabel

rm_data_stealing_users  ditunjukkan  oleh  gambar  4.69.  Nilai  dari  kolom  hash

adalah hasil dari enkripsi MD5 user_salt dan password dari user. 

Gambar 4.79 Tampilan Realistic Mission 6 setelah dilakukan injeksi untuk

menampilkan data-data pengguna.

Aplikasi  menggunakan  salt  dengan  maksud  agar  hash  yang  dihasilkan

akan  sulit  dicrack  menggunakan  MD5  cracker  seperi  pada  Basic  Mission  1,

karena hash tersebut cukup kompleks. Sehingga kendatipun password dari user

sangat lemah misal “abc” tetapi dengan ditambahi salt menjadi [SALT] + abc.

Salt pada aplikasi dibuat sepanjang 8 karakter dan nilainya adalah karakter acak

alphanumeric dan simbol.
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Meskipun demikian  tetap terdapat  kelemahan pada cara  tersebut  karena

ketika database server berhasil disusupi maka salt dari aplikasi juga dapat dilihat.

Lebih lanjut lagi karena hash digenerate dengan menggunakan kombinasi SALT +

password yang merupakan cara umum penggunaan salt sehingga mudah ditebak.

Nilai  hash  yaitu  kombinasi  user_salt dan  user_password terdapat  pada

sebuah  kata  yang  ada  pada  file  kamus  yaitu  dictionary.txt.  Pemain  harus

mencocokan setiap kombinasi  hash tersebut  dengan setiap kata  yang ada pada

dictionary.txt untuk mendapatkan jawaban.

Jawaban  masing-masing  pemain  tidak  ada  yang  sama  karena  karakter

yang menjadi jawaban pada file  dictionary.txt digenerate  on-the-fly oleh aplikasi

unik per pemain saat pemain melakukan download pada file tersebut.

G.2. Tujuan

Menguji pemahaman tentang  password  yang  telah enkripsi menggunakan

MD5 dan ditambahi salt tetap saja dapat di-crack dengan mudah selama salt dari

hash yang digenerate diketahui.

Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  metode  yang  umum  dalam

menghasilkan hash yaitu kombibasi salt + password.

Menguji kemampuan membuat program yang dapat melakukan melakukan

dekripsi hash yang dilengkapi salt dengan bantuan sebuah file dictionary.

G.3. Langkah Penyelesaian

Langkah pertama dalah mendapatkan daftar hash dan salt yang digunakan

oleh aplikasi. Penulis penggunakan injeksi berikut untuk mendapatkan hash.

UNION SELECT 1,2,3,GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('%23', u.user_name, 
u.user_pass, u.user_salt) ORDER BY u.user_full_name ASC SEPARATOR 
'\n'),5,6,7 FROM `abwh`.rm_stealing_data_users u %23



319

Output  dari  injeksi  diatas  merupakan  username#hash#salt seperti  yang

ditunjukkan oleh gambar 4.80.

Gambar 4.80. Tampilan aplikasi pada Realistic Mission 7 setelah dilakukan

injeksi untuk mendapatkan hash.

Setelah  mendapatkan  username,  hash dan  salt dari  masing-masing

pengguna, pemain mulai dapat melakukan cracking password dengan membuat

script  untuk  mencocokkan  setiap  kombinasi  salt  dan  kata  pada  dictionary.txt

dengan  hash yang  ada.  Contoh  script  yang  penulis  buat  untuk  melakukan

cracking password dapat dilihat pada lampiran.

4.6. Evaluasi Sistem

Uji coba dan evaluasi sistem bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi

yang dibuat telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4.6.1. Uji Coba Ketangguhan Aplikasi

Pada  bagian  ini  penulis  melakukan  uji  coba  terhadap  optimasi  dan

kecepatan  aplikasi.  Berikutnya  yang penulis  uji  adalah  tentang keamanan  dari

aplikasi.  Pengujian  yang  penulis  lakukan  untuk  ketangguhan  aplikasi  adalah
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sebagai berikut:

1. Uji Coba Performa dengan Google Page Speed

2. Uji Coba Performa dengan siege

3. Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

A. Uji Coba Performa dengan Google Page Speed

Uji coba ini digunakan untuk mengetahui seberapa optimal kecepatan dari

website  dilihat  dari  berbagai  kondisi  seperti  caching,  kompresi,  asynchronus

request dan sebagainya.

Tabel 4.19. Hasil Uji Coba Performa dengan Google Page Speed

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

1 Melakukan  Test
pada  halaman
home

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php

Skor diatas 75 Skor 94

2 Melakukan  Test
pada  halaman
learning center

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/learning_center

Skor diatas 75 Skor 96

3 Melakukan  Test
pada  halaman
daftar misi

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/daftar_misi

Skor diatas 75 Skor 96

4 Melakukan  Test
pada  halaman
profil  pengguna
dengan  ID
727172210

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10

Skor diatas 75 Skor 95

B. Uji Coba Performa dengan Siege

Uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetes  kehandalan  dari  server  yang

digunakan. Tes akan mensimulasikan 250  concurrent user dengan hit total  500

transaksi.
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Tabel 4.20. Hasil Uji Coba Performa dengan Siege

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

5 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman home

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php

Availability
diatas 99.5%

100%

6 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman
learning center

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/learning_center

Availability
diatas 99.5%

100%

7 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman daftar
misi

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/daftar/misi

Availability
diatas 99.5%

100%

8 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman daftar
misi  realistic
mission

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/daftar_misi/9/
realistic-mission

Availability
diatas 99.5%

100%

9 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
pada  halaman
profil  pengguna
dengan  ID
727172210

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10

Availability
diatas 99.5%

100%

10 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
pada  halaman
login

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/login

Availability
diatas 99.5%

100%

C. Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

Uji  coba  ini  digunakan untuk mengetes  apakah aplikasi  memiliki  celah

SQL injection atau tidak. Halaman yang dites adalah halaman yang frontend yang

berinteraksi  dengan  pemain  tapi  diluar  misi  karena  halaman  misi  dirancang

memang memiliki celah keamanan.
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Tabel 4.21. Hasil Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

11 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman  profil
pemain

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

Sesuai

12 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman
learning  center
dengan  input
tag

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10*"
sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/learning_center/tag/
abwh-info*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

Sesuai

13 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman  baca
artikel

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/read/article/basic-
mission-1-aritmatika-
dasar*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

Sesuai

14 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman  daftar
misi

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main_daftar_misi/9
*/realistic_mission"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

Sesuai

15 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman
mengambil misi

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/realistic-mission-
1*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

Sesuai

16 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman
peringkat
pemain.

sqlmap.py
--dbms=MySQL  -u
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/peringkat/0*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

Sesuai

4.6.2. Uji Coba Fungsi Aplikasi

Pada  bagian  ini  penulis  melakukan uji  coba  pada  fungsi-fungsi  yang
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bersifat  pengalaman  pengguna  dan  bukan  internal  aplikasi.  Karena  uji  coba

internal aplikasi seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data

dari database sudah dilakukan pada saat Test-driven Driven Development tiap-tiap

iterasi.

A. Uji Coba Fungsi Login

Desain uji coba ini digunakan untuk mengetahui apakah fungsi login dapat

mengotentikasi pemain  menggunakan  akun  Facebook.  Desain  uji  coba

ditunjukkan oleh tabel 4.22

Tabel 4.22. Desain uji coba fungsi login

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

17 Menampilkan
Halaman Login

Mengklik menu Login Tampil  Halaman
Login

Sesuai

18 Melakukan
login  berhasil
karena  status
pemain  adalah
“active”

Mengklik  tombol
“Login via Facebook”

Redirect  ke
Facebook,  setelah
proses selesai akan
dibawa ke halaman
beranda dan status
telah login

Sesuai

19 Melakukan
login
gagal  karena
status  pemain
adalah
“blocked”

Mengklik  tombol
“Login via Facebook”

Redirect  ke
Facebook,  setelah
proses  selesai
tampil  pesan  error
“Maaf
keanggotaan  kamu
dalam  status
DIBLOKIR”.

Sesuai

20 Menampilkan
menu  pada
pengguna  yang
belum login.

Mengakses  aplikasi
pada halaman apa saja.

Menu  yang  ada
yaitu  “Home”,
“How to”,  “Misi”,
“Learning Center”,
“Peringkat”  dan
“Login”

Sesuai

21 Menampilkan
menu  pada
pengguna  yang

Mengakses  aplikasi
pada halaman apa saja.

Menu  yang  ada
yaitu  “Home”,
“How to”,  “Misi”,

Sesuai
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Tabel 4.22. Desain uji coba fungsi login

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

telah login. “Learning Center”,
“Peringkat”,
“Profil”  dan
“Logout”

22 Pengguna  yang
belum  login
tidak  dapat
mengambil
misi.

Mengambil  salah  satu
misi  yang  ada  dengan
menekan  “Ambil  Misi
<<nama-misi>>”

Redirect  ke
halaman  login
dengan  pesan
“Kamu harus login
dulu sebelum dapat
mengambil misi”

Sesuai

23 Mengakses
Halaman
backend
(berhasil)

Login  sebagai  penggun
yang  userID
Facebooknya  telah
dimasukkan  ke  daftar
administrator  pada  file
konfigurasi.  Kemudian
Mengakses  halaman
backend  pada
http://ta.rioastamal.net/i
ndex.php/backend-cp/

Halaman  backend
tampil.

Sesuai

24 Mengakses
Halaman
backend (gagal)

Login  sebagai  penggun
yang  userID
Facebooknya  tidak  ada
di  daftar  administrator
pada  file  konfigurasi.
Kemudian  Mengakses
halaman  backend  pada
http://ta.rioastamal.net/i
ndex.php/backend-cp/

Muncul  pesan
kesalahan
“ACCESS
DENIED!”

Sesuai

B. Uji Coba Fungsi Pemeringkatan Pemain

Uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah fungsi  pemeringkatan

pemain dapat mengurutkan pemain sesuai kriteria yang diharapkan.  Desain uji

coba ditunjukkan oleh tabel 4.23

Tabel 4.23. Hasil uji coba pemeringkatan pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

25 Menampilkan Mengklik  menu Tampil  Halaman  daftar Sesuai
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Tabel 4.23. Hasil uji coba pemeringkatan pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

daftar  peringkat
pemain.

“Peringkat” peringkat  pemain
diurutkan  mulai  dari
poin  tertinggi  ke  poin
terendah.

26 Mengurutkan
pemain  yang
poinnya sama.

Dua  pemain
memiliki  poin
yang sama tetapi
catatan  waktu
berbeda.

Pemain  yang  catatan
waktunya  lebih  cepat
berada  diatas  pemain
yang  waktunya  lebih
lambat

Sesuai

27 Menampilkan
poto dari  masing-
masing  pemain
pada  daftar
peringkat.

Mengklik  menu
“Peringkat”

Poto  pemain  sesuai
dengan  akun  dari
Facebook  masing-
masing.

Sesuai

28 Menampilkan
hall of  fame pada
halaman  berada
yang  jumlahnya
sesuai  dengan
setting.

Pada  halaman
setting,  banyak
pemain pada hall
of  fame
dimasukkan 5.

Pada  halaman  beranda
tampil 5 pemain dengan
perolehan poin tertinggi.

Sesuai

C. Uji Coba Fungsi Learning Center

uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah fungi  Learning center

dapat menyediakan artikel sesuai dengan tag-tag tertentu, juga menguji aktifitas

sosial  berbasis  Facebook  yang  dapat  dilakukan pada  learning  center   seperti

komentar, like, dan share.  Uji coba ditunjukkan oleh tabel 4.24

Tabel 4.24. Hasil uji coba fungsi learning center

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

29 Menampilkan
daftar  tag  dan
jumlah  artikel
yang berasosiasi
dengan  tag
tersebut.

Administrator
membuat  artikel
dengan  judul
“Memahami  HTTP
GET”  dan
mengisikan “protokol
http,  http-get”  pada
isian tag.

Tampil  tag  “protokol
http   (1)”  dan “http-
get  (1)”  pada
halaman  learning
center.

Sesuai
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30 Menampilkan
daftar  artikel
dan  ringkasan
berdasarkan tag.

Pemain  melakukan
klik  pada  tag  “http-
get”  atau  “protokol
http”  pada  halaman
learning center.

Tampil ringkasan dari
artikel  “Memahami
HTTP  GET”  pada
learning center.

Sesuai

31 Menampilkan
artikel  lengkap
berdasarkan
permalink.

Pemain  melakukan
klik  pada  daftar
artikel yang memiliki
judul  “Memahami
HTTP GET”.

Tampil  artikel
lengkap dengan judul
“Memahami  HTTP
GET” beserta

Sesuai

32 Mengirimkan
komentar  pada
artikel.

Mengirimkan
komentar  “GET  vs
POST”  pada  artikel
“Memahami  HTTP
GET”.

Komentar  “GET  vs
POST”  muncul  pada
artikel  “Memahami
HTTP GET”

Sesuai

33 Melakukan  like
pada artikel.

Menekan  tombol
“Like”  pada  artikel
“Memahami  HTTP
GET”

Artikel  “Memahami
HTTP GET”  muncul
pada  daftar  like  di
akun  Facebook
pemain.

Sesuai

34 Melakukan
share  sebuah
artikel.

Menekan  tombol
“Share”  pada  artikel
“Memahami  HTTP
GET”  dan
memberikan
pernyataan  “artikel
bagus”  pada  kolom
komentar Facebook.

Artikel  “Memahami
HTTP GET”  muncul
pada  akun  Facebook
pengguna  disertai
komentar  yang
diberikan  saat
melakukan  share
yaitu “artikel bagus”.

Sesuai

D. Uji Coba Fungsi  Media Upload

Uji coba ini digunakan untuk mengetahui apakah fungi dapat mengupload

file  ke  server  dan  melakukan  operasi  manipulasi  file seperti  salin,  ubah,  dan

hapus.  Hasil Uji coba ditunjukkan oleh tabel 4.25.

Tabel 4.25. uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

35 Mengupload
gambar file .jpg

Administrator  masuk
ke  halaman  media
upload  dan
mengupload  file
bernama

File  “gambarku.jpg”
berhasil  tersimpan  di
server  di  path
“res/global/images/me
dia-

Sesuai
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Tabel 4.25. uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

“gambarku.jpg”  dan
ukuran  thumbnail
diisi 150 x 150.

upload/gambarku.jpg”
sedangkan  file
thumbnail terletak  di
res/global/images/med
ia-
upload/thumb/gambar
ku_thumb.jpg”

36 Menampilkan
hasil upload

Administrator  masuk
ke halaman media.

File  “gambarku.jpg”
muncul  pada  daftar
file yang ada.

Sesuai

37 Menampilkan
preview gambar

Administrator
meletakkan  kursor
diatas  link  nama file
“gambarku.jpg”.

Muncul  gambaar
thumbnail  yaitu  “
gambarku_thumb.jpg”

Sesuai

38 Menyalin file Administrator
melakukan  klik  pada
link “cp” yang berada
satu baris dengan file
“gambarku.jpg”. Lalu
memasukkan  nama
“mypicture.jpg”
sebagai  file  tujuan
penyalinan.

Pada  halaman  media
terdapat  dua  file
dengan  yaitu
“gambarku.jpg”  dan
“mypicture.jpg”

Sesuai

39 Mengubah
nama file

Administrator
melakukan  klik  pada
link  “mv”  yang
berada  satu  baris
dengan  file
“gambarku.jpg”. Lalu
memasukkan  nama
“indonesia.jpg”
sebagai  file  tujuan
pengubahan.

Pada  halaman  media
terdapat  dua  file
dengan  yaitu
“indonesia.jpg”  dan
“mypicture.jpg”

Sesuai

40 Membuat
symlink
(shortcut)

Administrator
melakukan  klik  pada
link “ln” yang berada
satu baris dengan file
“indonesia.jpg”.  Lalu
memasukkan  nama
“gambarku-2.jpg”
sebagai  nama  file
symlink.

Pada  halaman  media
terdapat  tiga  file
dengan  yaitu
“indonesia.jpg”,
“gambarku-2.jpg” dan
“mypicture.jpg”

Sesuai
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Tabel 4.25. uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

41 Menghapus file Administrator
melakukan  centang
pada  file
“indonesia.jpg”  dan
“gambarku-2.jpg”.
Kemudian  memilih
pilihan  “Hapus”  dan
menekan  tombol
“Go”

Pada  halaman  media
terdapat  satu  file
dengan  yaitu
“mypicture.jpg”.  File
dan  thumbnail  dari
“indonesia.jpg”  dan
“gambarku-2.jpg”
juga hilang dari disk.

Sesuai

E. Uji Coba Fungsi  Melihat Daftar Misi

Uji coba ini digunakan untuk mengetahui apakah fungi dapat menampilkan

misi-misi  yang telah  diinputkan sebelumnya.   Hasil  uji  coba  ditunjukkan oleh

tabel 3.x.

Tabel 4.26. Hasil uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

42 Menampilkan
kategori misi

Administrator
menginputkan  tipe
misi  dengan  nama
dan  (urutan)  “Basic
Mission”  (1),
“Javascript Mission”
(2),  dan  “Realistic
Mission” (3)

Pada  halaman  misi
tampil  daftar  misi
dengan  kategori  dan
urutan:  “Basic
Mission”,
“Javascript
Mission”,  “Realistic
Mission”.

Sesuai

43 Menampilkan
misi  pada
kategori tertentu.

Pemain  melakukan
klik  pada  kategori
“Basic Mission”.

Misi-misi  yang  ada
pada kategori “Basic
Mission”
dimunculkan.

Sesuai

44 Menampilkan
informasi  dari
suatu misi.

Administrator
menambahkan  misi
“Aritmatika  Dasar”
pada kategori “Basic
Mission”.  Dengan
deskripsi  “Pemain
diharuskan
menyelesaikan
perhitungan

Pada  halaman daftar
misi  kategori  “Basic
Mission”  muncul
misi  “Aritmatika
Dasar”  dengan
deskripsi  “Pemain
diharuskan
menyelesaikan
perhitungan

Sesuai
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Tabel 4.26. Hasil uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

aritmatika”,  dan
tujuan  “menguji
ketelitian”.

aritmatika”  dan
tujuan  yang  isinya
“menguji ketelitian”

45 Menampilkan
status,  catatan
waktu,  jumlah
percobaan.
(misi  belum
diambil)

Pemain  melakukan
klik  pada  kategori
“Basic Mission”.

Pada  misi
“Aritmatika  dasar”
informasi  dari  misi
adalah  Status:
“belum  diambil”,
Catatan  Waktu:
“Tidak  Ada”,  dan
Jumlah  Percobaan:
“Belum ada”.

Sesuai

46 Menampilkan
status,  catatan
waktu,  jumlah
percobaan.
(misi  telah
diambil  tapi
gagal)

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
Dasar”  namun
jawaban  yang
diberikan salah.

Pada  misi
“Aritmatika  dasar”
informasi  dari  misi
adalah  Status:  “misi
gagal”,  Catatan
Waktu: “Tidak Ada”,
dan  Jumlah
Percobaan: “1 kali”.

Sesuai

47 Menampilkan
status,  catatan
waktu,  jumlah
percobaan.
(misi  telah
diambil  dan
berhasil)

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
Dasar”  dan  berhasil
memberikan
jawaban  dengan
benar.  Waktu  ketika
misi  diambil  adalah
jam  18:00:00,  dan
misi  diselesaikan
pada jam 18:00:11.

Pada  misi
“Aritmatika  dasar”
informasi  dari  misi
adalah  Status:  “misi
gagal”,  Catatan
Waktu:  “11  detik”,
dan  Jumlah
Percobaan: “2 kali”.

Sesuai

48 Menampilkan
logo dari misi

Administrator
mengupload  file
pada halaman media
upload dengan nama
“basic-mission-1-
aritmatika-
dasar.jpg”.

Pada  halaman daftar
misi  kategori  “Basic
Mission”  muncul
misi  “Aritmatika
Dasar”  dengan  logo
dari  file  “basic-
mission-1-
aritmatika-dasar.jpg”
yang telah diupload

Sesuai
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F. Uji Coba Fungsi  Mengambil Misi

Uji coba ini digunakan  untuk  mengetahui apakah fungi  dapat  melakukan

aksi berdasarkan jawaban yang benar dan yang salah.  Uji coba ditunjukkan oleh

tabel 3.x.

Tabel 4.27 Hasil uji coba fungsi mengambil misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

49 Menginputkan
jawaban  yang
salah pada misi

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
dasar”  dan
menginputkan
jawaban “10”.

Muncul  pesan
kesalahan  “Jawaban
Salah”.

Sesuai

50 Menginputkan
jawaban  yang
benar pada misi

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
dasar”  dan
menginputkan
jawaban “0”.

Muncul  pesan
keberhasilan
“Jawaban  Benar”
dan  link  “Share  ke
Facebook”.

Sesuai

51 Memunculkan
keberhasilan
penyelesaian misi
di  Activity  Log
Facebook

Berhasil
menyelesaikan  misi
“Aritmatika  Dasar”
pada  Kategori
“Basic Mission”

Pada  activity  log
Facebook  muncul
item  “<<nama
pengguna>>
accomplished  Basic
Mission  1  –
Aritmatika  Dasar  on
Aplikasi Belajar Web
Hacking”

Sesuai

52 Muncul informasi
penyalipan  poin
pada  news  feed
Facebook.

Pemain  A  memiliki
poin  10.  Pemain  B
memiliki  poin  20.
Pemain  A
menyelesaikan  misi
dan poinnya menjadi
100.

Pada  news  feed
Facebook
memunculkan
informasi  “A  has
passed  B's  score  at
Aplikasi Belajar Web
Hacking”.

Sesuai

G. Uji Coba Fungsi  Profil Pemain

Uji coba ini digunakan untuk mengetahui apakah fungi profil pemain dapat

menampilkan informasi-informasi yang diinginkan.  Hasil uji coba ditunjukkan

oleh tabel 3.x.
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Tabel 4.28. Hasil uji coba fungsi profil pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

53 Menampilkan
informasi  profil
singkat  tentang
pemain  sesuai
dengan  akun
Facebook.

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”

Muncul  profil
pemain  yang  berisi
Foto  pemain,  nama
pemain,  tanggal
bergabung  pada
aplikasi,  dan link ke
Facebook pengguna.

Sesuai

54 Menampilkan
kemajuan  atau
progres dari misi

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”

Tampil  progres  dari
tiap-tiap  kategori
misi  yaitu  “Basic
Mission”,
“Javascript
Mission”,  “Realistic
Mission”,  dan
“Keseluruhan”.

Sesuai

55 Menampilkan
informasi  status
dari seluruh misi.

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”

Tampil  daftar  misi,
jumlah  poin,  status
dari misi, dan catatan
waktu  yang
dikerjakan  pemain
pada misi tersebut.

Sesuai

56 Membagikan
profil  ke
Facebook.

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”  dan
melakukan  klik
tombol  “Share  ke
Facebook”.

Dialog share muncul
yang  berisi
informasi.

Sesuai

H. Uji Coba Penyelesaian Misi

Uji coba ini digunakan  untuk mengetahui apakah kebutuhan pengetahuan

yang diperlukan masing-masing misi dapat menyelesaikan permasalahan dari tiap

misi tersebut.
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Tabel 4.29  Hasil uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

57 Menguji  kemampuan
aritmatika  dasar  dan
ketelitian.

Mengambil
Basic
Mission 1

Basic
Mission  1
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. A

58 Menguji  pemahaman
tentang  struktur  dari
URL.

Mengambil
Basic
Mission 2

Basic
Mission  2
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. B

59 Menguji  pemahaman
tentang  struktur  dari
URL.  Menguji
pemahaman  tentang
method  GET  pada
protokol  HTTP,
mapping  domain  dan
resource  pada  sebuah
HTTP request.

Mengambil
Basic
Mission 3

Basic
Mission  3
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. C

60 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
method  POST  pada
protokol  HTTP,  HTML
Form,  proses  encoding
pada body HTTP POST,
dan  menyertakan
Cookie  pada  HTTP
request.

Mengambil
Basic
Mission 4

Basic
Mission  4
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. D

61 Menguji  pemahaman
bagaiamana  social
engineering
dimanfaatkan  untuk
menggali  informasi
sebanyak  mungkin  dari
target.

Mengambil
Basic
Mission 5

Basic
Mission  5
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. E

62 Menguji  pemahaman
tentang  header  dari
paket  HTTP  baik
request  maupun
response  dan  HTTP
Basic Auth.

Mengambil
Basic
Mission 6

Basic
Mission  6
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. F

63 Menguji  pemahaman
pemaian  bahwa  hash
md5  dapat  dengan
mudah  di-crack  jika

Mengambil
Basic
Mission 7

Basic
Mission  7
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.3. G
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Tabel 4.29  Hasil uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

panjang  password
kurang  dari  6  karakter
atau  berisi  kata-kata
yang  umum  yang  ada
pada  kamus  sehingga
dimungkinkan
terjadinya  dictionary-
attack atau bruteforce.

64 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
variabel  untuk
menyimpan  nilai  pada
javascript.

Mengambil
Javascript
Mission 1

Javascript
Mission  1
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. A

65 Menguji  pemahaman
tentang  memahami
penggunaan  eksternal
file pada javascript.

Mengambil
Javascript
Mission 2

Javascript
Mission  2
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. B

66 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
menggunakan  javascript
untuk  mengambil
cookie.

Mengambil
Javascript
Mission 3

Javascript
Mission  3
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. C

67 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
operator  “+”  pada
operasi  String  di
javascript.

Mengambil
Javascript
Mission 4

Javascript
Mission  4
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. D

68 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
mengubah  judul
halaman  HTML
menggunakan  javascript
melalui  penggunaan
objek  dan  properti
document.title

Mengambil
Javascript
Mission 5

Javascript
Mission  5
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. E

69 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
penggunaan  escape
character pada javascript
dan  bagaimana  cara
kerja  method

Mengambil
Javascript
Mission 6

Javascript
Mission  6
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. F
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Tabel 4.29  Hasil uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

fromCharCode()  dari
objek string

70 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
membuat  fungsi
javascript dan bagimana
mengecek tipe nilai pada
javascript

Mengambil
Javascript
Mission 7

Javascript
Mission  7
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. G

71 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
membuat  fungsi
javascript dan bagimana
mengecek tipe nilai pada
javascript

Mengambil
Javascript
Mission 8

Javascript
Mission  8
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab

4.4.4. H

72 Menguji  pemahaman
tentang  pentingnya
validasi ulang data pada
sisi  server  mengingat
HTML  Form  dapat
diubah nilainya pada sisi
client.

Mengambil
Realistic
Mission 1

Realistic
Mission  1
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

A

73 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
SQL  Injection  pada
inputan yang dikirimkan
oleh  client  yang  tidak
disanitasi  pada  sisi
server.

Mengambil
Realistic
Mission 2

Realistic
Mission  2
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

B

74 Menguji  pemahaman
tentang  otomatisasi
posting  ke  sebuah
halaman  yang  yang
memerlukan  otentikasi
lewat  sebuah  script
bukan web browser.

Mengambil
Realistic
Mission 3

Realistic
Mission  3
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

C

75 Menguji  pemahaman
tentang  otomatisasi
posting  ke  sebuah
halaman  yang  yang
memerlukan  otentikasi
lewat  sebuah  script

Mengambil
Realistic
Mission 4

Realistic
Mission  4
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

D
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Tabel 4.29  Hasil uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

bukan web browser.
Menguji  pemahaman
bahwa  captcha  yang
karakternya  jelas  dan
posisi  tiap  karakter
beraturan,  dapat  dengan
mudah  dikenali  oleh
sebuah  aplikasi  Optical
Character  Recognition
(OCR).

76 Menguji  pemahaman
tentang celah yang dapat
timbul  jika  penggunaan
query  DELETE  tidak
dilakukan  dengan  hati-
hati.

Mengambil
Realistic
Mission 5

Realistic
Mission  5
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

E

77 1. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan  Blind
SQL Injection  untuk
menggali  informasi
dari database. 

2. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan statemen
UNION  untuk
melakukan
penggabungan  hasil
selama
menginvestigasi
struktur database.

3. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan  tabel
spesial  pada MySQL
yaitu
INFORMATION_SC
HEMA  untuk
menggali  informasi
meta  data  dari  suatu
database  seperti
nama tabel dan nama

Mengambil
Realistic
Mission 6

Realistic
Mission  6
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

F
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Tabel 4.29  Hasil uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

kolom. 

78 1. Menguji
pemahaman  tentang
password  yang  telah
enkripsi
menggunakan  MD5
dan  ditambahi  salt
tetap  saja  dapat  di-
crack dengan mudah
selama salt dari hash
yang  digenerate
diketahui.

2. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan  metode
yang  umum  dalam
menghasilkan  hash
yaitu  kombibasi  salt
+ password.

3. Menguji
kemampuan
membuat  program
yang  dapat
melakukan
melakukan  dekripsi
hash yang dilengkapi
salt  dengan  bantuan
sebuah  file
dictionary.

Mengambil
Realistic
Mission 7

Realistic
Mission  7
Selesai

Terselesaikan
pada sub bab 4.4.5

G

I. Uji Coba Aplikasi kepada Pengguna

Uji  coba  dilakukan pada  10 pengguna dimana ke  10 pengguna tersebut

pernah membuat aplikasi berbabis web. Uji coba pada pengguna ditunjukkan pada

tabel  4.30.  Keterangan  status  misi  untuk  tabel  4.30 adalah  “B”  untuk  belum

diambil, “G” untuk status gagal, “S” untuk status berhasil,  dan “P” untuk poin.

Hasil uji coba aplikasi  ditunjukkan pada tabel 4.30.  Maksimal poin yang dapat
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diperoleh oleh pemain adalah 1000 dibagi dalam 3 kategori yaitu  Basic Mission

150 poin,  Javascript  Mission  150 poin,  dan  Realistic  Mission  700 poin.  Total

jumlah misi adalah 22 misi dengan pembagian Basic Mission 7 misi,  Javascript

Mission 8 misi dan Realistic Mission 7 misi.

Tabel 4.30. Hasil Uji Coba kepada Pengguna

No Pengguna

Status Misi

Total
Poin

Basic
Mission

Javascript
Mission

Realistic 
Mission

B G S P B G S P B G S P

1 Andri** S. 6 0 1 3 1 0 7 117 0 2 5 315 435

2 M. Irsy** 0 1 6 142.5 0 1 7 117 0 5 2 56 315

3 Hendr** S. 2 1 4 63 1 0 7 117 3 1 3 91 271

4 Yohan** E. 2 3 2 33 2 5 1 15 2 2 3 91 139

5 Zain** M. 3 3 1 3 0 1 7 117 0 6 1 14 134

6 A** Zainal 1 4 2 25.5 0 2 6 94.5 2 5 0 0 120

7 Ari** W. 5 0 2 10.5 2 0 6 94.5 6 1 0 0 105

8 Al** R. 0 5 2 18 0 6 2 22.5 0 5 2 49 89.5

9 Kurniaw** 3 1 3 55.5 8 0 0 0 7 0 0 0 55.5

10 Mift** F. 5 1 1 3 3 1 4 49.5 5 2 0 0 52.5

Rata-Rata 2.7 1.9 2.4 35.7 1.7 1.6 4.7 74.4 2.5 2.9 1.6 61.6 142.7

Total 27 19 24 357 17 16 51.7 744 25 29 16 616 1716.5

Maks. 6 5 6 142.5 8 6 7 117 7 6 5 315 435

Min. 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 52.5

Dari hasil dari uji coba pada tabel 4.30 diatas dapat dilihat bahwa tingkat

penyelesaian paling rendah adalah pada kategori  Realistic Mission dengan nilai

rata-rata 1,6 kemudian disusul kategori  Basic Mission  dengan nilai rata-rata 2.4

dan kategori yang tingkat keberhasilannya paling tinggi adalah Javascript Mission

dengan nilai  rata-rata penyelesaian  misi  4,7 misi.  Dengan demikian prosentase

penyelesaian  misi  oleh  pemain  pada  kategori  Basic  Mission  adalah  34,28%,

kategori  Javascript  Mission sebesar  58,75%  dan  kategori  Realistic  Mission

sebesar 22,85%.
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Dilihat dari sisi poin, rata-rata yang diperoleh pemain untuk kategori Basic

Mission  adalah 35,7 poin, kemudian  Javascript Mission 74,4 poin  dan  Realistic

Mission 61,6 poin. Dengan demikian prosentase perolehan poin oleh pemain pada

kategori  Basic  Mission adalah  23,8%,  kategori  Javascript  Mission  49,6% dan

Realistic Mission 8,8%.


