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Tipe apliksasi (1)

1. Terdistribusi
● Komponen program yang berjalan pada berbagai sistem
● Tujuan terdistribusi: scalability, performance, 

geographical
● Contoh: Two-tier, three-tier, multi-tier
● Sisi keamanan yang harus diperhatikan:

➔ Software
➔ Data
➔ Access Control



  

Tipe apliksasi (2)

2. Applet
● Komponen dalam lingkungan terdistribusi yang 

didownload dari server dan dieksekusi di client
● Disebut juga dengan 'mobile code' karena kodenya 

didownload dari server dan dieksekusi di client
● Teknologi yang populer:

➔ Java
➔ ActiveX

● Contoh: Media player di dalam web browser



  

Tipe apliksasi (3)

3. Agents
● Program kecil yang merupakan bagian kecil dari sebuah 

sistem terdistribusi yang lebih besar
● Contoh: Patch management, anti-virus



  

Knowledge-based sistem

 Knowledge-based System/artifficial intellegence

● Sistem yang dapat mengolah knowledge sehingga mampu untuk 
membuat keputusan atau memprediksi berdasarkan knowledge dan 
history data

 Kategori yang umum
● Expert System

➔ Sebuah program komputer yang berisi basis pengetahuan dan seperangkat 
algoritma dan aturan yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta baru 
dari pengetahuan dan data yang masuk.

➔ Fuzzy Logic, expert system yang menghasilkan nilai kuantitativ dari data 
ketidakpastian

● Neural Network
➔ Sistem yang meniru  cara kerja otak, dapat digunakan untuk memodelkan 

hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-
pola pada data.



  

Keamanan Database (1)

 Database adalah Mekanisme untuk 
mendefinisikan, menyimpan dan mengolah data

 Tipe database yang umum
● Relasional
● Object oriented



  

Keamanan Database (2)

 Data Dictionary
– Database dari sebuah database. Database yang berisi 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi.

– Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan 
untuk merancang input, merancang laporan-laporan dan 
database.

 Data warehouse
– Penggabungan beberapa database menjadi sistem 

database yang lebih besar dan lengkap sehiingga 
mempermudah analisis dan pengambilan keputusan



  

Keamanan Database (3)

 Isu keamanan pada database

1. Agregation, user yang tidak memiliki akses untuk informasi 
yang spesifik, tetapi dia mempunya akses ke bagian-bagian dari 
informasi tersebut yang kemudian dia dapat menebak sisanya 
dan pada akhirnya dapat memperoleh informasi yang 
diinginkan

2. Inference, user dapat menyimpulkan sebuah informasi 
rahasia, hal ini terjadi ketika data dengan tingkat keamanan 
yang rendah tanpa sengaja menggambarkan sebuah informasi 
yang lebih besar dan bersihat rahasia

3. Views, tabel virtual yang dibuat dari beberapa tabel dalam 
database, sehingga user hanya diberikan akses ke informasi 
yang terbatas, tidak ke seluruh tabel.



  

Sistem Development (1)

 Systems Development Life Cycle

Conceptual 
Design

Functional
Requirements

Functional
Spesifications

Resign
Review

CodingCode ReviewSystem TestCertifivation &
Accreditation

Maintenace



  

Sistem Development (2)
 Waterfall model: Semula

● System requirements
● Software requirements
● Analysis
● Program design
● Coding
● Testing
● Operations & Maintenance

 Waterfall model: Modifikasi
● System feasibility -> validation
● Software plans & requirements -> validation
● Product design -> verification
● Detailed design -> verification
● Coding -> unit test
● Integration Product -> verification
● Implementation -> system test
● Operations & Maintenance -> revalidation



  

Application Control

 Bertujuan untuk memaksa sistem sesuai dengan kebijakan 
keamanan pada organisasi tersebut demi tercapainya: 
Confidentiality, Integrity, Availability



  

Malicious code (1)

 Malicious code/ Malware adalah program jahat 
yang dapat menyebabkan
● Ukuran file meningkat
● Menguras resource hardisk dan CPU
● Mengubah timestamps pada file
● Secara cepat membuat hardisk penuh
● Aktivitas yang aneh oleh aplikasi
● Meningkatkan aktivitas jaringan
● Komputer menjadi lambat



  

Malicious code (2)

 Jenis-jenis Malicious code (1)
● Virus

➔ Program kecil, dapat mereplikasi dirinya 
sendiri, bersifat merugikan

➔ Solusi:
 Jangan menjalankan program yang tidak 

dikenal
 Menjalankan anti-virus

● Trojan
● Program yang berpura-pura sebagai software 

berguna yang kemudian menanamkan payload 
berbahaya

● Solusi:
 Mendidikan user
 Menjalankan anti-virus



  

Malicious code (3)

 Jenis-jenis Malicious code (2)
● Worm

➔ Mirip virus tetapi worm bekerja dan menyebar 
dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem

➔ Solusi:
 Buang servis yang tidak perlu
 Patch OS
 Berhati-hati dengan email ber-attachment

● Logical Bomb
● Program yang akan  bekerja dengan trigger tertentu 

(seperti bom) misalnya pada bulan dan tanggal 
tertentu

● Solusi:
 Integrity Checking untuk memastikan bahwa 

software asli dari vendornya



  

Malicious code (4)

 Jenis-jenis Malicious code (3)
● Backdoor

➔ Software yang ditanam oleh cracker yang 
telah berhasil masuk ke sistem yang akan 
digunakan untuk memaintain akses

➔ Solusi:
 Amati service/program yang tidak 

dikenal
 Pasang antivirus
 Integrity Checking



  

Patch management (1)

 Sistem harus terus diperbaharui/ditambal untuk 
menutupi kelemahan. 

 Management patch bertujuan agar patch dapat 
terkendali dan diuji serta memiliki rencana roollback

 Tahapan managemen patch
● Infrastruktur: membuat strategi dan tim
● Research: riset patch, cek digital signature, verifikasi
● Asset and test: testing patch, mengintegrasikan ke sistem
● Mitigation (rollback): mengembalikan ke sistem sebelumnya
● Deploy
● Validation, reporting, logging



  

Serangan pada aplikasi (1)

1. Buffer over flow. 
● Aplikasi diberi inputan sehingga memori aplikasi meluap 

dan jatuh di alokasi memori sistem
● Berakibat fatal, sistem dapat dikuasai penyerang



  

Serangan pada aplikasi (2)

2. Time-of-Check-to-Time-of-Use
● Bug yang disebabkan karena perubahan antara 

pengecekan kondisi dengan hasil hasil cek, sehingga 
terjadi race condition

● Contoh: User belum selesai mengedit data, kemudian 
Administrator mengunci data tersebut



  

Serangan aplikasi web
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