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Network scanner adalah metode bagaimana caranya mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya dari IP/Network korban. Scanner biasanya bekerja dengan men-scan port TCP /IP 

dan servis servisnya dan mencatat respon dari komputer target. Dari scanner ini dapat 

diperoleh informasi mengenai port-port mana saja yang terbuka.  

1. Pertama disini menggunakan tools port scanner kemudian masukkan ip address dari domain 

yang akan di scan, ip address domain diketahui dari tugas sebelumnya. Dengan 

menggunakan port scanner ini di dapat informasi yaitu salah satu port yang digunakan pada 

domain unsri.ac.id yaitu port 53 TCP. Berikut merupakan hasil scanning menggunakan port 

scanner : 

 

2. Kedua menggunakan tools NetCraft dengan memasukkan nama domain yang akan di scan. 

Pada tools netcraft didapatkan informasi  berupa history dari domain tersebut. Dengan 

begitu secara tidak langsung didapatkan informasi web server serta sistem operasi yang 

digunakan oleh universitas sriwijaya. Adapun sistem operasi yang digunakan oleh 

universitas sriwijaya yaitu linux dan menggunakan beberapa web server yaitu : Nginx, 

Apache, Nginx / 1.1.19, Apache / 2.2.22 Ubuntu, Apache / 2.2.3 Centos dan Apache / 2.2.8 

Fedora. Berikut meupakan hasil scanning menggunakan NetCraft : 

 

http://www.unsri.ac.id/


 

 

3. Tools yang ketiga yaitu menggunakan Nmap. Pada Nmap juga memasukkan domaian yang 

akan di scan. Dari scanning yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa universitas sriwijaya 

memiliki 1000 port yang bisa discanning, namun dari 100 port yang tersedia, port yang 

dalam kondisi terbuka hanya 6 port, port dalam kondisi filtered ada 4 port, dan sisanya 90 

adalah port yang tertutup. 

 

 Pada Nmap didapatkan informasi port – port yang open pada universitas sriwijya yaitu : 

Port 111 / tcp 103.241.4.11 

Port 21 / tcp 103.241.4.11 

Port  443 / tcp 103.241.4.11 

Port 53 / tcp 103.241.4.11 

Port 88 / tcp 103.241.4.11 

Port 10000 / tcp 103.241.4.11 

Port – port di atas yaitu melakukan service ftp, ssh, domain, rpcbind dan http 



 

 

 



 

 

 Selajutnya setelah melakukan scanning domain menggunakan netcraft didapatkan web 

server yang digunakan oleh domain tersebut. Disini universitas sriwijaya menggunakan 

beberapa jenis web server di antaranya : 

Nginx / 1.1.19, Apache / 2.2.22 Ubuntu, Apache / 2.2.3 Centos dan Apache / 2.2.8 

Fedora. Berikut penjelasan beberapa web server diatas berdasarkan CVE : 

 



 

 

 

 


