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Actual Eksploitasi 

 Eksploitasi adalah aktifitas yang menggunakan perangkat lunak untuk menyerang 

kerapuhan keamanan (security vunerability) yang spesifik namun tidak selalu bertujuan untuk 

melancarkan aksi yang tidak diinginkan. Banyak peneliti keamanan komputer menggunakan 

exploit untuk mendemonstrasikan bahwa suatu system memiliki kerapuhan.  

 

 Pada tugas ke-5 ini membahas tentang eksploitasi keamanan, dimana eksploitasi 

keamanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 

1. Salah desain, Contoh sistem yang lemah desainnya adalah algoritma Caesar cipher, 

dimana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan 

programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat 

memecahkan enkripsi tersebut. 

2. Salah implementasi, Contohnya programmer seringkali kelupaan memfilter karakter-

karakter yang aneh-aneh yang dimasukkan sebagai input dari sebuah program. 

3. Salah konfigurasi, Contohnya, berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh 

pemakai secara tidak sengaja menjadi “writeable”. 

4. Salah penggunaan, Contohnya ketika masih jaman Sistem MS-DOS. Karena  

mengantuk, si pengguna ingin melihat file di sebuah folder dengan memberikan 

perintah “dir” ternyata salah memberikan perintah menjadi “del”, Alhasil semua 

filenya terhapus.  

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tugas ke-5 ini ialah :  

1. Setting ip pada DVL dan Ubuntu, dimana ip address DVL adalah 192.168.1.2 dan 

ip address Ubuntu adalah 192.168.1.1  

2. Pada ubuntu install nmap, setelah terinstall nmap maka langkah selanjutnya yaitu 

mengecek service apa saja yang aktif/open pada DVL (target). Dimana command 

untuk melihat service yang aktif/open adalah nmap –sV ip target, gambar 1 

adalah tampilan ketika melakukan perintah command tersebut.  
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Gambar 1. Hasil dari perintah command nmap –sV ip target 

3. Service ssh menggunakan bruteforce dimana pada tugas ini mencoba melakukan 

input password menggunakaan tool, dan tool yang digunakan adalah hydra. 

Perintah commandnya adalah  Hydra  -l root –P password Lst 192.168.100.10 ssh 

 

 

 

 

4. Startx pada DVL untuk masuk ke tampilan GUI, dan memilih WebGoat seperti 

yang ditampilkan pada gambar 2. WebGoat adalah Project Open Source yang 

dapat digunakan agar orang lain bisa belajar web hacking. Salah satunya adalah 

SQL Injection.  

 

Nama file  Ip target   

service 
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Gambar 2. Tampilan proses memilih WebGoat pada DVL. 

 

 

 

5. Langkah selanjutnya yaitu login di http://127.0.0.1/WebGoat/Attack dengan user 

name dan password guest seperti yang ditampilkan pada gambar 3.  

 

Gambar 3. Tampilan login pada WebGoat 

 

 

 

 

 

http://127.0.0.1/WebGoat/Attack
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6. Gambar 4,5 dan 6 merupakan tampilan hasil dari WebGoat  

 

Gambar 4. Tampilan pertama kali login WebGoat 
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Gambar 5. Tampilan ketika memberikan nama Smith pada kolom pencarian 

 

  

Gambar 6. Tampilan memberikan komen test’ or 1=1 ... pada kolom pencarian 




