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TUGAS 5 

ACTUAL EXPLOIT 

Eksploitasi keamanan adalah aktifitas yang dilakukan untuk kerapuhan atau kelemahan 

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

aksi yang tidak diinginkan 

Tugas:  Buat langkah langkah hasil dari training (Laporan) 

1.  Setting IP dari Ubuntu Server dan DVL 

 

 

 

Gambar 1.1. Setting IP 



 

Gambar 1.2. Setting Network 

Gambar 2.1. merupakan setting IP dimana pada Ubuntu server diberikan IP 192.168.1.1 

sedangkan pada DVL diberikan IP 192.168.1.2 . setelah melakukan setting IP langkah berikutnya 

adalah melakukan setting network menjadi Internal Network seperti pada Gambar 1.2. terhadap 

kedua mesin yang sedang berjalan dimana tujuan dari setting tersebut untuk membuat kedua 

mesin tersebut menjadi jaringan lokal. 

2. Ping IP Address 

 

 
Gambar 2.1. Ping DVL 



 
Gambar 2.2. Ping Ubuntu Server 

 

Setelah melakukan Setting IP dan Setting Network langkah yang harus dilakukan adalah 

melakukan ping untuk membuktikan bahwa kedua jaringan tersebut sudah saling terhubung. 

Pada Gambar 2.2. Ubuntu server (192.168.1.1) berhasil terhubung ke DVL (192.168.1.2).   

3. Melihat service yang sedang berjalan 

 

Gambar 3.1. Scanning nmap 

Seperti dapat kita lihat pada gambar 3.1. dimana ketika kita memasukan perintah seperti gambar 

diatas maka aplikasi tersebut akan melakukan scanning port yang terbuka pada IP target 

(192.168.1.2). dimana pada langkah sebelumnya kita telah membuka/menjalankan seluruh 

aplikasi yang terdapat pada mesin DVL dan yang terjadi ketika kita melakukan scanning pada 

target yaitu mesin DVL maka aplikasi yang sedang berjalan itulah yang dianggap sebagai celah 

untuh menyerang karena port dalam keadaan terbuka. 



Service ssh menggunakan bruteforce mencoba melakukan input password menggunakaan 

beberapa tools 

Berikut merupakan beberapa tools yang digunakan: 

 Hydra 

 Nmap 

 

4. Buka Web Goat pada DVL 

 

 

 
Gambar 4.1. membuka Web Goat 

 

 

Web Goat adalah project Open Source yang dapat digunakan agar orang lain bisa belajar web 

hacking salah satunya adalah SQL Injection.  Langkah yang dilakukan seperti gambar 4.1 diatas 

setelah berhasil masuk maka akan muncul tampilan seperti gambar 4.2 untuk login. Lalu, 

masukkan username “guest” dan password “guest” untuk melanjutkan membuka Web Goat. 

Jika berhasil maka akan langsumh masuk ke interfaces tampilan awal Web Goat seperti gambar 

4.3 



 
Gambar 4.2. Login Web Goat 

 

 

 

 
Gambar 4.3. Interfaces Web Goat 

 

 

 



 
 

 

 
Gambar 4.4. Percobaan Web Goat 

 

Pada gambar 4.4. terlihat bahwa ketika saya mencoba melakukan percobaan dengan 

memasukan query seperti gambar diatas maka didapatlah data tersebut. Maksud dari 

query tersebut adalah : 

 

Test   : nama file dari database tersebut 

‘   : menghentikan query yang diinputkan 

Command 1=1   : memberikan querry yang diinputkan jika 1=1 bernilai true 

 

 

 


