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Malware adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak 

berbahaya yang dirancang untuk merusak atau melakukan tindakan yang 

tidak diinginkan terhadap sistem komputer. Contoh perangkat lunak 

berbahaya meliputi Virus, Worm. malware destruktif akan memanfaatkan 

alat komunikasi populer untuk menyebar, termasuk worm dikirim melalui 

email dan instant messages, Trojan horse dari situs web, dan file yang 

terinfeksi virus download dari koneksi peer-to-peer. Malware juga akan 

berusaha untuk mengeksploitasi kerentanan yang ada pada sistem making 

entry quiet and easy dan  mengacu pada setiap jenis perangkat lunak 

berbahaya yang mencoba untuk menginfeksi komputer atau perangkat 

mobile. Hacker menggunakan malware untuk sejumlah alasan seperti, 

penggalian informasi pribadi atau password, mencuri uang, atau mencegah 

pemilik mengakses perangkat mereka. Anda dapat melindungi diri terhadap 

malware dengan menggunakan software anti-malware 

Trojan horse atau Kuda Troya atau yang lebih dikenal sebagai Trojan 

dalam keamanan komputer merujuk kepada sebuah bentuk perangkat lunak 

yang mencurigakan (malicious software/malware) yang dapat merusak 

sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh 

informasi dari target (password, kebiasaan user yang tercatat dalam system 

log, data, dan lain-lain), dan mengendalikan target (memperoleh hak akses 

pada target) 

Dalam tugas ini kami melakukan string payload.exe dan payload2.exe 

menggunakan software OLLYDBG.EXE maka pada payload.exe akan muncul 

tampilan seperti di bawah ini yaitu : 

Pertama yang akan terbaca yaitu log data yang berfungsi untuk melihat 

tempat menyimpan file payload.exe. Jika membuka file payload.exe pada 

software OLLYDBG.EXE maka ini dari file ini akan di tampilkan secara jelas 

satu persatu. 

 



 

 



 

 

  



Selanjutnya buka Ghex pada terminal linux yang berfungsi untuk 

melihat file payload.exe setelah file tersebut di buka maka akan muncul 

tampilan sepeti di bawah ini : 

 
Setelah file di atas di samakaan dengan kode yang ada pada halaman 

web http://www.garykessler.net/library/file_sigs.html. Ini dari 

payload.exe ini sama 

 
ZAP ( ZoneAlam data file ) yaitu program firewall pribadi (personal) Zone 

Alam dapat memantau segala aktivitas program-program yang 

mencurigai,mengirim atau menerima informasi luar Zone Alarm seperti 

diibaratkan seperti satpam pada komputer. 

 

Pada saat di buka pada terminal linux maka tampilan payload.exe akan 

lebih lengkap 

http://www.garykessler.net/library/file_sigs.html


 

 



 

 
 

Selanjutnya buka Ghex pada terminal linux yang berfungsi untuk 

melihat file payload2.exe setelah file tersebut di buka maka akan muncul 

tampilan sepeti di bawah ini : 



 
Pada payload2.exe file hanya bisa di buka pada teminal linuux, dan 

berikut tampilan dari isi file payload2.exe 

 
 

 


