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Malware merupakan suatu aktivitas yang kerap dilakukan oleh sejumlah praktisi 

keamanan teknologi informasi untuk mendeteksi ada atau tidaknya komponen 

subprogram atau data yang bertujuan jahat dalam sebuah file elektronik. Malware sering 

diselundupkan melalui file-file umum dan popular seperti aplikasi (.exe), pengolah kata 

(.doc), pengolah angka (.xls), gambar (.jpg), dan lain sebagainya – sehingga jika 

pengguna awam mengakses dan membukanya, akan langsung mejadi korban program 

jahat seketika. Malware sering disamarkan dengan menggunakan nama file yang umum 

dipakai dalam berbagai keperluan, seperti driver (.drv), data (.dat), library (.lib), 

temporary (.tmp), dan lain-lain – sehingga pengguna tidak sadar akan kehadirannya di 

dalam komputer yang bersangkutan. 

Berikut merupakan tampilan hasil dari string payload.exe : 

 

 

 

Pada gambar diatas, saat melakukan string payload.exe terdapat hasil berupa aplikasi yaitu 

Apachebench, Version 0/os 2.3 <Srevision: 655654 s> dimana ApacheBench merupakan alat 

untuk perbandingan server apache HTTP. ApacheBench adalah sebuah tools untuk menguji 

performace dari apache server . Dengan ApacheBench kita bisa membuat simulasi dan 

membuat request http sebanyak - banyaknya perdetik, jadi kita bisa tahu seberapa handal 

apache kita menangani banyak request. 

 

  



 

 

 



 

 

Pada gambar diatas, maksud dari string payload2.exe terdapat cmd.exe /c net user attacker 

Ganteng1/ ADD && net localgroup Administrator attacker/ADD yang berarti exploit yang 

digunakan untuk melakukan eksekusi file dari user tersebut. User admin membuat user yang 

baru kemudian user baru tersebut  memiliki hak akses sebagai admin. 

 

Berikut merupakan tampilan dari ghex payload.exe: 

 

 



 

Ghex adalah jenis program yang dapat digunakan untuk memanipulasi data dari suatu file 

binary di komputer. Pada gambar diatas, saat melakukan proses ghex payload.exe terlihat 

bahwa bagian yang diblock MZ pada payload.exe. lalu untuk mengecek file yang sama yaitu 

menggunakan list of file signatures wikipedia, maka hasilnya juga akan terlihat sama yaitu 

MZ 4D 5A. 


