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Trojan 

I. Kajian Pustaka 

Trojan dimasukan sebagai variant virus dikarenakan trojan dapat 

menjalankan suatu program yang tidak diinginkan dan bekerja sendiri tanpa 

diketahui oleh pemilik asli yang telah dijangkiti trojan. Trojan biasanya 

digunakan untuk mengendalikan suatu computer target dari jarak jauh. 

Biasanya Trojan disisipkan ke suatu program tertentu sehingga 

pengguna(target) dan antivirus tertipu 

Penggunaan istilah Trojan atau Trojan horse dimaksudkan untuk 

menyusupkan kode-kode mencurigakan dan merusak di dalam sebuah program 

baik-baik dan berguna; seperti halnya dalam Perang Troya, para prajurit Sparta 

bersembunyi di dalam Kuda Troya yang ditujukan sebagai pengabdian kepada 

Poseidon. Kuda Troya tersebut menurut para petinggi Troya dianggap tidak 

berbahaya, dan diizinkan masuk ke dalam benteng Troya yang tidak dapat 

ditembus oleh para prajurit Yunani selama kurang lebih 10 tahun perang Troya 

bergejolak. 

Kebanyakan Trojan saat ini berupa sebuah berkas yang dapat dieksekusi 

(*.EXE atau *.COM dalam sistem operasi Windows dan DOS atau program 

dengan nama yang sering dieksekusi dalam sistem operasi UNIX, seperti ls, 

cat, dan lain-lain) yang dimasukkan ke dalam sistem yang ditembus oleh 

seorang cracker untuk mencuri data yang penting bagi pengguna (password, 

data kartu kredit, dan lain-lain). Trojan juga dapat menginfeksi sistem ketika 

pengguna mengunduh aplikasi (seringnya berupa game komputer) dari sumber 

yang tidak dapat dipercayai dalam jaringan Internet. Aplikasi-aplikasi tersebut 

dapat memiliki kode Trojan yang diintegrasikan di dalam dirinya dan 

mengizinkan seorang cracker untuk dapat mengacak-acak sistem yang 

bersangkutan. 

 

II. Percobaan 

 

Membuat Trojan dengan virus maker 

1. Buka software Terabit Virus Maker V.3.2 

2. Pilihlah pilihan yang ada di daftar dengan mencheklish salah satu atau 

kombinasi, seperti kamu mau membuat sebuah virus yang kursornya gerak 

sendiri dan CD-ROM atau DVD-ROM nya masuk keluar sendiri tinggal 

pilih 
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3. Cheklish Fake Eror Message 

 
 

4. selanjutnya pilih file name after install. silahkan brada pilih mau di jadikan 

format apa si virusnya supaya orang yang akan di jahatin teh mengklik nya 
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5. Setelah konfigurasi selesai klik tombol Create Virus 

 

 
 

III. Hasil Pembahasan 

 

Dari hasil percobaan akan terbuat virus yang telah di beri aksis sesuai dengan 

setting yang telah dibuat dengan program makers di atas. 

Ketika virus yang ber-trojan di jalankan akan menghasilkan aksi bila antivirus 

tidak mendeteksi aks virus ini sebagai tindakan yang illegal. 

 

IV. Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan : 

Virus Trojan yang terbuat cukup ampuh untuk pengguna windows xp yang 

sebagian besar masih banyak penggunanya terutama di warnet kampong. 

Dan Trojan ini cukup baik dalam berkamuflase dengan file lainnya yang ada di 

windows sehingga korban tidak akan mengetahui bila nantinya program ini 

adalah Trojan bila pengguna tidak mewaspadai file yang akan di klik nya. 

 

Saran 

Alangkah baiknya menggunakna antivirus yang lebih sensitf terhdap akses 

illegal seperti ini. Gunakan antivirus yang memiliki fitur smartsecurity yang 

dapat menscan aktifitas program lebih detail seperti task manager windows 7 

dan dengan firewall yang memonitor setiap transmisi yang masuk dan keluar 
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