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Virus dan Worm 

I. Kajian Pustaka 

 

Virus adalah suatu program yang aktif dan menyebar dengan 

memodifikasi program atau file lain. Virus tidak bisa aktif dengan sendirinya; 

melainkan perlu diaktipkan. Sekali diaktipkan, dia akan mereplikasi dirinya 

dan menyebar. Meskipun demikian sederhana, bahkan virus ini sangat 

berbahaya karena dapat dengan cepat menggunakan semua memori yang 

tersedia dan dapat berakibat mes in komputer tak bisa berjalan sebagaimana 

mestinya. Virus dibuat untuk menghapus atau merusak file tertentu, yang 

dipancarkan biasanya melalui email, downolad file, media storage non 

permanen, dsb. alat penyimpan data. 

Worm serupa dengan virus, tetapi tidak sama sebagaimana virus, dia 

tidak mereplikasi dirinya. Worm menggunakan jaringan yang terhubung. 

Worm dapat aktif dan menyebar dengan cepat dan tidak perlu memerlukan 

intervensi manusia atau diaktifkan. Sistem kerja Worm dapat mempunyai 

dampak jauh lebih besar dibanding virus tunggal dan dapat menyebar dan 

menginfeksi bagian-bagian dari jaringan dengan cepat. 

 

Sejarah Virus 

 

Virus pertama kali muncul pada tahun 1981 di Texas dengan nama Elk 

Cloner. Virus ini menyebar melalui disket Apple II. Virus ini mendisplay 

pesan di layar. 

Nama “Virus” itu sendiri baru diperkenalkan setelah 2 tahun dari 

kemunculan Elk Cloner. Nama virus tersebut diperkenalkan oleh Len Adleman 

pada November 1983 dalam sebuah seminar yang membahas tentang cara 

membuat virus and memproteksi diri dari virus. Namun orang-orang sering 

menganggap bahwa virus yang pertama kali muncul adalah virus Brain yang 

justru lahir tahun 1986. Wajar saja, orang-orang beranggapan seperti itu karena 

virus ini yang paling menggemparkan dan paling luas penyebarannya karena 

menjalar melalui disket DOS yang pada saat itu sedang popular. Virus ini juga 

lahir bersamaan dengan PC-Write Trojan dan Vindent. 

Mulai saat itu, virus mulai merambat sangat luas dan perkembangannya 

sangat pesat. Berselang satu tahun muncul virus pertama yang menginfeksi 

file. Biasanya virus ini menyerang file yang berekstensi *.exe. Virus ini 

bernama Suriv . Virus ini termasuk dalam golongan virus ‘jerussalem’. 

Kecepatan penyebaran virus ini sangatlah pesat. Virus ini menyerang 

mainframe dari IBM cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun.  

Pada tahun 1988, muncul virus yang menyerang Machintosh. Nama virus 

ini adalah Macmag dan Scores. Pada saat yang hampir bersamaan, muncul 

virus yang menyerang internet yang dibuat oleh Robert Morris. Sejak saat itu, 
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penyebaran virus sudah melampaui batas, akan tetapi, dampak yang 

ditimbulkan tidak terlalu besar. 

Pada tahun 1995, muncul virus yang menyerang perusahaan-perusahaan 

besar diantaranya Griffith Air Force Base, Korean Atomic Research Institute, 

NASA, IBM dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Internet Liberation 

Front di hari Thanksgiving. Oleh karena itu, tahun 1995 dijuluki sebagai 

tahunnya para hacker dan cracker. 

 

Cara Kerja Virus Komputer Menurut Jenisnya 

 

Virus merupakan suatu program computer yang memiliki kemampuan 

untuk merusak file atau merusak system komputer. Virus memiliki berbagai 

jenis dan mempunyai cara kerja yang berbeda-beda,Berikut Jenis –jenis virus 

dan cara kerja masing-masing virus : 

 

1. Virus File 

Virus ini mempunyai cara kerja yaitu menginfeksi aplikasi atau dokumen 

yang ada dalam komputer anda.Saat aplikasi yang terinfeksi tersebut 

dijalankan, maka virus ini akan menyebar dengan cara menginfeksi semua 

file atau dokumen yang diakses oleh aplikasi tersebut. 

2. Virus Boot Sector 

Virus ini mempunyai cara kerja yaitu menginfeksi boot sector harddisk 

(boot sector merupakan sebuah daerah dalam hardisk yang pertama kali 

diakses saat komputer dihidupkan). Jika virus boot sector ini aktif, 

pengguna tidak akan bisa membooting komputernya secara normal. 

3. Virus E-mail 

Virus ini mempunyai cara kerja yaitu menyebar melalui e-mail (biasanya 

dalam bentuk file lampiran/attachment).Virus memiliki ciri khusus berupa 

ekstensi .scr, .exe, .pif, atau .bat. Apabila Virus ini aktif, maka dia akan 

mengirimkan dirinya sendiri ke berbagai alamat e-mail yang terdapat dalam 

buku alamat pengguna. 

4. Virus Multipartite 

Virus ini mempunyai cara kerja yaitu menginfeksi file-file komputer 

sekaligus boot sector pada harddisk. Virus jenis ini akan menimbulkan 

banyak masalah karena menyebabkan kerusakan yang fatal. 

5. Virus Polimorfis 

Virus ini mempunyai cara kerja yang unik yaitu virus ini dapat mengubah 

kode dirinya (berganti wujud) saat menyebarkan diri ke komputer lain. 

Virus jenis lebih sulit dideteksi karena mempunyai sifat seperti itu. 

6. Virus Siluman (stealth virus) 

Virus ini mempunyai cara kerja yaitu dia mampu Menyembunyikan dirinya 

dengan cara membuat sebuah file yang terinfeksi seolah-olah file tersebut 

tidak terinfeksi. 

7. Virus Makro 
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Virus ini mempunyai cara kerja yaitu menginfeksi Aplikasi Microsoft 

Office, seperti Word dan Excel. Biasanya Dokumen yang terinfeksi oleh 

Virus Makro akan memodifikasi perintah yang ada di Microsoft Office 

seperti perintah “Save” untuk menyebarkan dirinya saat perintah tersebut 

dijalankan. 

 

Klasifikasi Virus Komputer 

 

Virus dan program lain yang bersifat membahayakan sistem komputer dapat 

diklasifikasikan berdasar sifat dan ciri khususnya. Sayangnya klasifikasi 

mengenai virus komputer pada umumnya masih rancu dan menjadi kontroversi 

bagi pengguna komputer. Berikut adalah klasifikasi umum virus komputer: 

 

Malware: singkatan dari malicious software (software mencurigakan). 

Merupakan sebutan umum untuk virus dan semua software berbahaya lainnya. 

Virus: merupakan program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri 

dengan menginfeksi (menumpang) pada program lainnya sehingga program 

menjadi memiliki sifat identik dengan virusnya. 

Worm: merupakan program komputer yang mereplikasi dirinya sendiri tanpa 

menginfeksi (menumpangi) program lain. Worm didaulat sebagai bentuk 

evolusi dari virus komputer. 

Trojan horse: dibaca troyan ho:se. Pada dasarnya merupakan sebuah program 

Remote Administration Tool (Alat Administrasi Jauh). Diciptakan untuk 

sebuah fungsi awal membantu administrator melakukan tugasnya dari jarak 

jauh tanpa harus ada di depan mesin yang bersangkutan. Namun setelah 

dipegang oleh tangan yang tidak bertanggung jawab, fungsinya menjadi 

destruktif. Ciri utama trojan adalah stealth (siluman), bisa menyamar sebagai 

file/program baik-baik namun ketika dieksekusi dapat menjalankan hal yang 

tidak diinginkan pada mesin pengguna. Karena itulah RAT pada akhirnya lebih 

dikenal publik sebagai trojan horse karena sifatnya menipu seperti kuda troya 

dalam mitologi Yunani. 

Malicious toolkits/virus generator: merupakan program yang diciptakan 

dengan tujuan menciptakan (generate) program berbahaya lainnya. 

 

Elemen Fungsional Dari Sebuah Virus Komputer 

 

Setiap virus komputer yang aktif, pada dasarnya harus terdiri atas dua buah 

bagian dasar atau subroutine, yaitu: 

 

Search routine: bagian ini berfungsi untuk menemukan file atau lokasi baru 

yang akan dijadikan target berikutnya untuk diserang. Bagian ini juga 

menentukan bagaimana cara virus bereproduksi, apakah secara cepat atau 

lambat, apakah dapat menyerang sebagian atau seluruh bagian dari target. 

Namun sebagaimana tradeoff ukuran dan fungsionalitas yang dimiliki setiap 
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program, bila virus memiliki search routine yang rumit, maka akan dibutuhkan 

ruang yang lebih besar. Dengan demikian walaupun search routine yang baik 

dapat membantu virus untuk menyebar lebih cepat, namun ukuran virus akan 

bertambah besar karenanya. 

 

Copy routine: bagian ini berfungsi untuk meng-copy dirinya sendiri pada area 

yang telah ditentukan oleh search routine. Ukuran dari bagian ini bergantung 

pada kompleksitas dari virus yang di-copy. Sebagai contoh, virus yang 

menyerang file berekstensi COM umumnya berukuran lebih kecil daripada 

virus yang menyerang file EXE, karena file EXE memiliki struktur yang lebih 

kompleks, sehingga virus lebih sukar untuk melekatkan diri pada file EXE. 

 

Cara Kerja Virus Komputer 

 

 
 

Tampak pada gambar di atas 3 jenis virus komputer yaitu: 

 

1. Overwriting viruses: virus ini menjadi bagian dari program host dengan 

‘menimpa’ (menggantikan) bagian awal dari program tersebut, sehingga 

program host tidak akan mengalami perubahan ukuran, namun mengalami 

kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

2. Prepending viruses: virus bereplikasi dengan menjadi bagian awal dari 

program host sehingga ketika program host dieksekusi, sebelum program 

host virus akan terlebih dahulu dieksekusi. Keberadaan virus tidak 

menyebabkan kerusakan fungsional pada program host namun akan 

memperbesar ukuran program host. 

3. Appending viruses: virus bereplikasi dengan menjadi bagian akhir dari 

program host tanpa merubah isi dari program host. Namun pada bagian 

awal program yang telah terinfeksi diberikan mekanisme agar ketika 

program dieksekusi, virus akan dieksekusi terlebih dahulu. 

 

 

Cara Mengatasi Virus 



_____________________Universitas Bhayangkara Surabaya – Fakultas Teknik – Jurusan Teknik Informatika 

[ Laporan Kuliah Ethical Hacking ] ---------------------------------------------------------------------------  Page 5 of 6 
 

 

Serangan virus dapat dicegah atau ditanggulangi dengan menggunakan 

perangkat lunak antivirus. Jenis perangkat lunak ini dapat juga mendeteksi dan 

menghapus virus komputer, asalkan basis data virus komputer yang dimiliki 

oleh perangkat lunak antivirus telah mengandung kode untuk menghapus virus 

tersebut. Contoh virusnya adalah Worm, Trojan, Backdoor, hacking, dll. 

Contoh antivirus yang bisa diandalkan dan menangkal virus adalah Kaspersky, 

Panda, Sophos, Symantec, Bit Defender, Ansav, SmadAV, AVG, AntiVir, 

PCMAV, Norton, Norman, McAfee, dan lain sebagainya 

 

Kerja Worm 

 

Worm adalah sebuah program computer yang dapat menggandakan 

dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Sebuah worm dapat 

menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan (LAN/WAN/Internet) 

tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Worm tidak seperti virus 

komputer biasa, yang menggandakan dirinya dengan cara menyisipkan 

program dirinya pada program yang ada dalam komputer tersebut, tapi worm 

memanfaatkan celah keamanaan yang memang terbuka atau lebih dikenal 

dengan sebutan vulnerability. Beberapa worm juga menghabiskan bandwidth 

yang tersedia. 

Worm merupakan evolusi dari virus komputer. Hanya ada satu cara 

untuk mengatasi worm yaitu dengan menutup celah keamanan yang terbuka 

tersebut, dengan cara meng-update patch atau Service Pack dari operating 

sistem yang digunakan dengan patch atau Service Pack yang paling terbaru. 

Virus komputer memang dapat menginfeksi berkas -berkas dalam sebuah 

system komputer, tapi worm dapat melakukannya dengan lebih baik. Selain 

dapat menyebar dalam sebuah sistem, worm juga dapat menyebar ke banyak 

sistem melalui jaringan yang terhubung dengan sistem yang terinfeksi. 

Beberapa worm, juga dapat mencakup kode-kode virus yang dapat merusak 

berkas, mencuri dokumen, e-mail, atau melakukan hal lainnya yang merusak, 

atau hanya menjadikan sistem terinfeksi tidak berguna. Beberapa contoh dari 

worm adalah sebagai berikut: 

 ADMw0rm: Worm yang dapat melakukan ekspolitasi terhadap layanan 

jaringan Berkeley Internet Name Domain (BIND), dengan melakukan 

buffer-overflow. 

 Code Red: Worm yang dapat melakukan eksploitasi terhadap layanan 

Internet Information Services (IIS) versi 4 dan versi 5, dengan melakukan 

serangan bufferoverflow. 

 LoveLetter: Worm yang menyebar dengan cara mengirimkan dirinya 

melalui e-mail kepada semua akun yang terdaftar dalam Address Book 

Microsoft Outlook Express/daftar kontak dalam Microsoft Outlook dengan 

cara menggunakan kode Visual Basic Script (VBScript). 

 Nimda 
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 SQL-Slammer 

 

 

II. Percobaan 

 

Virus batch 

Stealth batch 

Batch virus contraction kit 

Windows scripting host worm constructor 

 

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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