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BAB I   

 PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam jaringan Internet terdapat dua sisi yang saling bertentangan dalam 

hal akses informasi. Di satu sisi, banyak usaha-usaha dilakukan untuk menjamin 

keamanan suatu sistem informasi, di sisi lain ada pihak-pihak dengan maksud 

tertentu yang berusaha untuk melakukan eksploitasi sistem keamanan tersebut. 

Eksplotasi keamanan adalah berupa serangan terhadap keamanan sistem 

informasi. Bentuk serangan tersebut dapat dikelompokkan dari hal yang ringan, 

misalnya hanya mengesalkan sampai dengan yang sangat berbahaya.  

Ancaman atau serangan banyak sekali seperti Virus, Trojan, Worm, DoS, hacker, 

cracker, carder, sniffing, defaced, Buffer Overflow, dan sebagainya dengan 

apapun istilah underground yang banyak sekali saat ini, yang pasti akan 

menyusahkan kita pada saat ancaman-ancaman ini ”menyerang”.  Sedangkan 

salah satu bentuk eksploitasi keamanan sistem informasi adalah dengan adanya 

infeksi digital. Virus, Worm, Trojan Horse adalah bagian dari infeksi digital yang 

merupakan ancaman bagi pengguna komputer, terutama yang terhubung dengan 

Internet. Infeksi digital disebabkan oleh suatu perangkat lunak yang dibuat atau 

ditulis sesorang dengan tujuan untuk menjalankan aksi-aksi yang tidak 

diinginkan oleh pengguna komputer.  Software  tersebut sering disebut dengan  

Malicious software (disingkat dengan  “malware”).  Malicious software  
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mempunyai arti program pendendam atau program jahat. Aksi malicious 

software  tergantung selera pembuatnya.  

Virus yang pertama kali muncul di dunia bernama [Elk Cloner] lahir 

kira-kira tahun 1981 di TEXAS A&M. Menyebar melalui disket Apple II yang 

ada operating sistemnya. virus ini mendisplay pesan di layar : “It will get on all 

your disks-It will infiltrate your chips–yes it is Cloner!-It will stick to you like 

glue-It will modify RAM too-send in the Cloner!”. Tahun 1988, muncul serangan 

besar terhadap Machintosh oleh virus [MacMag] dan [scores] dan jaringan 

Internet dihajar habis-habisan oleh virus buatan Robert Morris. Tahun 1989 ada 

orang iseng yang ngirim file “AIDS information program” dan celakanya, begitu 

file ini dibuka, yang didapat bukannya info tentang AIDS, tapi virus yang 

mengenskrypsi harddisk dan meminta bayaran untuk kode pembukanya. 

Pada umumnya user hanya tahu akibat dari serangan malware tersebut. 

Kebanyakan mereka mengetahui setelah komputernya terserang oleh program 

malware dan segera mencari software anti virus yang dapat menghapus dan 

menghentikan serangan tersebut. Mereka tidak ingin tahu kenapa malware 

tersebut bisa menyerang, bagaimana malware tersebut bisa berkembang atau 

memanipulasi dirinya sendiri, bagaimana malware tersebut bisa lolos dari 

program atau software anti virus yang sudah dipasang atau ter-install, bagaimana 

cara penanganan dan  pencegahan yang baik agar malware tersebut tidak kembali 

lagi, dan perkembangan malware sekarang ini serta sejauh mana efek atau 
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dampak yang di timbulkan dari program malware sekarang ini di bandingkan 

rogram malware sebelumnya.     

Pemahaman tentang  Trojan, Virus, dan Worm perlu diketahui oleh 

pemakai Internet, karena  Trojan, Virus, dan Worm mempunyai potensi bahaya 

yang besar pada saat komputer terhubung dengan Internet maupun jaringan lokal. 

Pemahaman meliputi cara kerja, jenis, sumber dan motivasi  penyerang. Dengan 

pengetahuan awal ini, pemakai dapat meminimalkan serangan terhadap dirinya.   

Pemahaman untuk mendeteksi keberadaan  Trojan, Virus, dan Worm 

sangat diperlukan, karena sebagian pemakai Internet tidak mengetahui bahwa 

komputernya telah terinfeksi Trojan, Virus, dan Worm dan lubang keamanannya 

telah dieksploitasi oleh penyerang. Pemahaman ini diharapkan mampu 

menghantarkan pemakai untuk dapat mendeteksi sekaligus menghilangkan 

pengaruh  Trojan, Virus, dan Worm dari komputernya.   

Pemahaman untuk  pencegahan juga diperlukan untuk mencegah 

terinfeksinya kembali komputer oleh Trojan, Virus, dan Worm. Pengetahuan 

untuk pencegahan meliputi pemakaian operating sistem, pemasangan penangkal 

infeksi dan serangan  (anti -virus,  Trojan  scanner  dan  firewall), serta cara-cara 

yang baik saat ber-internet.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat 

topik tentang keamanan sistem komputer dengan judul ” Analisa Prinsip Kerja 

Beberapa Malware, Deteksi dan Penanganan Serta Perkembangan Malware 

Untuk Peningkatan Keamanan Komputer”  
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B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka peruumusan masalah yang ada  

adalah : 

1. Bagaimana cara pendeteksian keberadaan dari Virus, Trojan dan Worm 

Penanganan, dan pencegahan? 

2. Sejauh mana perkembangan dari Virus, Trojan dan Worm? 

C. Batasan Masalah 

Pada skripsi  ini penulis menjelaskan tentang sejarah, cara kerja, jenis, 

cara pencegahan, dan sejauh mana perkembangan dari Virus, Trojan dan Worm 

sekarang ini dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya serta analisa virus, 

worm, dan Trojan yang terbaru.  

D. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeteksian keberadaan Trojan, Virus dan Worm melakukan penanganan 

dan pencegahan. 

2. Mempelajari dan mendeskripsikan sejauh mana perkembangan dari   Virus,  

Trojan, dan Worm dalam kemajuan teknologi saat  ini dibandingkan dengan 

masa lalu. 
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E. Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi  ini adalah:  

1. Dapat memahami tentang Trojan, Virus, dan Worm  

2. Dapat mengetahui cara kerja dari Trojan, Virus, dan Worm 

3. Dapat mengetahui cara penanganan dan mencegah terinfeksi dari Trojan, 

Virus, dan Worm 

4. Dapat mengetahui sejauh mana perkembangan virus, worm, dan trojan 

F. Sistematika  Penulisan  Laporan Penelitian. 

Untuk  memudahkan  pembahasan  penelitian  skripsi  ini,  maka penulisan 

disusun dengan sistematika sebagai berikut  

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab  ini meliputi  latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan  sistematika  penulisan  laporan 

penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini diuraikan telaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan  serta  landasan  teori  yang  berkaitan  dengan  

masalah  yang akan diteliti.  

 

 

 



6 
 

BAB III  METODE PENELITIAN    

Bab  ini  menguraikan  tentang jenis penelitian yang dilakukan, sumber data yang 

digunakan, bagaimana teknik pengumpulam data yang dilakukan, serta analisa 

semua permasalahan yang ada.  

BAB IV  PEMBAHASAN  

Bab  ini memaparkan  cara penyelesaian masalah meliputi langkah-langkah 

penelitian, hasil dari tahapan penelitian, dan tahap analisis,. 

BAB V   PENUTUP  

Berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


