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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Windows Exploitation  Adalah upaya untuk meng-exploitasi 

celah pada sebuah aplikasi atau pada sistem operasi windows itu 

sendiri. exploitasi di bagi  menjadi 2 : 

1.  Local Exploit 

2.  Remote Exploit 

Local exploit dalah sebuah exploitasi yang hanya terjadi di 

sistem lokal, artinya ekploitasi tidak bisa begitu saja ditrigger oleh 

sang attacker, tapi harus ditrigger sendiri oleh pengguna (sang 

korban). Contoh dari kasus nyata yang pernah terjadi dengan 

memanfaatkan local exploit adalah virus conficker, salah satu 

teknik penyebaran virus conficker ini adalah dengan memanfaatkan 

local exploit komponen Windows yang digunakan untuk 

menampilkan thumbnail pada jendela explorer. Kegagalan 

komponen Windows ini menyebabkan kode virus tereksekusi secara 

otomatis tanpa perlu korban mengklik file yang bervirus. 
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Remote exploit biasanya menyerang servis-servis yang 

berjalan dan berinteraksi dengan dunia luar (jaringan luar), sebagai 

contoh servis http seperti Apache, servis database seperti MySQL, 

dll. Berbeda dengan local exploit, remote exploit kebanyakan tidak 

ditrigger oleh suatu file yang dibuka oleh korban secara lokal, tetapi 

ditrigger oleh sang penyerang itu sendiri dengan cara mengirim 

paket-paket yang sudah dirancang sedemikian rupa dengan 

maksud membuat servis gagal menghandle-nya. 

 Untuk meredam aksi dari bug hunter. Microsoft membuat 

beberapa perlindungan terhadap sistem operasinya, seperti SEH 

handler yaitu sebuah exeption untuk mencegah register EIP 

tertimpa ketika terjadi serangan buffer overflow dan DEP (data 

execution prevention). DEP adalah fitur dari Windows yang 

digunakan untuk melindungi sistem operasi dari program yang 

mengeksekusi memori yang bukan miliknya. Terutama pada 

serangan buffer overflow atau heap overflow yaitu dengan mengisi 

data secara berlebihan pada sebuah aplikasi yang tidak aman. Bila 

data yang berlebihan ini mengandung perintah jahat (shellcode), 

attacker bisa saja mengeksekusi instruksi mesin yang ada di stack 

atau heap tersebut. 
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 Semua perusahaan konsultan keamanan dan para 

administrator berlomba untuk menemukan celah pada aplikasi 

maupun server dan melakukan mitigasi untuk melindungi data 

clientnya. Mereka membutuhkan kumpulan referensi tentang celah 

aplikasi dalam melakukan auditor keamanan pada sebuah lembaga. 

 Berdasarkan hal  tersebut muncul ketertarikan untuk 

melakukan eksploitasi pada aplikasi yang terproteksi DEP (data 

execution prevention) menggunakan metode ROP (return oriented 

programming) dengan tujuan menemukan celah pada sebuah 

aplikasi dan dapat mengeksekusi sebuah payload pada memory 

aplikasi yang terproteksi. Adapun judul penulisan tersebut adalah 

“TROUBLESHOOTING BYPASS DATA EXECUTION PREVENTION 

MENGGUNAKAN METODE RETURN ORIENTED PROGRAMMING”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana menemukan celah buffer overflow pada 

sebuah aplikasi 
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b) Bagaimana mengeksploitasi aplikasi pada sistem 

operasi windows 

c) Bagaimana mengekploitasi aplikasi yang terproteksi 

DEP (data execution prevention) menggunkan metode 

ROP (return oriented programming) pada sistem 

operasi windows XP3 dan windows 7 

1.3 Ruang Lingkup 

a) Aplikasi ini hanya mengekploitasi ALLMediaServer di 

windows XP3 dan windows 7 

b) Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman  

python 

c)  Aplikasi ini tidak memiliki GUI atau berbasis CLI 

d)  Pembuatan aplikasi ini membutuhkan aplikasi 

Immunity debugger, MSFvenom 

1.4 Tujuan Penelitian 

a) Menemukan celah buffer overflow pada sebuah aplikasi 

di sistem operasi windows 
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b) Mengekploitasi aplikasi celah buffer overflow pada 

aplikasi  

c) Mengeksekusi payload di dalam memory yang 

terproteksi DEP (data execution prevention) 

menggunakan metode (return oriented programming) 

 


