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Bab. 1 

Pengantar 
 

1.1.  Latar belakang 

Ketika kita berbicara mengenai “Hacking”, kita membicarakan tentang 

memperoleh beberapa hak akses terhadap suatu server (yang sebelumnya hak akses 

tersebut tidak kita punyai). Server telah dipersiapkan untuk melayani banyak user 

(pengguna) di dalam server tiap user memiliki akun yang berbeda, seperti berbeda 

direktori yang diperuntukan untuk tiap masing-masing user. Jika seseorang memiliki 

sebuah akun di sebuah ISP (Internet Service Provider), maka akan memiliki: 

(1) sebuah nama login, biasanya sama dengan nama direktori yang diberikan oleh 

ISP; dan 

(2) sebuah password, merupakan kata sandi untuk mendapatkan akses terhadap 

direktori tersebut. 

Dengan mengetahui nama login dan password milik seseorang pada suatu server 

maka hak akses terhadap seluruh layanan miliknya seperti mail, layanan berita dan 

web pages dapat kita masuki dan kuasai. Dalam server terdapat ‘root’ akun yang 

memiliki login dan password sendiri. Akun ini memberikan hak terhadap super-user 

untuk dapat men-akses keseluruhan server. 

 

Seringkali  layanan proxy server digunakan dalam tahapan awal proses 

hacking sebuah sistem, salah satunya dengan menggunakan jasa anonymous proxy. 

Banyaknya proxy server yang bersifat anonim diinternet memudahkan seseorang 

yang belajar menghacking sebuah sistem untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

identitas komputer (IP) yang gunakannya.    
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1.2 . Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini akan membahas cara 

menyamarkan IP komputer yang digunakan melalui anonymous proxy sehingga 

dengan aman dapat memasuki sebuah sistem. 

Dianalogikan sebuah server sebagai brangkas di sebuah bank, cara pertama untuk 

memasukinya yaitu dengan aman mencari kombinasi yang tepat untuk brangkas 

tersebut (ini seperti mencari password yang dapat membuka akses ke server yang 

dituju). Cara ke dua adalah dengan aman menggunakan dinamit (ini seperti 

menggunakan ‘exploits’ untuk dapat menguasai keseluruhan server dengan 

memanfaatkan sisi kelemahan sistem operasinya). Kedua cara tersebut dapat 

dilakukan kemudian setelah sebelumnya kita telah menyembunyikan identitas kita 

terlebih dahulu. 

Dalam tulisan ini hanya akan membahas langkah-langkah mudah bagi seorang 

pemula untuk dapat menghacking sebuah sistem diawali dengan menyembunyikan 

identitas komputernya (IP) dengan menggunakan anonymous proxy server. 
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Bab. 2 

Landasan Teori 
 

2.1. Konsep Dasar Menghacking Sebuah Sistem 

 

Tidak ada aturan / cara yang jelas serta cepat untuk menghacking sebuah sistem, 

kebanyakan cara untuk mendapatkan sebuah sistem terbagi akan beberapa tahapan, 

tergantung teknik yang digunakan.  

 

Tahapan pertama, Menghimpun semua informasi mengenai target.  

Sebelum melakukan serangan kita harus mempelajari lebih bayak tentang target yang 

menjadi sasaran serangan kita, kemudian menentukan tujuan dan hasil yang akan kita 

capai, selanjutnya memanfaatkan pengetahuan yang telah kita dapat untuk 

mengembangkan rencana yang lebih besar lagi. 

a. Secara Aktif : Portscanning; network mapping; OS Detection; application 

fingerprinting. (Semua itu bisa dilakukan menggunakan tools tambahan 

seperti nmap atau netcat). 

b. Secara Pasif :  Mailing-list (jasakom, newbie_hacker, hackelink, dsb); via 

internet registries (informasi domain, IP Address); Website yang menjadi 

terget. 

 

Tahapan kedua, Eksekusi masuk kedalam sistem. 

Merupakan tahap awal melakukan serangan, dengan mencoba akses lewat ftp, 

mengirim bug lewat email dan login sebagai regular user. Ini semua dilakukan untuk 

mencari peluang agar dapat masuk kedalam sistem dengan cara langsung dan tidak 

langsung. Setelah mendapatkan informasi, biasanya akan didapatkan informasi 

mengenai OS yg digunakan, serta port yang terbuka dengan daemon yg sedang 

berjalan.  Selanjutnya mencari informasi mengenai vulnerability holes (celah 
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kelemahan suatu program) dan dimanfaatkan menggunakan exploit 

(packetstromsecurity.org, milis bugtraq, atau mencari lewat #IRC).  

a. Mengekspolitasi Vulnerability Holes.  

 

b. Brute Force : Secara berulang melakukan percobaan otentifikasi; menebak 

username dan password; cracking password file. 

c. Social Engineering : Memperdayai user untuk memeberi tahu Username dan 

password; Intinya membohongi user untuk memberitahukan hak akses milik 

mereka. 

 

Tahap ketiga, Akses penuh terhadap sistem. 

Dalam level ini sistem telah dikuasai, beberapa rencana yang telah buat dapat 

lakukan, seperti mengambil file password untuk dipecahkan, menginstal trojan,  

menginstal backdoor, dan rootkit, mengkopi file rahasia, dan lain sebagainya.  

 

Tahap keempat, Setelah Eksekusi sistem.  

Menghapus jejak dengan memodifikasi file log agar tidak dicurigai administrator 

sistem tersebut. 

   

  

 

 

Contoh compile eksploit : 
local host ->    $gcc -o exploit exploit.c 

                                    $./exploit 
                                    # hostname (# tanda mendapatkan akses root) 

remote host -> $gcc  -o exploit exploit.c 
                                    $./exploit -t http://www.terget.com/ 
                                     # (jika beruntung mendapatkan akes root) 
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 2.2. Anonimitas Melalui Proxy Server 

Proxy server merupakan suatu perantara (buffer) antara komputer yang 

digunakan dengan sumber daya yang diakses oleh kita, seperti web site atau arsip 

FTP. Data yang diminta melewati proxy terlebih dahulu, kemudian proxy 

mentransmisikan data tersebut kekomputer kita.Seringkali, proxy server digunakan 

untuk meningkatkan kecepatan koneksi ke internet, karena proxy server menyimpan 

data yang sering diminta oleh penggunanya  didalam cache, sehingga memungkinkan 

untuk mentransmisikan data lebih cepat. 

Beberapa website dapat merekam semua aktifitas berselancar diinternet 

dengan mengenal IP address komputer kita. IP address merupakan ID unik yang 

dimiliki oleh tiap komputer yang terkoneksi di internet. Hanya dengan menggunakan 

IP address dan sistem operasi yang kita gunakan, web site dapat dengan otomatis 

mengexploit celah keamanan sistem yang kita gunakan. Dengan anonymous proxy 

(menyembunyikan IP asli) hal tersebut dapat kita cegah, sehingga tidak seorangpun 

dapat mengakses komputer kita lewat jaringan.Anonymous proxy server  tidak akan 

mentransfer informasi mengenai IP-address komputer client serta secara efektif 

menyembunyikan informasi dan kebiasaan surfing kita. Anonymous proxy server 

dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti layanan web berupa web-mail, 

web-chat, FTP dan lain sebagainya.  

Dalam kesempatan ini anonymous proxy server dimanfaatkan untuk 

penyembunyikan IP komputer yang akan digunakan untuk proses hacking, sehingga 

target/ korban tidak dapat mengetahui identitas kita. 
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Bab. 3 

Anonim dengan menggunakan Anonymity 4 Proxy dan Internet 

Explorer 6 di Ms. Windows XP 
 

3.1. ANONYMITY 4 PROXY 

Langkah mudah untuk menjelajah di internet dengan anonim adalah dengan 

menggunakan anonymous proxy server. Software ini mengacak secara unik  IP 

address yang digunakan serta menyediakan ratusan anonymous proxy server 

diselkuruh dunia dalam database mereka, berbagi koneksi yang anonim melalui LAN, 

dan secara aktif menyembunyikan IP milik client dengan opsi yang beragam. Data 

base yang besar berisi proxy-proxy yang di kumpulkan dalam waktu yang lama serta 

dipilih yang benar-benar anonim. 
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Dengan menggunakan ANONYMITY 4 PROXY kita dapat melakukan: 

1. Men-Check drajat anonimitas sebuah proxy server 

2. Memilih hanya proxy yang benar-benar memberikan anonimitas yang 

dibutuhkan. 

3. Berbagi koneksi anonimitas dengan kolega atau user lain, karena 

program ini dengan mudah dapat digunakan sebagai gerbang ke 

internet. 

4. Meng asosiasikan tiap komputer dalam jaringan LAN dengan proxy 

masing-masing. 

5. Dengan cepat kita dapat mengetahui proxy yang tercepat dalam 

wilayah kita. 

6. Mensimulasikan permintaan yang melalui proxy yang digunakan, serta 

pemilihan secara acak proxy yang kita gunakan. 

7. Meredirect dan memodifikasi HTTP-requests ke anonymous proxy 

servers dengan aturan-aturan yang telah kita tetapkan. 

8. Menggunakan anonymous proxy server yang berbeda untuk tiap-tiap 

permintaan data. 

 

Anonymity 4 Proxy adalah sebuah software yang bekerja bersama-sama dengan web 

browser untuk menjamin anonimitas ketika ber surfing diinternet dan mendownload 

file. Software ini memungkinkan untuk menyembunyikan lokasi dan identitas 

pengguna pada saat mengunjungi suatu situs, memiliki kemampuan untuk memblok 

cookies serta memiliki opsi-opsi yang dapat memodifikasi informasi yang diberikan 

oleh web browser kita. Dengan mengkonfigurasikan browser untuk menjadikan 

software ini menjadi proxy server, semua lalu lintas transmisi data melalui proxy ini. 

  

 



 9

3.2. Internet Explorer V.6.0 

 

Versi yang digunakan adalah versi 6.0, di setting untuk koneksi lewat dial-up 

Langkah berikut merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam menseting IE 

dengan A4Proxy. 

Dari Tools menu pilih Opsi internet, kemudian Klik di tab Connections, setelah itu 

pilih koneksi dial-up, pilih settings. 
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Kemudian Set Proxy setting : dengan memasukan 127.0.0.1 untuk alamat proxy 

server yang digunakan dan 80 untuk port yang digunakan. Diisi pada HTTP, Secure 

HTTP, dan FTP. Jangan memodifikasi pilihan yang lain. 

 

 Lalu tekan Ok. 

 Lakukan juga untuk semua koneksi dial-up.  
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Bab. 4 

Pengujian 
 

 

Pengujian dilakukan dengan mengakses web site: 

1. www.dnsstuff.com 

2. www.ip-address.com 

 

Tahap pertama, A4proxy tidak diaktifkan didapat: 

 

 
 

Tercatat di sudut kanan atas bahwa IP komputer yang digunakan adalah: 

61.94.127.115, lokasi di Indonesia 
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Proses pengkonfigurasian A4proxy 

 

 
 

Gambaran aktifitas yang terpantau terlihat dalam jendela status. 
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Terdapat dua buah anonymous proxy yang digunakan (icon hijau)  

 
 

Tingkat Anonimisasi terpantau lewat bar warna kuning, terdapat 27 proxy dalam data 

base dan 2 buah proxy aktif. 
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Seluruh aktifitas terpantau dalam Outgoing request. 

 
Tab peraturan/ rule yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. 

 

 

Setelah seluruh konfigurasi dilakukan, terlihat bahwa ada dua buah proxy server yang 

aktif. Kemudian didapat bahwa proxy server tersebut benar-benar anonymous. 

Terlihat bahwa www.dnsstuff.com mendeteksi sebagai IP address 60.191.251.9. 
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IP address berubah menjadi 60.191.251.9 

 
 

Terlihat bahwa situs www.ip-address.com mendeteksi IP 60.191.251.9 yang berada di 

China!, ini sesuai dengan proxy server yang digunakan A4proxy.  

Hal ini membuktikan bahwa software ini bekerja dengan baik. 
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Bab. 5 

Kesimpulan dan Saran 
 

5.1. Kesimpulan 

 

 Ternyata dari sekian banyak proxy server yang berada dalam database, baru 3 

yang di coba. Secara keseluruhan software A4Proxy bekerja dengan baik, 

dengan didapatkanya hasil bahwa beberapa situs terkecoh mengenali IP 

address komputer yang dipakai 

 

 Dengan mempelajari rule-rule didalamnya kita dapat dengan mudah 

memanfaatkan program ini untuk membantu kita dalam hal menyembunyikan 

identitas komputer yang kita gunakan dalam proses hacking nantinya. 

 

 Semakin banyak proxy server yang kita aktifkan, maka akan semakin anonim 

tingkat anonimitas kita, tetapi dampaknya akan sangat terasa bahwa koneksi 

internet semakin lambat. 

 

 

5.2. Saran 

 

1. Untuk dapat menjadi seorang hacker ini belum berarti apa-apa, ini hanya 

pengenalan dasar tentang penyembunyian atau anonimisasi identitas kita. 

2. Akan sangat sia-sia jika kita memulai suatu serangan dengan semberono tanpa 

menyembunyikan identitas kita. Dengan sangat mudah admin suatu sistem 

merecord seluruh aktifitas yang kita lakukan dan melaporkannya kepihak 

yang berwenang. 
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