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Abstraksi

Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau

menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam

program atau dokumen lain.

Antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi

dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus disebut juga Virus Protection

Software, karena aplikasi ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah

terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak.

Antivirus Microsoft Security Essentials adalah sebuah program yang intinya

berfungsi menghindarkan computer dari virus dan menjaga computer agar sistem

operasinya tetap bekerja sebagaimana mestinya.

Penulis mengajak pembaca untuk dapat mengerti dan mempraktekannya,

sehingga dapat membuat komputer menjadi aman dan bersih dari virus berbahaya.
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PENDAHULUAN

Melindungi komputer dari serangan virus semakin sulit setiap harinya. Tidak saja

pihak produsen software antivirus yang terus inovatif memerangi virus, pihak pengembang

virus juga tidak mau kalah selalu menaikkan kecerdasan virus buatannya melumpuhkan

sasaran.

Semenjak kemunculan internet turut membantu juga dalam penyebaran virus

dunia dengan sangat cepat dan mudah. Virus dengan leluasa berpindah- pindah dari server

yang satu ke server yang lainnya dan kemudian berpindah ke komputer user. Tergantung

dari tingkat pengamanan komputernya, tentu saja jika sekuritasnya tinggi tentu tidak jadi

soal, jika lemah pengamanannya akan jadi santapan lezat virus.

Tampaknya kekhawatiran semakin menjadi setelah virus juga bisa menyusup

melalui email, lampiran email, jaringan peer to peer, instan messanger, dan download

program dari internet. Rupanya sebuah virus kini semakin cerdas penyebarannya bisa

dipastikan sudah tidak memerlukan campur tangan manusia lagi. Virus pintar dapat

menyerang beberapa entry point pada kelemahan sistem. Dengan kemajuan teknologi

sehari-hari, dan konvergensi dari komputer dengan perangkat mobile lainnya, potensi

ancaman jenis baru juga meningkat.

Untungnya, kemajuan perangkat lunak antivirus terus memacu untuk menekan

perkembangan virus, worm, dan Trojan saat ini. Program lunak antivirus adalah penting

untuk kemampuan komputer untuk menangkis virus dan program berbahaya lainnya.

Antivirus dirancang untuk melindungi terhadap kemampuan virus untuk

memasuki komputer melalui email, web browser, file server dan desktop. Jika komputer

ingin selalu sehat dan bersih dari virus, seorang user harus rajin dan mengikuti beberapa

langkah sederhana untuk melindungi terhadap ancaman virus, seperti berikut ini :

 Evaluasi sistem keamanan computer

 Install Software hanya dari developer terkemuka

 Biasakan selalu scanning flasdisk atau memory card

 Hati- hati ketika membuka dokumen asing

 Back up secara teratur file data penting
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METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan

terhadap beberapa antivirus yang banyak digunakan kalangan orang pengguna computer,

dan peran serta dalam computer sangat baik serta dengan mencari data mengenai hal - hal

yang baik berupa yang tertulis dari buku , majalah , maupun dari internet yang

berhubungan atau berkaitan dengan virus dan antivirus.

Aplikasi virus dan antivirus yang akan dibangun serta dijadikan sebagai bahan uji

dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan para pengguna komputer mengenai sifat

dan perilaku umum sebuah virus, memberikan kewaspadaan terhadap perangkat keras yang

tersambung pada komputernya, serta memberikan pengetahuan mengenai mekanisme

pembuatan program virus dan antivirus.

Data yang digunakan adalah Antivirus dan data yang mungkin terinjeksi virus

computer.

Prosedur kerja yang digunakan adalah dengan menginstal Antivirus yang akan

digunakan. Lalu menyiapkan data yang akan discan. Kemudian menggunakannya dengan

sebaik-baiknya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Virus adalah suatu program malware (malicious software) yang berkemampuan

berkembang biak dan memanfaatkan program lain untuk menyebarkan dirinya. Selain virus

ada juga program yang sejenis virus yang dinamakan worm. Worm bisa menyebarkan

dirinya secara aktif, tanpa perlu bantuan manusia dalam melakukan eksekusi. Ukuran file

worm biasanya lebih besar dibandingkan. Virus menginfeksi file dengan ekstensi file

tertentu, seperti .exe, .txt, .jpg, dan lain sebagainya.

Virus komputer sifatnya dapat merusak misalnya dengan merusak data pada

dokumen, membuat pengguna komputer merasa terganggu dengan keberadaannya dalam

sebuah sistem komputer, maupun tidak menimbulkan efek merusak sama sekali. Tujuan

dibuatnya virus ini yaitu untuk mengetahui celah yang berpotensi untuk dimanfaatkan virus

yang dapat merusak keamanan sistem komputer yang digunakan.

Jenis-jenis virus dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :

 Virus Boot Sector

Virus boot sector merupakan virus umum, menggandakan diri dengan cara menindih

bootsector asli pada sebuah disk, sehingga pada saat booting virus akan langsung

dijalankan ke memori.

 Virus File

Virus file menyerang file yang dijalankan oleh sistem operasi. Biasanya menyerang com

atau exe.

 Virus Direct Action

Virus direct action akan masuk ke memori untuk menjalankan file lainnya. Lalu

menjalankan program lain untuk menipu.

 Multi Patition Virus

Merupakan gabungan dari virus boot sector dan virus file.

 Polymorphic Virus

Virus dirancang untuk mengelabui program antivirus yaitu dengan mengubah struktur

dirinya setelah menjalankan perintah.

 Stealth Virus
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Stealth virus mengendalikan intruksi-intruksi level DOS dengan menguasai table

interrupt.

 Macro Virus

Macro virus ditulis oleh bahasa pemrograman dari suatu aplikasi, sehingga bersifat

platform independent.

Antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk

mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem

komputer. Antivirus disebut juga virus protection software. Aplikasi ini dapat menentukan

apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Umumnya,

perangkat lunak ini berjalan di latar belakang (background) dan melakukan pemindaian

terhadap semua berkas yang diakses (dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan).

Tujuan dibuatnya antivirus ini yaitu untuk menutupi celah dari sistem komputer

tersebut maupun celah yang belum ditangani oleh antivirus lainnya, agar virus tersebut

tidak dapat masuk serta merusak sistem komputer tersebut.

Berdasarkan cara kerja antivirus pada umunya adalah:

 Pendeteksian dengan menggunakan database virus signature (virus signature

database)

Cara kerja antivirus ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan oleh

antivirus lokal, yang mencari tanda-tanda dari keberadaan dari virus dengan

menggunakan sebagian kecil dari kode virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus,

dan telah dikatalogisasi sesuai dengan jenisnya, ukurannya, daya hancurnya dan

beberapa kategori lainnya. Cara ini terbilang cepat dan dapat diandalkan untuk

mendeteksi virus-virus yang telah dianalisis oleh vendor antivirus, tapi tidak dapat

mendeteksi virus yang baru hingga basis data virus signature yang baru diinstalasikan

ke dalam sistem. Basis data virus signature ini dapat diperoleh dari vendor antivirus

dan umumnya dapat diperoleh secara gratis melalui unduh atau melalui berlangganan

(subscription)

 Pendeteksian dengan melihat cara bagaimana virus bekerja

Cara kerja antivirus seperti ini merupakan pendekatan yang baru yang

dipinjam dari teknologi yang diterapkan dalam intrusion detection system (IDS). Cara
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ini sering disebut juga sebagai Behavior-blocking detection. Antivirus juga dapat

mengisolasi kode-kode yang dicurigai sebagai virus hingga administrator menentukan

apa yang akan dilakukan selanjutnya. Semua perubahan yang dilakukan file bersifat

seperti virus, maka pengguna akan diperingatkan.

Microsoft Security Essentials MSE adalah software antivirus dan anti-

malware yang bisa diunduh dan digunakan secara gratis oleh pengguna komputer Windows

seperti antivirus lainnya.

Gambar 1. Antivirus Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials juga bisa diartikan sebagai antivirus yang ampuh

untuk menangani malware, spyware dan malicious software yang tidak terdeteksi di

antivirus terkenal lainya seperti Avira, Avast, AVG, Panda Cloud, Comodo Firewall and

Antivirus, Free eScan, dan lain-lain. Unggul dalam bidangnya membuat Microsoft Security

Essentials tampil terdepan untuk sebuah antivirus yang tersemat di operasi sistem Windows

7. Melindungi PC sepanjang waktu dari serangan virus, spyware, dan program merugikan

lainnya. Microsoft security essentials ini tentu saja gratis anda gunakan. Kabarnya antivirus

dari Microsoft muncul kekhawatiran dari antivirus lainnya sebab keunggulan yang

ditawarkan sudah menyamai versi Premium dan sangat mudah digunakan.

Keunggulan Microsoft Security Essentials (MSE) ini terletak pada kehandalannya

untuk memproteksi komputer Windows dari virus dan malware termasuk Trojan, Worm,

Spyware, Rootkit dan beberapa Malware lainnya. Selain itu, ukurannya sangat kecil, proses

instalasi yang cepat dan ringan serta update secara otomatis dan terus akan memberikan
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laporan dan bantuan informasi mengenai informasi virus yang mengancam sistem komputer

kita.

Dan yang paling penting ini semua diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

Bahkan MSE juga mampu menemukan virus yang dapat menjadikan PC sebagai distribusi

spam serta mampu membersihkan jaringan dari malware yang biasa hingga yang luar biasa.

Jumlah pengguna antivirus Microsoft Security Essentials yang diklaim telah digunakan lebih

dari 31 juta PC selama setahun diluncurkan. Microsoft menyatakan, pengguna antivirus

Essentials kebanyakan berasal dari luar Amerika Serikat. Tertinggi berada di Brazil dengan

jumlah 2,5 juta PC. Sedangkan urutan kedua dikuasai Inggris (1,7 juta pengguna) dan Jerman

(1,6 juta). Peningkatan tersebut seiring dengan fitur bahasa yang terus ditambahkan oleh

Microsoft. Saat ini Essential tersedia dalam 27 bahasa, termasuk Rusia dan China yang baru

dikembangkan. Microsoft juga mengakui bahwa sekira 27 juta unit PC terinfeksi program-

program jahat. Hal itu terpantau dari data Microsoft Malware Protection Centre (MMPC).

Cara Menginstal Microsoft Security Essentials :

Gambar 2. Cara Instal Antivirus

1. Klik Next

2. Klik “I accept”

3. Di sini anda akan diberi 2 pilihan apakah anda ingin ikut serta dalam Custumer

experience improvement program atau tidak.. saya lebih suka pilihan yang kedua

kemudian klik “next”

4. Beri tanda centang pada “if no firewall is turn on bla bla bla” kemudian klik “next”
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5. Kemudian anda akan diminta menunggu untuk persiapan instalasi antivirus Microsoft

Essentials. Pada tahap ini ,Windows anda akan diverifikasi apakah diperbolehkan

menginstal antivirus Microsoft Essentials.

6. Setelah anda melewati tahap 5 maka anda akan dibawa ke langkah selanjutnya

kemudian klik “install”

7. Proses instalasi antivirus Microsoft Essentials sedang berlangsung, silahkan tunggu

beberapa menit. Semua tergatung dari akses kecepatan internet yang anda gunakan

8. Proses instalasi telah selesai, kemudian anda diminta untuk mencentang di “Scan my

computer for potential threats after getting the latest updates” kemudian klik “finish”

9. Proses download update antivirus Microsoft Essentials

10. Setelah proses download selesai maka antivirus Microsoft Essentials akan menscan

secara otomatis pc / laptop anda.

Cara Menggunakan Microsoft Security Essentials :

Gambar 3. Tampilan Home

Tampilan “home” antivirus Microsoft security essentials. Berisi informasi real

time protection terhadap keamanan laptop / pc anda. di bagian “Scan Option” terdapat 3

pilihan scan antivirus yaitu quick, full dan custom. Jika anda mencentang scan option “quick”

maka antivirus tersebut akan menscan secara cepat hanya menscan drive C saja. Untuk

pilihan scan option “full” maka seluruh drive anda akan terscan secara menyeluruh,

menghabiskan banyak waktu jika menggunakan pilihan ini, tapi hasil scan lebih terasa

maksimal. Pengalaman untuk hardisk sekapasitas 160 GB dengan isi hampir 95 % memakan
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waktu hingga kurang lebih 7 jam. Jika anda memilih scan option “custom” maka anda bebas

memilih drive apa yang ingin anda scan.

Gambar 4. Tampilan Tab Update

Tampilan tab “UPDATE” antivirus Microsoft security essentials. Berisi informasi

virus dan spyware defenitions. Disini anda bisa melihat status versi update-an antivirus

Microsoft security essentials anda. Biasanya jika melewati waktu update lebih dari 7 hari

maka panel dari antivirus tersebut akan berwarna kuning dan meminta update. Tapi saya

sarankan lebih sering update maka lebih baik. Untuk meng-update antivirus ini diperlukan

koneksi internet langsung. Fasilitas update secara manual tidak disediakan. Tapi jangan

khawatir jika koneksi internet yang anda gunakan stabil, maka proses update akan berjalan

dengan lancar tanpa hambatan.

Gambar 5. Tampilan tab History
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Tampilan tab “HISTORY” antivirus Microsoft security essentials. Disini anda akan

melihat beberapa detected item yang berhasil dibersihkan atau di quarantine oleh antivirus

ini beserta informasi jenis virus, Trojan dsb hingga informasi system yang terinfeksi. Jika

anda ingin mensubmit informasi tersebut, silahkan klik menu “help” di bagian kanan atas

panel antivirus Microsoft security essentials kemudian klik “submit malicious software

sample” yang nantinya dalam update-an Microsoft security essentials berikutnya database

varian virus maupun Trojan akan lebih bertambah lagi tingkat securitynya.

Gambar 6. Tampilan tab Settings

Tampilan tab “Settings” antivirus Microsoft security essentials. Lakukan

pengaturan setting antivirus disini. Anda bebas mengatur konfigurasinya menurut keinginan

anda masing-masing. Namun saya akan menitikberatkan pada bagian “Scheduled scan” dan

“Microsoft SpyNet”.

Pada bagian “Scheduled scan” khususnya “limit CPU usage during scan to” agar

kiranya diset ke 50% (optional). Semakin tinggi angka yang anda set pada bagian ini maka

semakin cepat pula proses scan virus berlangsung tapi memakan resource yang terlampau

banyak. Jika program yang anda buka banyak maka akan mengakibatkan kondisi pc / laptop

anda menjadi hang. Sebaliknya jika terlalu rendah, maka proses scan virus akan berjalan

dengan sangat lambat. Untuk itu saya selalu menset ke 50%, tapi kembali lagi kepada anda,

semua tergantung pada  spesifikasi laptop / pc bawaan.

Pada bagian “Microsoft SpyNet” terdapat tiga pilihan yaitu I do not want join

Spynet, Basic membership, dan advanced membership.
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PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa banyak ditemukan

berbagai Antivirus secara gratis maka semakin bingung juga memilih yang terbaik namun

diperlukan ketelitian dan keilmuan mengenai bidang computer.

Dari menggunakan Antivirus Microsoft Essentials maka yang dapat kita peroleh:

 Memberikan pengetahuan para pengguna komputer mengenai sifat dan perilaku

umum sebuah virus.

 Membuat para pengguna komputer agar waspada terhadap perangkat keras yang

tersambung pada komputernya.

 Antivirus bermanfaat untuk memberikan keamanan yang lebih bagi sistem komputer

yang digunakan.

 Komputer aman , kita pun juga tenang.

 Memberikan effect positif dan tidak mengganggu jalannya aktivitas sistem operasi.

Saran

Jangan lupa agar selalu menyimpan semua konfigurasi setting antivirus

Microsoft security essentials anda dengan mengklik “Save Changes”.

Segera upgrade dan update antivirus Microsoft security essentials anda karena

Virus, Trojan, Worm, dan sebagainya makin hari makin ganas saja menyerang siapa saja.
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