
Apa sih virus, worm, trojan, dan spam itu? 

Virus, adalah kumpulan kode program yang memiliki kemampuan untuk 

mereproduksi diri sendiri dan terdiri dari kumpulan kode yang mampu memodifikasi target 

kode yang sedang dijalankan, dan atau dapat memodifikasi struktur internal target kode, 

sehingga target kode dipaksa menjalankan virus (autorun). 

Virus sering menampilkan pesan sampah (junk message), merusak tampilan display, 

menghapus memory C-MOS, merusak informasi dalam hard disk dll. Dalam 

perkembanganya virus memiliki varian yang memiliki efek yang cukup serius pada sistem 

komputer 

Contoh virus: Brain, Ohe half, Die hard, XM/Laroux, Win95/CIH. 

Worm, adalah kumpulan kode program yang memiliki kemampuan untuk mengkopi 

dirinya sendiri ke HANYA memory komputer. Terus bedanya dengan virus apa? Sebenarnya 

perbedaan mendasar dari worm dan virus adalah, kemampuan untuk menginfeksi target code. 

Virus menginfeksi target code, tetapi worm tidak. Worm sekali lagi HANYA tinggal di 

memory. 

Worm dapat dengan cepat memperbanyak diri dan biasanya dilakukan pada media 

LAN atau Internet, resources jaringan yang terinfeksi akan habis bandwidthnya dibanjiri oleh 

worm yang akan mengakibatkan melambatnya aliran data. 

Contoh worm: I-Worm/Happy99(Ska), I-Worm/ExploreZIP, Sobig, Nimda, Code Red, 

Sircam. 

Worm biasanya berbentuk file executable (berekstensi .EXE atau .SCR), yang 

terlampir (attach) pada email. Namun, ada beberapa jenis worm yang berbentuk script yang 

ditulis dalam bahasa Visual Basic (VBScript) dan akhir-akhir ini cukup meresahkan dan 

merajalela di lingkungan kampus ITS (Sepuluh Nopember Institute of Technology) saya. 

Contoh autorun.vbs, script.vbs, explore.vbs. 

Trojan, adalah kumpulan kode program yang diproduksi dengan tujuan jahat. Konsep 

yang digunakan seperti pada zaman romawi kuno (dan difilmkan di troy yang dibintangi brad 

pit sebagai archilles), sangat berbeda dengan virus dan worm, Trojan tidak mampu 

memproduksi diri sendiri. Biasanya, mereka “menunggangi” utility program lainnya. Utility 

program tersebut mengandung dirinya, atau Trojan itu sendiri ber”lagak” sebagai utility 

program. 

Contoh Trojan Horse: Win-Trojan/Back Orifice, Win-Trojan/SubSeven, Win- 

Trojan/Ecokys(Korean) 

Spam adalah aktivitas mengirim surat elektronik (e-mail) kepada alamat e-mailseseorang 

atau newsgroup tanpa persetujuan dari penerima. Spam bisa juga didefinisikan sebagai 

aktivitas posting (pengiriman) berita atau iklan yang di luar topik yang sedang dibicarakan 

dalam sebuah newsgroups. 


