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Disini saya akan menjelaskan sedikit trick yang saya peroleh dari temen2 YF, taukan YF? YF (YogyaFree ) 

adalah  komunitas underground yang banyak membahas tentang Hacking. Eit…klo denger Hacking 

jangan berpikir negative dulu yah! Karena di YF tidak mengajarkan Hacking untuk eksploitasi yng 

merusak, Hacking untuk mengetahui celah kelemahan suatu web dan melaporkannya kepada sang 

empunya (yang punya web maksudnya) meruakan sesuatu yang baik bukan itulah mengapa ada sebutan 

White Hacker atau Hacker Putih. 

Langsung saja kita masuk ke pokok bahasannya kita akan mencoba menjebol server dan mengetahui apa 

isi data yang ada di server tersebut, server yang kita pakai adalah Apache dengan Mysql-nya. 

Install PHP triad  

 

Klik-Start-AllPrograms-PHPTriad-ApacheConsole-Start Apache 

 

C:\apache\mysql\bin klik winmysqladmin.exe,jika ada username password ketik aja user=tes pass=tes 

 
Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2009 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus 
atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap 
dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin 
terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Teknik yang akan kita gunakan untuk hacking over http ini adalah php injection. Php Injection adalah 

Suatu Cara yang memanfaatkan kesalahan Scripting php yang mengizinkan aplikasi untuk menginclude 

dan mengeksekusi suatu file/page (sccript) baik secara lokal atau remote. 

Next…Karena letak root atau folder dari server apache ini berada pada folder C:\apache\htdocs maka 

kita  masukkan ke C:\apache\htdocs 2 buah file yaitu: flowchart.htm(target), baca.php dan bukadir.php  
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Paste aja ketiga file tersebut, kalau di-internet yah di upload ke servernya,karna saat ini pada komputer 

kita komputer stand alone/berdiri sendiri maka di paste aja hehehe. Setelah di paste lalu panggil 

dengan browser kesayangan anda url: http://localhost/bukadir.php maka akan keluar halaman sebagai 

berikut: 

http://localhost/bukadir.php
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Klik submit maka akan keluar database dari server tersebut 

 

Lihat data yang ada pada server lalu untuk melihat isi/source dalam file tersebut misal flowchart.htm 

,kita buka saja. Ketik flowchart.htm bagian Masukkan nama file. Lalu kitab akan dibawa ke halaman 

baca.php 
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Penjelasan kode bacadir.php: 

<?php 

while ($baca = readdir($dir))--------->saat baca = readdir($dir)  

print("$baca \n");------------------------>cetak baca 

closedir($dir); 

?> 

Penjelasan Kode buka.php: 

?> 

<textarea cols="80" rows="25"> 

<?php 

for ($i=0; $i<$jml_baris; $i++)---------------> untuk $i=0; $i<$jml_baris; $i++ 

{ 

print "$isi_file[$i]";----------------------------->cetak isi file 

} 

?> 

Nah selesai sudah, dengan menggunakan 2 Script diatas kita dapat menjebol server, bagaimana jika di 

dalam server terdapat data-data penting misal-nya data rahasia, password, dll?? Bisa di hack dong? Ya 

iyalah bisa kalau datanya tersebut berada di root server tersebut namun biasanya dalam Apache ,file 

database akan diletakkan pada root/ folder C:\apache\mysql\data. 

Demikian yang dapat saya jelaskan semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita, “Ingat jangan 

lakukan Hacking untuk eksploitasi yang merusak, namun lakukan untuk menambal celah keamanan 

web tersebut”. 

 

 

 

 

 

 

Referensi: 
http://yogyafree.net  
 

http://yogyafree.net/
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Biografi Penulis 

Anharku. Pertama mengenal komputer saat SMP pertamanya kenal 

komputer hanya bermain game bawaan window's lambat laun karna 

pergaulan dan pertumbuhan, merasakan anehnya cinta 

monyet...patahhati lalu melampiaskannya pada bermain Game online 

namun karena satu persatu game itu servernya runtuh (gameOver kali) 

jadi aku memutuskan vakum dari dunia gamer waktu itu juga saat aku 

masih UAS jadi aku fokus ke skull dulu.Lanjut mengenal dunia internet 

sejak hobi main di warnet untuk sekedar mengecek e-mail, fs, dan sekedar chatting ga jelas..Dari 

temanku bernama DNZ lah aku mulai mengenal dunia virus..lalu aku belajar secara otodidak karna 

temanku DNZ lebih suka dunia Hacking. Belajar algoritma dan pemrograman, membuat flowchart, dan 

belajar bahasa pemrograman seperti visual basic, delphi, C++, pascal, asmbly. Belajar tentang micro, 

website, PHP, Basis data, MySQL, belajar tentang Jaringan Komputer..belajar tentang segala sesuatu 

yang berbau komputer. 

 


