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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN PROGRAM 

3.1  Metodologi Penelitian 

 Beberapa metode yang digunakan untuk mengimplementasikan Wi-Fi 

password stealing program attack dengan menggunakan perangkat Rubber Ducky 

adalah sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Dalam studi literatur, telah dipelajari teori atau literatur implementasi Wi-

Fi password stealing program attack dengan menggunakan perangkat 

Rubber Ducky. Pembelajaran ini dilakukan dengan membaca berbagai 

sumber bacaan, seperti buku, makalah, atau jurnal, skripsi, serta berbagai 

sumber lainnya baik secara online maupun media cetak. 

2. Perancangan Program 

Tahap perancangan program dimulai dengan mengenali bagaimana suatu 

sistem operasi bekerja. Setelah mengenali bagaimana suatu sistem operasi 

bekerja maka dimulai perancangan kode yang sesuai dengan sistem operasi 

tersebut. Selain perancangan kode, dibuat pula flowchart untuk memberikan 

visualisasi aliran proses pada program yang dibuat.  

3. Pembuatan Program 

Pembuatan program untuk melakukan implementasi password stealing 

program attack menggunakan bahasa yang digunakan oleh USB Rubber 

Ducky. Data yang diambil oleh program akan dikirim melalui File Transfer 

Protocol (FTP). 
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4. Pengujian Program 

Pengujian program dilakukan setelah pembuatan program selesai dengan 

menguji program secara voluntary sampling dan clustering sampling. 

Program yang telah dibuat diuji ke beberapa pihak yang telah menyetujui 

untuk membantu proses penelitian ini dan dikelompokkan berdasarkan jenis 

pekerjaan. Pengujian program dilakukan dengan cara membuat persetujuan 

dengan korban untuk memberikan waktu kepada penyerang selama 1 menit 

untuk melakukan penyerangan. Kemudian penyerang memasukkan USB 

Rubber Ducky yang memiliki malicious code untuk melakukan Wi-Fi 

password stealing program attack dan mencatat hasil yang didapatkan. 

5. Evaluasi 

Pengujian sistem ini dilakukan dengan mengukur tingkat kesuksesan dari 

program tersebut dalam proses eksekusinya untuk menentukan seberapa 

efektif penggunaan USB Rubber Ducky dalam melakukan Wi-Fi password 

stealing program attack serta menganalisis tingkat keberhasilan Wi-Fi 

password stealing program, mengukur kekuatan password yang digunakan 

oleh korban dengan menggunakan Zxcvbn password analysis library yang 

dicocokkan dengan regular expression dari password tersebut, dan 

mengukur tingkat kesamaan dalam hal penggunaan password dari data yang 

telah didapatkan untuk mengukur tingkat kemungkinan penyerang dapat 

memasuki akun lain yang dimiliki oleh korban. 

6. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan mencakup seluruh penelitian dari awal perancangan 

program hingga hasil dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
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Penarikan kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil pengolahan data dan 

analisis yang telah dilakukan.                                                                                                                                                                                                                        

3.2 Proses Penyusunan Perangkat Rubber Ducky 

 Pada awalnya, perangkat Rubber Ducky merupakan komponen-komponen 

yang saling terpisah satu sama lain seperti pada Gambar 3.1 sehingga diperlukan 

proses penyusunan perangkat Rubber Ducky. Proses penyusunan perangkat Rubber 

Ducky terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 

1. Pembuatan Payload 

2. Injeksi Payload ke Micro SD Card 

3. Injeksi Micro SD Card ke Micro SD Storage 

4. Bungkus 60 MHz 32-Bit CPU dengan Covert Case 

5. Pemasangan Optional Decal 

 Pada tahap pertama dilakukan pembuatan payload yang berfungsi sebagai 

Wi-Fi password stealing program dengan bahasa yang digunakan oleh perangkat 

Rubber Ducky. Pada awalnya, payload akan berupa text file yang kemudian akan 

diubah menjadi bin file dengan menggunakan payload encoder. Setelah payload 

berhasil dibuat maka akan dilakukan injeksi payload ke micro SD card dengan 

bantuan perangkat card reader. Selanjutnya, micro SD card yang berisi payload 

akan dimasukkan ke dalam micro SD storage yang terdapat di 60 MHz 32-Bit CPU. 

Kemudian 60 MHz 32-bit CPU akan dibungkus dengan covert case untuk 

melindungi CPU dan dilakukan juga pemasangan optional decal untuk 

menyamarkan perangkat Rubber Ducky sebagai perangkat flash drive pada 

umumnya. 
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Gambar 3.1 Komponen-Komponen Perangkat Rubber Ducky 

(Sumber : https://www.hak5.org) 

3.3 Metodologi System Hacking pada Wi-Fi Password Stealing Program 

Attack 

Proses-proses yang dilakukan dalam tahapan system hacking pada Wi-Fi 

password stealing program attack ini adalah sebagai berikut. 

1. Gaining Access 

Pada tahap ini penyerang berusaha mendapatkan physical access terhadap 

sebuah komputer untuk menjalankan Wi-Fi password stealing program 

sehingga tidak dilakukan proses cracking password, karena penyerang telah 

mendapatkan physical access terhadap komputer yang sedang digunakan oleh 

korban dan program akan menjalankan command prompt sebagai admin dan 

mematikan firewall untuk melakukan aktivitas escalating privileges. 

2. Maintaining Access 

Pada tahap ini Wi-Fi password stealing program akan menjalankan aktivitas 

utama yaitu ekstraksi Wi-Fi password yang terdapat dalam sebuah komputer 

dan mengubahnya menjadi XML file. Setelah itu, program akan melakukan 

proses compress & zip yang akan menghasilkan satu buah file dan file tersebut 

Implementasi Wi-Fi Password..., Hansen Edrick Harianto, FTI UMN, 2018

https://www.hak5.org/


23 

 

akan dikirim melalui FTP ke server penyerang. Proses hiding files tidak 

dilakukan pada tahap ini karena program yang dibuat hanya perlu dijalankan 

sekali. 

3. Covering Tracks 

Pada tahap ini penyerang melakukan proses penghapusan segala jejak dan bukti 

bahwa telah terjadi penyerangan seperti penghapusan seluruh XML file, 

penghapusan VB script, penghapusan zipped file, mengembalikan firewall ke 

keadaan semula, dan menutup command prompt hingga layar kembali ke 

keadaan sebelum terjadinya penyerangan. 

3.4 Perancangan Wi-Fi Password Stealing Program 

Program ini memiliki 13 bagian utama yaitu sebagai berikut. 

1. Membuka command prompt sebagai administrator 

Command prompt merupakan sarana utama yang akan digunakan untuk 

melakukan seluruh kegiatan yang ada pada program ini. Peningkatan hak 

akses sebagai admnistrator juga perlu ditambahkan karena beberapa proses 

yang ada di Wi-Fi password stealing program memerlukan hak akses 

sebagai administrator terutama pada saat melakukan proses non-aktivasi 

firewall seperti pada Gambar 3.2. Proses peningkatan hak akses ini juga 

memperlancar seluruh proses yang ada pada program karena tidak ada 

batasan hak akses dalam menjalankan perintah pada command prompt. 

Proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur search pada 

Windows dan shortcut CTRL + SHIFT + ENTER untuk menjalankan 

sebuah program sebagai administrator. 
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Gambar 3.2 Disabling Firewall Error Message 

2. Non-aktivasi firewall 

Proses non-aktivasi firewall dilakukan karena adanya proteksi firewall 

terhadap protokol FTP yang digunakan pada Wi-Fi password stealing 

program sehingga menghambat proses pembukaan koneksi FTP dan 

mengganggu jalannya program seperti pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 FTP Protection Message 

Kegiatan non-aktivasi firewall dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan 

perintah netsh yang terdapat di command prompt dan perintah yang 
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digunakan adalah “netsh firewall set opmode mode=disable” seperti pada 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Non-aktivasi firewall 

3. Membuat dan berpindah ke direktori wifi 

Pada bagian ini, program akan membuat sebuah direktori bernama wifi yang 

bertujuan untuk menampung hasil dari proses ekstraksi informasi Wi-Fi dan 

direktori ini akan digunakan pada saat proses kompresi data untuk 

membungkus seluruh informasi mengenai Wi-Fi yang dimiliki oleh korban 

ke dalam sebuah zipped file. Proses ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan perintah pada command prompt yaitu “mkdir wifi” dan “cd 

wifi”. 

4. Mengekstrak informasi Wi-Fi 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan seluruh informasi 

Wi-Fi dalam bentuk Extensible Markup Language (XML) files yang 

dimiliki oleh sebuah komputer dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

perintah netsh di command prompt. Perintah yang digunakan untuk 

menjalankan proses ini adalah “netsh wlan export profile key=clear” seperti 

pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Extracting Wi-Fi Information 

5. Membuat dan menjalankan VB script untuk meng-compress data 

Pada bagian ini, program akan membuat sebuah VB script bernama 

_zipIt.vbs yang bertujuan untuk membungkus dan kompresi ukuran data 

agar memudahkan proses pengiriman ke server. Pada awalnya seluruh .xml 

file dikirim secara satu persatu melalui FTP dan pada tahap eksperimen 

terdapat 106 file yang harus dikirim satu persatu sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama seperti pada Gambar 3.6. Pembuatan VB script 

dilakukan karena pada dasarnya sistem operasi Windows dapat melakukan 

kompilasi terhadap VB script sehingga proses compress & zip dapat 

dijalankan secara umum pada sistem operasi Windows. Pembuatan VB 

script ini juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengiriman 

melalui FTP karena hanya 1 file yang akan dikirim dan telah di-compress 

agar memiliki ukuran yang lebih ringan. 
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Gambar 3.6 Sending XML Files 

Proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi echo yang dimiliki 

oleh command prompt untuk membuat sebuah VB script. VB script yang 

dibangun akan menerima 2 parameter yaitu nama direktori yang ingin 

dibungkus dan dikompres serta nama dari zipped file yang akan dibuat. 

Berikutnya, program akan membuat sebuah zipped file kosong dan 

kemudian akan diisi dengan direktori yang sudah ditentukan. Kemudian, 

program akan melakukan proses kompilasi dan menjalankan script yang 

telah dibangun untuk membuat wifi.zip dengan memanfaatkan perintah 

CScript yang terdapat di command prompt seperti pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Proses Kompilasi dan Menjalankan _zipIt.vbs 
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Gambar 3.8 Flowchart compress & zip directory using VB script 

Gambar 3.8 merupakan flowchart dari modul compress & zip directory 

using VB script. 

6. Membuka koneksi File Transfer Protocol (FTP) 

Program ini akan menggunakan FTP sebagai sarana untuk melakukan 

transfer data ke server penyerang. Proses ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan perintah ftp yang terdapat di command prompt seperti pada 

Gambar 3.9. Saat mencoba membuka koneksi, pengguna akan diminta 

untuk memasukkan username dan password. Program secara otomatis akan 

memasukkan username dan password yang diminta ketika membuka 

koneksi FTP. 
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Gambar 3.9 Membuka Koneksi FTP 

7. Mengunggah file ke server 

Setelah terhubung ke server penyerang maka program akan mengunggah 

file wifi.zip yang telah dibuat sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan 

memanfaatkan perintah MPUT seperti pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Proses Pengunggahan File 

8. Menutup koneksi FTP 

Setelah file berhasil dikirim ke server penyerang maka proses covering 

track dimulai dengan melakukan penutupan koneksi FTP. Penutupan 

koneksi FTP dapat dilakukan dengan menggunakan perintah bye seperti 

pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Penutupan Koneksi FTP 
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9. Menghapus direktori wifi 

Proses covering tracks berikutnya adalah menghapus direktori wifi yang 

telah dibuat sebelumnya. Proses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

perintah del pada command prompt untuk menghapus file. Perintah yang 

digunakan adalah “del wifi”.  

10. Menghapus VB script 

Selanjutnya, program akan menghapus VB script yang dibuat untuk 

melakukan kompilasi dengan memanfaatkan perintah del seperti pada 

proses penghapusan direktori wifi. Perintah yang digunakan adalah “del 

_zipIt.vbs”. 

11. Menghapus zipped file 

Berikutnya, program juga akan menghapus zipped file yang dibuat yaitu 

wifi.zip dengan memanfaatkan perintah del. Perintah yang digunakan untuk 

melakukan proses penghapus zipped file adalah “del wifi.zip”. 

12. Aktivasi firewall 

Untuk mengembalikan komputer ke keadaan sebelum diserang maka 

program juga akan mengembalikan firewall ke keadaan semula. Proses ini 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan perintah netsh yang terdapat di 

command prompt. Perintah yang digunakan di proses ini adalah “netsh 

firewall set opmode mode=enable” seperti pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Proses Aktivasi Firewall 

13. Menutup command prompt 

Proses terakhir yang akan dilakukan adalah menutup command prompt dan 

mengembalikan tampilan komputer seperti sebelum diserang. Proses ini 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan shortcut yang terdapat pada 

keyboard yaitu dengan menekan ALT + SPACE + C. 

Berdasarkan 13 bagian utama yang dijelaskan di atas maka model aplikasi 

dapat dilihat pada Gambar 3.13 dan flowchart dari Wi-Fi password stealing 

program dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.13 Model Aplikasi 
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Gambar 3.14 Flowchart Wi-Fi Password Stealing Program   
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