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ABSTRAK
Saat ini, cryptocurrency sudah menjadi salah satu bentuk mata uang yang banyak
diminati oleh masyarakat. Untuk mendapatkan cryptocurrency dapat diperoleh melalui dua cara
yaitu melakukan transaksi pembelian atau mining. Banyak sekali orang yang memanfaatkan
crypto jacking, yaitu pemakaian hardware k omputer tanpa diketahui oleh

p emilik untuk

melakukan cryptomining. Crypto Jacking dapat merugikan korban dan juga tidak etis. Makalah
ini akan membahas mengenai jenis crypto jacking, cara kerja, serta cara menanggulanginya.

.

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Ransomware adalah sejenis tipe malware yang meminta tebusan untuk membuka kembali

data yang dikunci. Jenis malware ini sudah ada sejak tahun 1991. Ransomware akan mengancam
mempublikasikan data atau menutup akses pengguna kecuali tebusan yang diminta dibayar. Pada
tahun 2010, penyerang mulai beralih menggunakan cryptocurrency dalam metode pembayaran
karena sifatnya yang tidak dapat dilacak. Seiring berjalannya waktu, ransomware tidaklah lagi
relevan karena kebanyakan data disimpan secara online dan sudah terdapat banyak cara mitigasi.
Dengan demikian, penyerang mulai beralih ke jenis serangan baru yaitu crypto jacking [1].
Banyak masyarakat yang masih belum sadar akan adanya serangan crypto jacking.
Penyerang biasa menggunakan sistem phising atau menyisipkan kode JavaScript s ecara dalam
sebuah website u ntuk menyisipkan kode ke dalam komputer pengguna [1]. Kode ini akan
dijalankan tanpa diketahui oleh pengguna dan mengambil sebagian besar performa hardware
komputer. Dengan mengetahui cara kerja serta jenis-jenis crypto jacking, masyarakat dapat
melakukan mitigasi serta penanggulangan dari serangan yang mengambil keuntungan dari
komputer kita.

1.2.

Rumusan Masalah
Pada bagian ini, akan dijabarkan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dari

makalah ini. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.
● Apa itu crypto jacking ?
● Bagaimana cara kerja crypto jacking ?
● Apa saja dampak dari crypto jacking ?
● Bagaimana cara menanggulangi crypto jacking ?

1.3.

Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini akan diturunkan dari rumusan masalah yang ada pada

poin 1.3. Berikut adalah list dari tujuan makalah yang ingin diraih oleh penulis.
● Mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari crypto jacking.
● Mengetahui cara kerja dari crypto jacking.
● Mengetahui dampak-dampak dari crypto jacking.
● Mengetahui cara-cara untuk menanggulangi serangan crypto jacking.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1.

Crypto Jacking
Pada tahun 2008, sebuah entitas dengan nama samaran Satoshi Nakamoto
mengenalkan sebuah cryptocurrency yang bernama Bitcoin. Koin virtual ini dihasilkan
dari sebuah proses mining yang melibatkan penyelesaian dari proof of work u ntuk setiap
blok transaksi [2]. Proof of work i ni adalah pengganti dari bank yang menjadi pengawas
dan juga validasi dari peredaran uang yang ada. Setiap kali sebuah blok transaksi
terbentuk, maka miner akan diberi imbalan berupa bitcoin itu sendiri. Itulah proses dari
terbentuknya cryptocurrency baru. Saat ini terdapat sekitar 1633 jenis cryptocurrency
dengan jumlah valuasi sebesar 350 miliar dollar[3].
Untuk melakukan mining, miner a kan membutuhkan sebuah komputer dengan
CPU dan GPU yang mumpuni. Hardware komputer akan sangat berpengaruh dalam
kemampuan mesin untuk menyelesaikan komputasi matematika rumit dalam proses
proof of work. Dengan berkembangnya teknologi remote computing, miner d apat
menggabungkan beberapa komputer untuk membantu proses mining

sebuah

cryptocurrency. Semenjak inilah mulai muncul kegiatan crypto jacking.
Crypto jacking a dalah kegiatan penggunaan mesin pengguna untuk melakukan
kegiatan cryptomining tanpa otorisasi ataupun diketahui oleh pengguna. Crypto jacking
sendiri mulai populer sejak tahun 2017. Dilaporkan sekitar 33.000 website disisipkan
oleh script yang menghasilkan penghasilan total sebesar 150.000 dolar amerika per
bulan dalam setiap satu miliar kunjungan website [ 3]. Crypto jacking s endiri dianggap
sebagai ancaman utama dalam tahun 2018 oleh MalwareBytes, sebuah vendor utama
dalam anti-malware.
Ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Satu script h anya dapat
digunakan untuk satu jenis cryptocurrency. Apabila script t ersebut dibuat untuk mining
bitcoin, maka tidak bisa digunakan untuk mining cryptocurrency lainnya. Pada tahun
2012, perusahaan mulai membuat dan menjual ASIC (Application Specific Integrated

Circuit) [4]. Alat ini dibuat secara khusus untuk mining b itcoin yang saat ini
kuantitasnya sudah menipis. Setiap cryptocurrency memiliki batas jumlah. Hal ini
dilakukan untuk menjaga peredaran dan juga nilai dari cryptocurrency t ersebut.

Gambar 1 Grafik jumlah peredaran Bitcoin
Sumber : (www.researchgate.net)

Dalam gambar diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah Bitcoin yang dihasilkan dari
setiap blok yang terbentuk menurun sebesar setengah kuantitas awal dalam setiap
interval waktu 4 tahun. Selain itu, kompleksitas matematika yang harus dipecahkan
dalam proof of work akan semakin meningkat dan membutuhkan daya komputasi serta
waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan sebuah blok. Selain itu, bitcoin tidak terlalu
aman dalam mining karena sifatnya yang masih traceable. Orang yang terlibat dalam
transaksi bitcoin akan tercatat dan dapat dilacak.
Karena itu, pada April 2014, 7 developer membuat sebuah cryptocurrency baru
dengan nama Monero [4]. Monero memiliki privasi yang lebih tinggi dengan metode
obfuscation d imana partisipan dalam transaksi dan jumlahnya disamarkan. Selain itu,
algoritma mining Monero dibuat sedemikian rupa agar compatible dengan CPU dan juga
GPU. Selain itu, algoritma Monero juga tidak dioptimasi untuk sirkuit seperti FPGA dan
juga ASIC yang digunakan untuk mining Bitcoin.

Pada September 2017, beberapa developer membuat sebuah API untuk
melakukan crypto mining Monero yang diberi nama Coinhive. Dengan demikian, semua
orang dapat dengan mudah menerapkan mining tanpa harus membuat script sendiri.
Sejak munculnya Coinhive, kegiatan crypto jacking m
 elonjak sebesar 8500% [3]. Selain
itu, Coinhive juga memperkenalkan authedmine, dimana script meminta izin kepada
pengguna untuk melakukan mining, d engan imbalan jasa ad-blocker.

Gambar 2 Timeline dari perkembangan Monero dan crypto jacking [3]

Ada beberapa alasan mengapa miner melakukan crypto jacking. Pertama adalah
untuk meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan mining m
 enggunakan mesin
sendiri. Alasan lain adalah maraknya ad-blocker s ehingga sebuah website harus mencari
cara lain dalam menutup biaya operasi [5]. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah dari
cryptocurrency, m
 aka valuasinya pun ikut meningkat dan menarik lebih banyak orang
untuk bertransaksi menggunakan cryptocurrency t ersebut.

2.2.

Cara kerja crypto jacking

2.2.1.

Cara kerja berdasarkan platform
Pertama crypto jacking akan dipecah menjadi beberapa kategori berdasarkan
platform u ntuk menyebarkan script [3].
●

Websites
Administrator web dapat menambahkan script mining ke dalam webnya dengan

atau tanpa memberi tahu pengguna. Pemilik website b iasa melakukan ini untuk
menghasilkan uang karena webnya sudah diblokir dari platform advertising. Contoh
kasusnya adalah website Rusia yang menawarkan pornografi anak menyisipkan
script Coinhive dengan revenue sebesar 10.000 dolar per bulan [4]. Selain itu,
pemilik web juga bisa tidak menyadari adanya script d alam website mereka. Contoh
kasusnya adalah LA Times dan juga cloud service d ari Tesla. Hal ini dikarenakan
konfigurasi Amazon Web Service yang tidak maksimal sehingga memberi celah bagi
hacker u ntuk menyisipkan kode [3].

Gambar 3 Perbandingan script crypto jacker y ang terdeteksi oleh PublicWWW [4]
●

Third-Party Services

Banyak website

y ang menggunakan plugin j avascript untuk menjalankan

website- nya. Plugin ini dapat berupa iklan, bootstrap, ataupun servis analitik web.
Contoh kasusnya adalah website Movistar dan Globovision yang terkena script

karena menggunakan plugin Google Tag Manager [4]. Selain itu, terdapat plugin
yang bernama Browsealoud yang menginfeksi sekitar 4200 website [3].
●

Browser Extensions
Crypto jacking t idak terbatas pada website s aja. Script juga dapat disisipkan

melalui browse extension seperti Archive Poster pada Chrome yang menginfeksi
sekitar 100.000 pengguna [4]. Selain itu, script juga dapat ditemukan di plugin
Firefox seperti Image Previewer yang melewati deteksi karena menggunakan
encoding base64 [3].

2.2.2.

Cara kerja berdasarkan teknik
Ada dua teknik yang digunakan dalam web mining, plain mining script atau
platform aware mining [5].
● Plain Mining Script
Metode crypto jacking y ang paling dasar melibatkan penggunaan script
mining langsung ke dalam kode tanpa obfuscation. Contoh web yang menerapkan
teknik ini adalah xpau.se dengan 5.5 juta pengunjung yang menggunakan script
coinhive. Selain itu, terdapat juga 300mbfilms.org yang menyisipkan script
webminerpool dengan jumlah 655 ribu pengunjung [5]. Script akan selalu
berjalan apapun kondisi dari mesin pengguna.
● Dynamic/Platform Aware Mining
Metode ini menggunakan kondisi agar pengguna tidak curiga dan juga
menyembunyikan keberadaan dari aktivitas crypto jacking.
A. Memakai informasi prosesor
Fitur ini akan menentukan jumlah thread d ari prosesor yang
digunakan untuk mining b eserta throttle (persentase CPU) sehingga tidak
seluruh

kapasitas

cpu

d igunakan.

Contoh

kasusnya

oceanoffgames.com yang menggunakan script s eperti berikut [5].

adalah

Gambar 4 script pada oceanoffgames.com [5]

B. Memakai status baterai
Fitur ini akan menentukan kapan aktivitas mining berjalan
berdasarkan jumlah baterai dari mesin pengguna. Selain itu, status baterai
apakah sedang dicas atau tidak turut berpengaruh. Anmaxjp.com
menggunakan metode ini dengan kondisi mining hanya akan dilakukan
apabila jumlah baterai melebihi 50% [5].

Gambar 5 script pada anmaxjp.com [5]

C. Memakai tipe perangkat
Fitur ini akan menentukan throttle dari performa mining
berdasarkan jenis perangkat yang digunakan. Apabila perangkat tersebut
berupa mobile device, m
 aka throttle y ang diset akan lebih kecil. Hal ini
dilakukan untuk menghindari kecurigaan pengguna. Perangkat mobile
lebih mudah mengalami overheat d ibandingkan dengan desktop computer
[5].

Gambar 6 script pada musicjinni.com [ 5]

2.2.3.

Jenis-Jenis obfuscation dan trik pada cryptojacking
Salah satu cara menyisipkan kode yaitu dengan menggunakan ARP spoofing
untuk melakukan man-in-the-middle attack. C
 ontoh kasus man-in-the-middle attack
adalah melalui internet service provider a tau wifi publik gratis. Selama injeksi, kode
yang digunakan akan dienkripsi sehingga tidak terlihat mencurigakan dan sulit
dibaca oleh manusia.
A. Base64 Obfuscation
Kode HTML dapat di-encode ke dalam bentuk base64 dan kemudian
diterjemahkan kembali dan dijadikan bagian dari DOM. Misalnya, fungsi
document.body.innerHTML di bawah tag skrip dapat digunakan untuk mengubah
string menjadi node element dan menambahkannya ke tag tubuh. Metode ini
digunakan oleh beberapa website seperti piratebay.cr, s ebuah website torrent
dengan jumlah 1.9 juta pengunjung. Mereka menggunakan custom library u ntuk
mining dengan enkripsi base64 [5].

Gambar 7 script pada piratebay.cr [5]

B. NPM Javascript Obfuscator
Program ini adalah obfuscator g ratis untuk NodeJS dan juga javascript.
Alat ini mengubah kode awal menjadi lebih sulit dibaca oleh manusia. Fungsi
yang didapat tetaplah sama, namun tampilannya berubah. Contoh site yang
menggunakan teknik ini adalah clickwith.bid/s/ [5].

Gambar 8 Perbandingan kode sebelum dan sesudah di-obfuscate [5]

C. Renamed mining script
Nama file dari mining script d iganti agar tidak terdeteksi oleh miner
blocker. Contohnya adalah web xrysoi.online dengan total 3.87 juta pengunjung
[5]. Mereka mengganti nama script menjadi bootstrap.min.js yang berfungsi
sebagai plugin untuk tampilan web. Namun, isinya ternyata merupakan kode
mining yang di obfuscate d engan base64.

Gambar 9 Kode yang didapat setelah de-obfuscation. Akan terdapat hash sebagai bekas
obfuscation. [5]

D. Implementasi seluruh kode mining
Hal ini dilakukan dengan cara meng-copy paste seluruh algoritma mining
langsung ke dalam source code website tanpa harus meng-import library y ang
akan terdeteksi oleh blocker. Teknik ini dilakukan oleh mojerenvo.com [5]. Kode
pun dapat di-encode a gar lebih sulit terlacak. Biasanya coder harus menambahkan
https://coinhive.com/lib/coinhive.min.js apabila ingin menyertakan script.
E. Memanggil script dari domain yang berbeda
Contoh kasus adalah embedrip.to y ang memanggil script dengan nama
startmscript.js dari domain lain yang berisi kode Coinhive [5]. Hal ini cukup
ampuh dalam menipu alat-alat pendeteksi miner.

Gambar 10 Script CoinHive yang dipanggil dari domain lain [5]

2.3.

Dampak dari crypto jacking
Tentu saja crypto jacking m
 emiliki dampak kepada penggunanya. Dampak utama
yang terasa adalah performa dari hardware yang akan berpengaruh kepada daya hidup
baterai dan juga kemampuan menjalankan software. Komponen yang paling terkena
dampak yaitu CPU dari mesin, lalu durasi bertahannya baterai. Berikut adalah grafik
yang membandingkan kondisi saat adanya aktivitas crypto jacking d an juga tidak. Alpha
pada grafik adalah throttle atau kapasitas CPU yang digunakan untuk aktivitas crypto
jacking [ 6].

Gambar 11 Perbandingan kinerja CPU pada tiga platform y ang berbeda [6]

Gambar 12 Perbandingan daya hidup baterai pada tiga platform yang berbeda [6]

2.4.

Penanggulangan crypto jacking
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mitigasi crypto jacking yang tidak
diinginkan. Berikut adalah list- nya.
● Gunakan anti-virus, meskipun tidak dapat mendeteksi obfuscation, namun tetap
melindungi dari script yang obvious [3].
● Gunakan browser extension seperti NoCoin, minerBlock, atau NoScripts untuk
memblokir web a tau extension y ang memiliki script cryptojacking [ 3].
● Gunakan SRI (Subresource Integrity) dan CSP (Content Security Policy) dalam
web untuk mencegah malware crypto jacking d alam sebuah website [3].
● Membuat sebuah model machine learning u ntuk mendeteksi jenis crypto jacking
yang menggunakan obfuscation dan juga meningkatkan keakuratan model seiring
dengan bertambahnya dataset [5]. Cara membuat model tersebut adalah dengan
membandingkan kondisi HPC (Hardware Performance Counters) dari komputer
saat mengunjungi sebuah web. Lalu akan dibuat dua jenis data yaitu data positif
mining dan data negatif mining. Dataset pertama adalah data yang dibuat dari
website y ang sengaja diberi Coinhive. Dataset kedua adalah 100 website y ang
menggunakan crypto jacking y ang dideteksi secara manual oleh pembuat. Dataset
terakhir adalah HPC yang diambil dari 320 website d engan kategori berbeda yang
tidak melakukan mining. Setelah terdapat data tersebut, maka model akan dilatih
berdasarkan input y ang sudah didapat sebelumnya.

Gambar 13 Proses dalam pembuatan model berbasis machine learning [5]

Gambar 14 Nilai dalam training data. Hitam untuk mining d an merah untuk non mining

Gambar 15 Hasil yang didapat dari model berbasis machine learning

Sementara untuk proses recovery, dapat dilakukan beberapa cara [5].
● Hapus dan block website yang melakukan cryptojacking.
● Update dan juga hapus browser extension yang terjangkit.
● Adaptasi dan terus update dengan perkembangan jaman.

BAB III
PENUTUP
3.1.

Kesimpulan
Berkembangnya cryptocurrency sebagai komoditas baru tentunya akan menarik
pengguna yang lebih banyak. Jumlah pengguna crypto jacking pun pastinya tidak akan
berkurang dalam waktu yang dekat ini. Beberapa cara terbaik dalam melawan crypto
jacking y aitu dengan memasang extension untuk mendeteksi adanya script malware
dan juga tidak menggunakan jasa torrent karena kebanyakan miner memanfaatkan situs
tersebut.

3.2.

Saran

Kita harus aware dan juga mengikuti perkembangan jaman mengenai crypto jacking k arena
metode yang digunakan oleh miner p astinya akan terus berkembang dan lebih sulit
untuk ditanggulangi. Selain itu, berhati-hatilah dalam menggunakan internet, jangan
mengunjungi situs-situs yang berbahaya.
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