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Proteksi Windows XP dari eksekusi script VBS 

bervirus. 

Sebagaimana artikel yang telah saya bahas yang berjudul membersihkan virus 

tanpa antivirus yaitu membersihkan virus yang telah dibuat dengan visual basic 

script (VBS), file .vbs merupakan tipe file script berbasis VB(visual basic), file ini 

berbeda dengan file .exe yang bervirus karena eksekusi terhadap file .vbs ini bisa 

di non aktifkan. 

Virus  yang dibuat dengan Visual basic script ini merupakan langkah baru dalam 

pembuatan virus yang dilakukan oleh para programmer local yang sekarang ini 

banyak sekali variannya dalam pembuatan virus berbasis visual basic script ini  

sehingga bagi kita yang mungkin tidak sempat mengupdate antivirus  atau belum 

terinfeksi oleh virus vbs tersebut disamping dibersihkan secara manual maka 

lakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Start->Control Panel->Tools->Folder Option 

2) Klik tab File Types 
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3) Hapuslah filetype VBE dan VBS dengan menekan tombol Delete 

4) Setelah kedua filetype tersebut dihapus maka tekanlah tombol OK 

 

Jika anda telah melakukan langkah-langkah tersebut diatas maka system windows 

XP terproteksi dari virus file vbsript dikarenakan tidak ada program yang 

mendukung untuk menjalankan virus vbsript tersebut, mudah bukan ? oleh karena 

itu cobalah untuk mulai melindungi komputer anda sebelum dihancurkan oleh 

virus vbscript. Selamat mencoba. 

 

 

 


