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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produk-produk berbasis teknologi informasi sekarang ini relatif mudah 

digandakan sehingga perlindungan terhadap produsen karya cipta digital menjadi 

penting. Salah satu bentuk karya cipta digital adalah Copyright. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta pada bab 1 

pasal 1 yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul 

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan” (UURI 2014) 

Banyaknya pembajakan perangkat lunak dengan menggunakan, 

menggandakan dan menjual sebagian maupun keseluruhan secara tidak sah 

merupakan masalah yang menjadi perhatian utama para pembuat dan penjual 

perangkat lunak. Hal ini semakin dipengaruhi dengan terus berkembangnya 

teknologi informasi yang semakin mempermudah hal tersebut dilakukan. 

Selain itu, banyak pembuat perangkat lunak juga khawatir jika aplikasi 

mereka akan di-reverse engineer yaitu proses penemuan prinsip-prinsip teknologi 

dari suatu perangkat, object, atau sistem melalui analisis strukturnya, fungsinya, 

dan cara kerjanya. (Eliam 2007), sehingga orang lain dapat mengambil algoritma 

dan struktur dalam aplikasi yang dibuat oleh developer untuk digunakan dalam 

aplikasi sendiri. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan disassembler atau 

decompiler (Eliam 2007) untuk merubah aplikasi menjadi source code, yang 

selanjutnya algoritma maupun struktur data aplikasi akan dapat dianalisa. 

Jika algoritma atau struktur data aplikasi diketahui oleh pihak lain dan 

digunakan pada aplikasi-nya sendiri, maka akan membuat biaya pembuatan 

aplikasi pihak lain tersebut menjadi lebih sedikit. Dengan demikian semakin lama 

persaingan di bisnis pembuatan software akan menjadi tidak sehat dan dapat 

membuat developer pengembang software yang sah menjadi kalah bersaing, 

karena algoritma dan struktur data-nya diketahui atau diambil oleh pihak lain. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana melindungi karya cipta rekayasa perangkat lunak yang di buat 

dari source-code bahasa pemrograman java 

b. Bagaimana hasil file yang dihasilkan setelah dilakukan proses 

Obfuscation. 

c. Bagaimana perbedaan hasil eksekusi program yang sudah dilakukan 

proses Obfuscation dengan program asli. 

1.3 Tujuan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya 

adalah : 

a. Membangun apliksai untuk melindungi karya cipta rekayasa perangkat 

lunak yang di buat dari  source code bahasa pemrograman java 

b. Untuk mengetahui hasil file setelah dilakukan proses obfuscation 

c. Untuk megetahui perbedaan hasil eksekusi program yang di-obfuscate 

dengan yang asli. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

a. Aplikasi obfuscation ini hanya digunakan untuk bahasa pemrograman 

java. 

b. Aplikasi obfuscation ini hanya bisa enkripsi.  

c. Dalam proses Obfuscation tidak melakukan decompilasi. 

d. Algoritma yang digunakan adalah algoritma AES 128. 

e. Dalam pembuatan program dengan menggunakan bahasa java. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada  

artikel, jurnal, buku, dan studi literature yang mempunyai hubungan baik 

dengan metode obfuscation dan algoritma blowfish yang bertujuan untuk 

memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk menganalisa dan 

mendesain suatu struktur aplikasi. 

1.5.2 Analisis 

Pada tahapan ini, penulis menganalisa kebutuhan dalam penelitian ini. 

Adapun kebutuhan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentuka kebutuhan perangkat lunak yang digunakan, antara lain : 

• Sistem Operasi Windows 8 

• Interactive Development Environment (IDE) NetBean 

• JDK dan JRE versi 7 

2. Kebutuhan sistem 

Kebutuhan sistem disini merupakan sebuah tahapan untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Data dapat 

diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 

adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara dan observasi, 

sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan 

internet. 

1.5.3 Desain sistem 

Ada beberapa tahapan rancangan desain yang dibuat yaitu : 

1. Membuat skema sistem 

2. Merancang desain interface aplikasi 

3. Merancang desain aplikasi dari enkripsi 

1.5.4 Implementasi 

Tahapan implementasi dimana perancangan sistem yang telah dibuat 

dikonversikan kedalam program aplikasi. Sehingga komputer mampu 

menjalankan fungsi-fungsi dan memberikan layanan kepada pengguna. Dalam 
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pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman java dan berbagai 

macam library lainnya sebagai pembantu dalam pembuatan aplikasi. 

1.5.5 Pengujian 

Tahapan pengujian terhadap aplikasi atau  testing. Metode yang 

digunakan untuk pengujian yaitu white-box testing. White-box testing 

merupakan pengujian yang didasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap 

detail procedural. Pada pengujian ini dikatakan berhasil jika fungsi-fungsi 

yang ada dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Namun pada 

pengujian ini hanya berfokus pada obfuscation, yaitu pengujian terhadap hasil 

output  program, pengujian dikatakan berhasil jika hasil output  program yang 

berupa  source code java yang telah ter-obfuscated dapat berjalan 

sebagaimana mestinya seperti source code aslinya. 

1.5.6 Dokumentasi 

Membuat dokumentasi dan laporan penelitian sesuai dengan format 

yang telah ditentukan dari pembangunan sistem hingga aplikasi bisa 

digunakan. Disamping itu dengan adanya dokumentasi dapat mempermudah 

bagi peneliti atau pengembang aplikasi selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Bagian ini membahas latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II. Landasan Teori 

Bagian ini membahas teori-teori hasil studi kepustakaan yang menunjang dalam 

kaitan dengan topik mengenai aplikasi obfuscation pada source code 

pemrograman java untuk melindungi karya cipta perangkat lunak. 
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Bab III. Analisis dan Perancangan 

Bagian ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan 

fungsional, analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari 

perangkat lunak yang akan dibangun. 

Bab IV. Implementasi dan Pengujian 

Bagian ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi 

perangkat lunak, pengujian perangkat lunak beserta kesimpulan dari hasil 

pengujian perangkat lunak yang dibangun.  

Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar 

belakangi masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi 

pengembang perangkat lunak ini ke depannya. 

 


