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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi open source berbasis php yang digunakan dalam pengembangan 

aplikasi website memiliki celah keamanan yang memungkinkan untuk 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut 

disebabkan karena source code tidak dikompilasi menjadi executable file sehingga 

menyebabkan source code rawan dimanipulasi, bahkan memungkinkan untuk 

disisipi malicious code dalam aplikasi yang dibangun. Hak cipta yang dimiliki 

oleh software developer dalam sebuah produk perangkat lunak (software) sudah 

selayaknya patut untuk diamankan agar tidak mudah disalahgunakan oleh oknum 

yang tidak bertanggung jawab. 

Aplikasi berbasis website yang dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman php dapat dilindungi dengan menerapkan teknik obfuscation untuk 

mengacak source code agar tidak mudah dibaca secara langsung dan tanpa izin 

dari pihak yang mengembangkan aplikasi [1][2][10]. 

Selain itu, teknik obfuscation yang diterapkan untuk mengacak source code  

memiliki cara eksekusi yang berbeda dari proses kriptografi secara umum, karena 

source code yang telah teracak akan dieksekusi secara terus menerus selama 

program dijalankan [2]. 

Dalam percobaan obfuscation menggunakan algoritma encoding base64 

yang dimodifikasi dengan penambahan kunci keamanan, namun hal ini 

menyebabkan ukuran file yang menjadi lebih besar. Hal tersebut disebabkan 

karena algoritma pengacakan source code yang ditempatkan pada masing-masing 

file hasil pengacakan [1]. 

Penggunaan ekstensi baru pada web server dibutuhkan untuk menambah 

fungsionalitas pemrosesan source code yang telah teracak dengan penyesuaian 

terhadap sistem operasi yang digunakan oleh web server. Pada sistem operasi 

Microsoft Windows dapat diintegrasikan dengan file berekstensi Dinamic Link 

Library (DLL) sedangkan pada sistem operasi Unix/Linux dapat diintegrasikan 

dengan file berekstensi Shared Object (SO). 
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirancang sebuah aplikasi yang 

digunakan untuk melakukan obfuscation pada source code aplikasi website yang 

menggunakan bahasa pemrograman php dalam tugas akhir yang berjudul 

“IMPLEMENTASI TEKNIK OBFUSCATION PADA SOURCE CODE 

PHP HYPERTEXT PREPROCESSOR”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun loader untuk memproses source code yang telah teracak. 

2. Menerapkan obfuscation pada source code php yang ditulis dengan 

pola php procedural maupun php object oriented. 

3. Perbaikan metode obfuscation untuk memproses source code php 

yang bercampur dengan tag-tag html. 

4. Menerapkan algoritma kriptografi rivest cipher 4 didalam loader yang 

digunakan untuk memproses source code yang telah teracak. 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi menggunakan framework Codeigniter. 

2. Membangun loader untuk pembacaan source code yang telah diacak 

sebelum di interprete oleh web server. 

3. Membangun aplikasi untuk mengacak source code pada aplikasi web yang 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman php. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan sebuah aplikasi (software) untuk mengacak source code 

aplikasi web yang menggunakan bahasa pemrograman php yang telah 

bercampur dengan tag-tag html. 

2. Menghasilkan loader yang akan terintegrasi dengan web server. 

3. Membantu software developer untuk mengamankan karya cipta aplikasi 

web berbasis php yang telah dibangun agar source code tidak mudah 

dimanipulasi. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu studi pustaka, analisis dan 

desain sistem, perancangan perangkat lunak, pengujian dan analisis hasil serta 

pembuatan laporan hasil tugas akhir. Tahapan penelitian dalam tugas akhir ini 

dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian 

1. Studi Pustaka 

 Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman materi yang 

berhubungan dengan: obfuscation, php loader, framework Codeigniter, 

konsep model-view-controller, algoritma kriptografi yang dapat digunakan 

sebagai metode pengamanan data, sertametode-metode yang berguna dalam 

proses pengacakan source code aplikasi web berbasis php.  
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 Sedangkan materi yang digunakan diperoleh dari: jurnal penelitian, 

buku referensi, paper resmi, maupun dokumentasi lain baik yang tercetak 

maupun elektronik.  

 Setelah mendapatkan materi-materi yang dibutuhkan maka dilakukan 

pemahaman yang menyeluruh pada literatur tersebut kemudian diterapkan 

pada penelitian ini.  

2. Desain Arsitektur Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan proses desain arsitektur sistem yang akan di 

implementasikan seperti komponen-komponen yang akan digunakan untuk 

membangun perangkat lunak obfuscation. 

3. Perancangan Perangkat Lunak 

 Pada tahap ini dilakukan pembuatan rancangan perangkat lunak yang 

akan dibangun seperti rancangan desain user interface dan alur sistem yang 

akan bekerja serta fitur apa saja yang akan dibuat. 

4. Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan hasil 

analisis dan rancangan yang telah dilakukan. Dalam proses pembuatan 

sistem dilakukan dengan menggunakan framework Codeigniter untuk 

membangun aplikasi obfuscation, Visual Studio untuk membangun loader 

yang kemudian di pasang pada web server Apache. 

5. Pengujian Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan uji coba dan analisis terhadap aplikasi 

obfuscation yang telah dibuat untuk mengetahui kemampuan dan 

keakuratan aplikasi yang dibangun. Pengujian dilakukan dengan mencoba 

kemampuan pengacakan source code pada aplikasi obfuscation dilanjutkan 

dengan menguji coba aplikasi website yang telah teracak untuk memastikan 

bahwa source code dapat bekerja dengan baik. 

6. Pembuatan Laporan 

 Pada tahap ini dilakukan penulisan buku laporan tugas akhir yang 

merupakan dokumentasi dari teori penunjang, perancangan perangkat lunak, 

pembuatan perangkat lunak, dokumentasi dari uji coba, beserta kesimpulan 

dan saran. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Uraian sistematika penulisan laporan pada tugas akhir ini bertujuan agar 

perancangan dan pembuatan perangkat lunak yang dibahas menjadi mudah 

dipahami, jelas, dan sistematis pada setiap sub bab bahasan. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi gambaran umum yang membahas latar belakang, tujuan yang 

akan dicapai, permasalahan yang dihadapi dan batasan terkait masalah yang 

diteliti, serta metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi dasar ilmu yang mendukung pembuatan aplikasi web 

menggunakan bahasa pemrograman web seperti html, css, javascript, maupun php 

khususnya menggunakan framework Codeigniter dan pembuatan php loader 

menggunakan Visual Studio, serta algoritma yang digunakan untuk proses 

pengacakan dan pengamanan source code php. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi desain proses dan desain antarmuka dari perangkat lunak yang 

akan dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Bab ini berisi proses implementasi dari desain sistem yang telah dibuat pada 

rancangan sistem yang diusulkan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi simpulan yang didapatkan dari hasil pengerjaan tugas akhir ini 

dan berisi saran dari penulis untuk pengembangan selanjutnya. 


