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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem, analisis 

sistem meliputi analisis masalah, analisis kebutuhan, dan kehandalan sistem. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi arsitektur sistem, desain database, dan 

perancangan user interace. 

1.1. Analisis Masalah 

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pada penelitian terkait 

pengembangan aplikasi obfuscation antara lain :  

a. Pengacakan skrip php pada penelitian sebelumnya menyebabkan source

code campuran antara php dan html mengalami error parsing ketika

dieksekusi oleh web server.

b. Penggunaan algoritma obfuscation yang masih ditulis menggunakan bahasa

pemrograman php dan diletakkan bersamaan dengan skrip php yang telah

teracak mengakibatkan algoritma yang dipakai dengan mudah diketahui

apabila skrip berhasil dibongkar.

c. Aplikasi website menggunakan jenis huruf UTF-8 berdasarkan standardisasi

ISO-8859-1. Sehingga dibutuhkan penyesuaian karakter pengacakan

terhadap skrip aplikasi web yang akan diacak.

1.2. Analisis Sistem 

Sistem yang akan dibangun berupa web application dengan nama Wanna 

Crypt. Wanna Crypt berfungsi untuk melakukan pengacakan source code pada 

aplikasi web. Sistem didesain untuk dapat digunakan secara online dan multi-user 

sehingga tidak hanya satu akun saja yang menjadi pengguna pada aplikasi Wanna 

Crypt ini. 

Loader dibangun berdasarkan jenis sistem operasi yang digunakan oleh web 

server. Loader berfungsi untuk memproses source code pada aplikasi web yang 

menggunakan obfuscation. Loader pada sistem operasi Microsoft Windows 

berekstensi Dinamic Link Library (DLL) sementara pada sistem operasi 

Unix/Linux menggunakan ekstensi Shared Object (SO). Selanjutnya, loader yang 

telah dibuat akan dipasang pada web server.  
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1.2.1. Skema Obfuscation 

 Berikut skema yang dirancang di dalam aplikasi wanna crypt untuk 

melakukan pengacakan source code pada aplikasi web. Perhatikan Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Skema pengacakan source code pada wanna crypt 

Proses pengacakan source code dilakukan dengan : 

a. Pembacaan isi file source code 

Pada tahap ini dilakukan pembacaan seluruh source code yang ditulis dalam 

setiap file pada aplikasi web yang akan menggunakan obfuscation. 

b. Pelabelan token T_CLOSE. 

 Pada tahap ini dilakukan concatenation dengan menyisipkan token php 

berupa T_CLOSE pada bagian awal source code. 

c. Konversi karakter menjadi nilai ascii. 

Pada tahap ini dilakukan konversi terhadap setiap karakter pada source code 

menjadi nilai ascii.  

d. Inisalisasi state array. 

Pada tahap ini dilakukan pengisian pada sebuah variabel array dengan nilai 

0 hingga 255 secara berulang hingga array terisi sepenuhnya. 
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e. Key scheduling. 

Pada tahap ini dilakukan modifikasi terhadap nilai yang disimpan pada state 

array. Penghitungan key scheduling dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 

f. Pseudo random generation. 

Pada tahap ini dilakukan proses pembangkitan kunci keamanan 

menggunakan state array yang telah dimodifikasi. Penghitungan pseudo 

random generation dapat dilihat pada Persamaan 2.3. 

g. Enkripsi exclusive or. 

Pada tahap ini dilakukan enkripsi terhadap setiap karakter pada source code. 

Enkripsi dilakukan secara exclusive or. Penghitungan exclusive or dapat 

dilihat pada Persamaan 2.4. 

h. Redistribusi ciphertext. 

Pada tahap ini dilakukan redistribusi terhadap beberapa function untuk 

mengeksekusi source code pada aplikasi web yang menggunakan 

obfuscation. 

i. Pemaketan script menggunakan encoding base64. 

Pada tahap ini dilakukan pemaketan terhadap seluruh source code 

menggunakan encoding base64. 

j. Penulisan ulang obfuscated source code. 

Pada tahap ini dilakukan penulisan ulang keseluruhan source code yang 

menggunakan obfuscation menjadi sebuah file berekstensi php. 

1.2.2. Skema Eksekusi Source Code 

 Aplikasi web yang menggunakan obfuscation membutuhkan function 

yang dirancang di dalam loader untuk mengeksekusi source code. Loader yang 

dibutuhkan untuk mengeksekusi source code pada aplikasi web tersebut dipasang 

pada web server tempat di mana aplikasi web dioperasikan. Berikut rancangan di 

dalam aplikasi wanna crypt yang telah dibangun untuk mengeksekusi source code  

pada aplikasi web yang menggunakan obfuscation. Perhatikan Gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Skema eksekusi source code teracak pada wanna crypt 

Proses eksekusi source code yang telah teracak dilakukan dengan : 

a. Pembacaan isi file source code. 

Merupakan tahap awal pembacaan seluruh source code pada aplikasi web 

yang telah teracak. Dalam tahap ini digunakan fungsi eval yang disediakan 

oleh php. 

b. Melakukan decoding menggunakan metode base64. 

Pada tahap ini dilakukan decoding menggunakan function base64. 

c. Melakukan konversi setiap karakter menjadi nilai ascii. 

Pada tahap ini dilakukan konversi terhadap setiap karakter pada source code 

menjadi nilai ascii. 

d. Inisialisasi state array. 

Pada tahap ini dilakukan pengisian state array dengan nilai yang sama 

seperti inisialisasi state array pada saat proses obfuscation. 

e. Key scheduling. 

Pada tahap ini dilakukan modifikasi terhadap nilai yang disimpan pada state 

array. Penghitungan key scheduling dapat dilihat pada Persamaan 2.2. 
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f. Pseudo random generation. 

Pada tahap ini dilakukan proses pembangkitan kunci keamanan 

menggunakan state array yang telah dimodifikasi. Penghitungan pseudo 

random generation dapat dilihat pada Persamaan 2.3. 

g. Melakukan pengacakan setiap karakter secara exclusive or. 

Pada tahap ini dilakukan proses dekripsi terhadap setiap karakter pada 

source code yang telah teracak agar kembali ke bentuk semula. Proses 

dekripsi dilakukan secara exclusive or. Penghitungan exclusive or dapat 

dilihat pada Persamaan 2.4. 

h. Evaluate source code. 

Pada tahap ini, web server melakukan eksekusi terhadap source code dari 

hasil deobfuscation. 

1.2.3. Analisis Kebutuhan 

 Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan terhadap perangkat lunak 

wanna crypt menggunakan pendekatan Unified Modeling Language untuk 

mendeskripsikan setiap bisnis proses yang akan dibangun pada sistem. 

1.2.3.1. Kebutuhan perangkat lunak 

 Berikut kebutuhan perangkat lunak (software) yang diperlukan untuk 

membuat aplikasi wanna crypt. Perhatikan Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Kebutuhan perangkat lunak (software) 

PERANGKAT LUNAK SPESIFIKASI 

Sistem Operasi Windows 10 64 Bit 

Pemrograman #1 C Native 

Pemrograman #2 PHP, HTML5, JavaScript, Ajax, CSS3 

Framework PHP Codeigniter 

Database MySQL 

Web Server Apache 

Editor Sublime Text, Visual Studio 

API Engine Zend Engine 

Database Management PHPMyAdmin 

1.2.3.2. Kebutuhan perangkat keras 

 Berikut kebutuhan perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk 

membuat aplikasi.wanna crypt.Perhatikan Tabel 3.2. 
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Tabel 3. 2 Kebutuhan perangkat keras (hardware) 

PERANGKAT KERAS SPESIFIKASI 

Processor Intel Core i5 

Hard Disk 500 GB 

RAM 8 GB 

VGA Card Intel HD 4000 

1.3. Perancangan Sistem 

Pada bagian ini dijelaskan tentang rancangan sistem yang akan dibangun. 

Sistem yang akan dibangun dirancang sesuai dengan kebutuhan yang telah 

disiapkan. Rancangan sistem yang dibuat seperti: desain database, desain user 

interface. 

1.3.1. Desain Database 

 Database digunakan oleh aplikasi wanna crypt untuk menyimpan akun 

user serta data project yang telah diunggah oleh masing-masing user. Database 

dirancang dengan relasi one to many dengan tujuan agar setiap pengguna dapat 

memiliki banyak project untuk diunggah pada aplikasi wanna crypt..  

 Pada tabel project diberikan foreign key terhadap tabel user sebagai relasi 

kepemilikan setiap project oleh masing-masing user agar saat menggunakan 

aplikasi tidak menyebabkan seluruh data project ditampilkan pada semua 

pengguna. Perhatikan Gambar 3.3. 

 

Gambar 3. 3 Desain database aplikasi wanna crypt 
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1.3.2. Desain User interface 

Antarmuka dirancang untuk memudahkan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi yang dibangun. Berikut desain user interface pada setiap 

halaman yang akan dibuat. 

1.3.2.1. Halaman Login 

 

Gambar 3. 4 Desain user interface login 

 Halaman login merupakan tampilan yang harus dilewati oleh setiap 

pengguna dengan memasukkan username dan password. Jika parameter 

yang dimasukkan oleh pengguna valid maka pengguna dapat masuk ke 

sistem. Perhatikan Gambar 3.4. 

1.3.2.2. Halaman Registration 

 

Gambar 3. 5 Desain user interface registration 

Aplikasi Wanna Crypt 1.0.0 

username 

password 

username 

password 
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password 
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 Halaman registration merupakan tampilan yang harus dilewati oleh 

setiap pengguna yang belum memiliki akun pada aplikasi wanna crypt. 

Pada halaman ini dibutuhkan parameter seperti : username, email, dan 

password untuk membuat akun pengguna pada aplikasi wanna crypt. 

Perhatikan Gambar 3.5. 

1.3.2.3. Halaman Dashboard 

 

Gambar 3. 6 Desain user interface dashboard 

 Gambar 3.6. menunjukkan halaman dashboard sebagai sebuah 

antarmuka aplikasi bagi pengguna yang muncul pertama kali setelah 

berhasil login. Halaman ini berisi komponen navigasi antara lain : 

1. Menu dashboard 

Menu ini digunakan untuk kembali ke halaman awal tampilan 

pengguna saat pertama kali menggunakan aplikasi wanna crypt. 

2. Menu setting 

Menu ini digunakan untuk menuju ke halaman pengaturan 

pengguna. Dalam menu ini disediakan fitur seperti modifikasi akun 

user, mengganti avatar, serta mengganti informasi profile 

pengguna. 

3. Menu project 

Untuk menuju ke halaman kelola file project. 

4. Menu obfuscation 

Untuk menuju ke halaman fitur obfuscation source code. 

Wanna Crypt Active User 

Dashboard 

Setting 

Project 

Obfuscation 

Deobfuscation 

Sign out 

Aplikasi Wanna Crypt 1.0.0 
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5. Menu deobfuscation,  

Untuk menuju ke halaman fitur deobfuscation source code. 

6. Menu sign out 

Untuk mengakhiri active session pengguna yang ingin mengakhiri 

pemakaian aplikasi. 

1.3.2.4. Halaman Setting 

 

Gambar 3. 7 Desain user interface setting 

 Halaman setting disediakan untuk mengubah informasi akun 

pengguna apabila ingin mengganti informasi akses penggunaan aplikasi 

wanna crypt. Perhatikan Gambar 3.7. 

1.3.2.5. Halaman Obfuscation 

 

Gambar 3. 8 Desain user interface code obfuscation 
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 Halaman obfuscation disediakan sebagai fitur untuk melakukan 

pengacakan source code tertentu pada sebuah aplikasi web yang ingin 

diamankan. Perhatikan Gambar 3.8. 

1.3.2.6. Halaman Deobfuscation 

 

Gambar 3. 9 Desain user interface code deobfuscation 

 Halaman deobfuscation disediakan sebagai fitur untuk 

mengembalikan bentuk source code tertentu pada sebuah aplikasi web 

yang telah teracak menjadi bentuk script semula. Perhatikan Gambar 3.9. 

1.3.2.7. Halaman Kelola File Project 

 

Gambar 3. 10 Desain user interface kelola file project 

 Halaman kelola file project disediakan sebagai fitur untuk 

mengelola file project seperti upload, edit, dan delete file.Perhatikan 

Gambar 3.10. 
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