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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada Bab pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penelitian serta sitematika penulisan. 

Latarbelakang berisi tentang uraian yang mendukung tentang analisis malware 

android. Rumusan masalah berisi tentang poin-poin yang harus diselesaikan, 

Batasan masalah berisi tentang beberapa hal yang membatasi proses penelitian ini. 

Kemudian tujuan berisi hasil yang didapatkan dari rumusan masalah tersebut. 

1.1 Latar belakang 

Malware merupakan singkatan dari malicious software yang artinya adalah 

software yang tidak diinginkan, malware dibuat dengan sengaja yang disusupkan 

pada sebuah sistem operasi untuk mencuri data informasi dan bahkan dapat 

merusak sebuah sistem operasi. Malware sangat berbahaya, karena sangat sulit 

untuk dideteksi oleh sistem yang sedang bekerja, sehingga hal yang sangat mungkin 

dilakukan adalah menganalisis terkait aktivitas dari malware  tersebut[1]. 

Sistem android merupakan sistem operasi yang berbasis Linux yang 

menerapkan sistem operasi bersifat open access. Sistem android memiliki 

keunggulan, seperti sistem operasi  bersifat open source, multitasking, kemudahan 

dalam notifikasi  hingga banyaknya  aplikasi  atau software yang dapat dinikimati 

dengan  menggunakan sitem android[2].   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Peningkatan Global Market share 

Sumber: The Statista Portal: Global market share from 1st quarter 2009 to 3rd 

quarter 2016 
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Berdasarkan gambar 1 merupakan grafik perkembangan smartphone dimana 

perkembangan android dari tahun ketahun semakin pesat. Popularitas dan sifat dari 

sistem operasi open access ya ng merupakan keunggulan diterapkan pada sistem 

operasi android tersebut merupakan menjadi sebuah kelemahan sistem operasi 

android bersifat open access, dimana disediakan platform terbuka bagi para  

pengembang (developer) yang dimaksudkan agar developer dapat menciptakan dan 

mengembangkan aplikasi mereka sendiri sehingga dapat digunakan pada bermacam 

perangkat seluler. Yang nantinya hal tersebut malah menimbulkan kemudahan  

dalam pihak yang membangun dan mengembangkan malware yang disisipkan 

kedalam sebuah aplikasi yang dapat Merusak sistem androi[2]. 

Analisis malware adalah suatu proses forensik yang dapat dilakukan oleh 

praktisi keamanan teknologi informasi untuk mengidentifikasi, mengamankan, 

menganalisis, dan menyajikan fakta dan opini dari informasi malware tersebut.  

Ada beberapa teknik analisis malware yaitu static malware analisis dan 

behavior malware analisis. Static malware analisis adalah malware analisis dengan 

melakukan pengecekan pada aplikasi yang di anggap malicious tanpa melakukan 

eksekusi terhadap file tersebut, sedangkan pada behavior malware analisis adalah 

analisis langsung dengan menjalankan dan melakukan analisis seputar file system, 

memory, process, network trafic serta perubahan yang terjadi setelah malware di 

eksekusi[3].  

Memori dibedakan menjadi dua yaitu memori non-volatile dan volatile. 

Analisis pada  memori  non-volatile  dilakukan pada memori  yang  datanya  tidak  

hilang  ketika  sistem  mati  seperti  hardisk, flashdisk, dan  SD/microSD/miniSD, 

sedangkan analisis pada  memori volatile dilakukan pada memori seperti  RAM[4]. 

Pada analisis memori non-volatile banyak yang mengungkapkan akan 

membahayakan barang bukti jika tidak berhati-hati dalam proses analisis.  Analisis 

pada memori volatile mengurangi terjadinya hal yang membahayakan. pada barang  

bukti, karena sebelumnya kita telah membuat duplikasi memori yang berisi semua  

data-data  pada sistem dapat berupa process, registry, file dan sistem atau aplikasi 

tertentu pada sistem, dikarenakan RAM sebagai jembatan antara hardisk dengan 

processor jadi seluruh proses yang jalan pada sistem akan tercatat pada memori, 

sehingga minim terjadinya hal yang membahayakan barang bukti, meskipun  sistem 



3 

 

dalam  keadaan  mati  kita  tetap  dapat  melakukan  proses  analisis  dari  hasil 

duplikasi memori RAM tersebut. 

Sistem operasi android adalah target utama oleh pembuat malware karena 

memiliki popularitas yang besar di dunia. Alasan lainnya adalah android tidak 

didesain untuk keamanan, dimulai dari android generasi pertama yang memiliki 

kerentanan yang banyak, sedangkan pada sistem operasi android generasi 

berikutnya memiliki keamanan yang cukup, penelitian ini dilakukan dengan 

android versi Lollipop yang menjadi perbandingan dikarenakan memiliki keamanan 

yang lebih bagus. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah jenis serangan dan 

karakteristik malware akan sama pada tiap sistem operasi android yang memiliki 

akses pengembang berbeda. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada penelitian 

ini dilakukan proses analisis jenis malware yang memiliki infeksi terbesar pada 

tahun 2016 menurut  [5], yaitu uaphus pada system operasi android. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses analisis malware tersebut dengan menggunakan metode 

static analisis dan behavior analisis? 

b. Apa karakteristik dari malware Uapush? 

c. Bagaiman cara membandingkan hasil analisis pada system operasi android 

Jelly Bean, android Kitkat dan android Lollipop? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan permasalah yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Penelitian ini dilakukan hanya untuk  pengamatan, dan pengamatan 

terhadap serangan yang diserang bukan untuk memperbaiki sistemnya.  

b. Hanya menggunakan 1 jenis malware yaitu Uapush. 

c. Tidak terdapat antivirus pada Platform android. 

d. Proses eksekusi malware dilakukan pada android emulator. 

e. Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup smartphone android.  
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f. Penelitian ini hanya meneliti malware yang didapatkan dari aplikasi yang 

sudah terjangkit, dan jika ada malware yang lain diluar itu, hanya dipakai 

untuk acuan pembelajaran. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Mengetahui proses analisis malware tersebut dengan menggunakan metode 

static dan behavior analisis yang dilakukan pada penelitian. 

b. Menganalisis karakteristik dan jenis serangan malware Uapush dan 

mengetahui sumber serangan malware. 

c. Membandingkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini disistem 

operasi android Jelly Bean, android Kitkat dan android Lollipop. 

1.5 Metodologi 

 Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan semua bahan teori yang 

berhubungan dengan malware. Bahan teori dapat bersumber dari jurnal, buku, 

maupun media internet. Bahan teori ini ditujukan sebagai bahan dasar dan acuan 

pembanding pada saat implementasi di lapangan.  

1.5.2 Studi Lapangan 

 Tahapan ini dilakukan pencarian data malware bagaimana proses analisis 

malware meliputi karakteristik, jenis serangan pada platform Android. 

1.5.3 Analisis kebutuhan 

Melakukan analisis hardware dan sofware pendukung yang dibutuhan, serta 

pengumpulan data malware jenis Uapush untuk sebagai bahan analisis pada proses 

penelitian. 

1.5.4 Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

 Pada tahapan ini merupakan tahapan yang penting dari penelitian ini, 

melakukan perancangan skema untuk proses analisis pada malware. Skema yang di 

rancang pada penelitian secara umum adalah static dan behavior analisis malware, 
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namun skema untuk yang static analisis menggunkan cara rivers enginering dengan 

mencari informasi tentang prilaku malware, sedang kan untuk behavior analisis 

menggunakan cara pendeatan forensik di penelitian ini nantinya akan melakukan 

proses forensik pada perangkat yang terjangkit malware dimana proses forensik 

tersebut menggunakan memori perangkat untuk dijadikan bukti digital yang 

selanjutkan akan dilakukan proses analisis pada bukti forensik tersebut. Skema 

umum yang akan diajukan sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 Rancangan Umum Sekema Analisis 

Dilihat pada sekema di atas dapat dapat di lihat bahwah input dari penelitian 

ini adalah aplikasi android yang di duga terinfeksi malware jenis Uaphus dan dapat 

tarik garis besarnya adalah proses analisis yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan 2 metode static analisis dan behavior analisis. Proses tersebut 

merupakan proses analisis yang sering digunakan pada beberapa analisis malware. 

Static analisis yang dilakukan pada penelitian ini di lakukan dengan cara melakukan 

decompress file APK yang nantinya hasil tersebut akan dilakukan proses analisis, 

sedangkan untuk yang behavior analisis penelitian ini menjalankan atau 

mengeksekusi file APK tersebut ke sebuah devices yang nantinya akan dilakukan 

proses clone RAM untuk proses analisis. 
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1.5.5 Implementasi Sistem 

 Tahap mengimplementasikan semua desain sistem yang dibutuhkan dan 

digunakan sebagai penunjang penelitian sehingga mendapatkan hasil analisis 

berupa bukti digital dan bukti otentik yang dicari. 

 

1.5.6 Pengujian dan Analisis Sistem 

Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  pengujian  terhadap  sisi  klien  yang  telah 

terinfeksi malware dengan menggunakan Volatility dan Decompress berikut 

merupakan tahapan analisis yang akan dilakukan : 

 Volatility 

a. Menjalankan Aplikasi Pada Devices Android 

b. Clone RAM 

c. Menganalisis proses yang mencurigakan pada sistem yang dapat dilihat     

     menggunakan plugin-plugin Volatility. 

d. Menganalisis tiap-tiap karakteristik dari sebuah infeksi malware. 

 Decompress 

a. Decompress APK 

b. Desassemble kelas .dex  

c. Menganalisis perintah-perintah yang berbahaya dari aplikasi yang dapat  

     dilihat menggunakan JD-GUI untuk melakukan proses dasassmble. 

d. Menganalisis tiap-tiap karakteristik dari sebuah infeksi malware 

Dari proses analisis diatas dapat ditemukan karakteristik serangan malware 

terhadap android yang kemudian akan dapat menghasilkan bukti digital dan otentik. 

1.5.7 Pembuatan Laporan. 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan laporan tugas akhir peneltian ini menggunakan 

metode studi literatur/kepustakaan, yang disusun dalam lima Bab sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan. 

 Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari tugas 

akhir serta metodologi pengerjaan dan sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori.  

Pada Bab ini berisi tentang dasar teori serta hasil penelitian terkait yang 

mendukung penelitian ini. 

BAB III: Analisis dan Perancangan Sistem.  

Pada Bab ini berisi tentang analisis masalah berdasarkan landasan teori yang 

ada dan perancangan skema analisis yang akan dibuat dalam melakukan penelitian. 

BAB IV: Implementasi Dan Pengujian.  

Pada Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari skema yang telah 

dirancang sebelumnya dan penjelasan tentang pengujian sesuai dengan metode 

pengujian yang telah ditetapkan. 

BAB V: Kesimpulan dan saran.  

Pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dan pengujian dalam tugas akhir ini untuk dikembangkan maupun 

menjadi dasar di penelitian selanjutnya. 


