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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pokok bahasan pada Bab ini akan dibagi menjadi 4 tahapan rancangan. Tahap 

perancangan pertama membahas tentang analisis. Tahap perancangan kedua 

membahas tentang arsitektur sistem. Tahap perancanga ketiga membahsa flowcat 

dan alur sistem pada proses analisis. Tahap perancangan keempat membahas 

tentang kebutuhan perangkat sistem meliputi perangkat keras dan perangkat lunak 

yang dibutuhkan pada proses analisis malware yang dilakukan pada penelitian. 

3.1 Analisis 

3.1.1 Analisis Masalah 

Pada sub Bab ini terdapat beberapa masalah yang perlu di analisis, yaitu 

bagaimana mengetahui proses analisis yang dilakukan penelitian ini dalam proses 

analisis sebuah malware, bagaimana mengetahui karakteristik dan jenis serangan 

malware jenis Uapush, mengetahui sumber serangan malware serta bagaimana cara 

membadingkan karakteristik dan jenis serangan malware pada sistem operasi 

android Jelly Bean, android Kitkat dan android Lollipop. Perlu diketahui proses 

analisis malware biasanya dilakukan hanya menggunkan satu metode. Namun 

dalam penelitian ini skenario tersebut ditambah dengan metode lain untuk 

menghasilkan hasil analisis yang lengkap. 

Permasalahan muncul ketika proses analisis yang dilakakan menggunakan 

satu metode analisis yang menghasilkan data analisis yang kurang lengkap untuk 

mendapatkan bukti serta mengetahui karakteristik atau dampak yang di timbulkan 

malware tersebut terhadap sistem operasi android, maka pada penelitian ini 

menggunakan dua metode yang dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan 

hasil atau bukti dari karakteristik dan dampak yang ditimbulkan oleh malware 

tersebut. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode static analisis 

dan behavior analisis untuk memencahkan masalah.  

3.1.2 Analisis Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah yang digunakan dalam proses analisis tersebut yaitu 

pengumpulan data tentang malware yang akan dilakukan proses analisis dan 
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perangkat apa saja yang digunakan pada penelitian ini dalam proses analisis. Dari 

persiapan yang dilakukan pada penelitian maka dilanjutkan dengan proses analisis 

dimana proses analisis yang digunakan untuk pemecahan masalah tersebut pada 

penelitian menggunakan dua metode yaitu static analisis dan behavior analisis.  

Behavior analisis yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan 

karakteristik yang disebutkan oleh (Symantec 2013) dimana malware Uapush 

melakukan pengambilan informasi dari perangkat seperti IMEI dan IMSI, dan 

malware Uapush memiliki sebuah Command and Control server (C&C) yang 

berada di cina. Dari karakteristik yang disebutkan pada penelitian dilakukan 

pembuktian dimana pada penelitian ini menganalisis proses yang berjalan di 

android dengan hasil capture image yang di dapatkan dati LiME dengan proses 

pengekstarkan dan proses pembacaan isi dari hasil capture image berupa network 

connections, running process, registry, open file, mutex. Dari hasil yang didapatkan 

pada penelitian dilakukan proses perbandingan hasil proses analisis pada sistem 

operasi android Jelly Bean, Kitkat, Lollipop. Hasil perbandingan tersebut untuk 

mengetahui karakteristik serta dampak yang ditimbulkan pada kedua sistem operasi 

tersebut serta mengetahui perbedaan tingkat keamanan pada kedua sistem operasi 

tersebut.  

Metode yang kedua adalah static analisis dimana pada penelitian dilakukan 

proses analisis terhadap aplikasi yang terinjeksi malware tanpa menjalankan ke 

sebuah perangkat. Pada penelitian dilakukan proses pembongkaran terhadap 

aplikasi untuk dilakaukan proses analisis, berdasarkan karakteristik yang 

disebutkan oleh (Symantec 2013) pada penelitian dilakukan proses analisis dengan 

membaca hasil dari pembongkaran aplikasi tesebut dan melakukan proses 

pencarian untuk mendeteksi suspicouse android API dan command berbahaya yang 

disisipkan terhadap aplikasi untuk membuktikan bahwa aplikasi tersebut terinfeksi 

malware jenis Uapush.  

Dari hasil yang dilakukan pada penelitian terhadap aplikasi yang terinfeksi 

malware jenis Uapush dilakukan proses pembuatan laporan dari kedua proses 

analisis yang dilakukan, yang nantinya akan dilaporkan di dalam penelitian ini. 
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3.2 Arsitektur Sistem 

Pada bagian ini dijelaskan langkah – langkah secara umum dalam penelitian 

yang akan dilakukan pada penelitian. Langkah – langkah secara umum tersebut 

terdapat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Secara Umum 

Berdasarkan gambar 3.1 pada penelitian ini dilakukan dua proses analisis 

dimana proses analisis yang pertama menggunakan metode static analisis dan untuk 

metode yang kedua menggunakan behavior analisis. Static analisis yang dilakukan 

dalam penelitian ini dengan melihat isi berupa suspicouse android API dan 

command berbahaya yang disisipkan terhadap aplikasi sebelum aplikasi dijalankan 

dan hasil dari analisis tersebut akan dilakukan proses pembuatan laporan, 

sedangkan untuk proses behavior analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan menjalankan aplikasi tersebut kesebuah device dan melihat proses yang 

terjadi terhadap device yang di sebabkan oleh aplikasi malware tersebut yang 

nantinya hasil yang didapatkan pada proses analisis behavior akan dilakukan 

pembuatan laporan yang antinya laporan tersebut akan dituliskan dalam penelitian 

ini. 

Arsitektur Sistem yang akan dibuat pada penelitian meliputi arsitektur 

behavior analysis, static analysis, dan Linux Host  yang digunakan untuk 

melakukan proses analisis yang berjalan pada perangkat yang di jalankan pada 

virtual machine tersebut. 
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3.2.1 Perancangan Arsitektur Behavior Analysis 

 

Gambar 3.2 Arsitektur Behavior Analysisi_Lollipop. 

 

 Berdasarkan gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan 

proses analisis menggunakan metode behavior analisis dimana metode tersebut 

dilakukan dengan proses pendekatan forensik dengan cara melakuakan proses 

capture image untuk pengambilan data forensik agar data asli tidak mengalami 

kerusakan atau perubahan data. Analisis dilakukan berdasarkan karakteristik yang 

disebutkan oleh (Symantec 2013) dimana karakteristik dari malware jenis Uapush 

adalah terdapatnya Command and Control server (C&C), pengambilan informasi 

seperti IMEI dan IMSI.  

 Dari karakteristik yang disebutkan oleh (Symantec 2013) penelitian ini 

dilakukan pembuktian dimana, dilakukan pengambilan bukti forensik tersebut pada 

proses analisis dengan menggunakan tool volatilty untuk melakukan proses 

pengekstrakan data yang nantinya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian untuk membuktikan karakteristik yang di sebutkan oleh 

(Symantec 2013) meliputi: network connections, running process, registry, open 

file, mutex. 

Penelitian ini dibuat 3 virtual machine yang diberi nama sebagai berikut: 
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 Android_Jelly Bean : Virtual machine android studio telah terinstall 

android yang memiliki versi Jelly Bean yang di dalam nya telah berisi 

malware Uapush. 

 Android_Kitkat : Virtual machine android studio telah terinstall android 

yang memiliki versi Kitkat yang di dalam nya telah berisi malware 

Uapush. 

 Android_Lollipop : Virtual machine android studio telah terinstall 

android yang memiliki versi Lollipop yang di dalam nya telah berisi 

malware Uapush. 

 

3.2.2 Perancangan Aristektur Static Analisis 

 

Gambar 3.3 Arsitektur Static Analisis 

 

 Berdasarkan gambar 3.3 dapat di lihat bahwa pada penelitan dilakukan proses 

analisis dengan metode static analisis, sesuai dengan karateristik yang disebutkan 

oleh (Symantec 2013) dilakukan pembuktian dimana, metode tersebut dilakukan 

dengan mendeteksi suspicouse android API dan command berbahaya yang sering 

disisipkan kesebuah aplikasi yang terinjeksi malware sebagai perintah eksekusi 

bypass permission dari sebuah mobile yang nantinya bisa menyebabkan kerusakn 

atau pengambilan data pribadi pada device. 

 Berdasarkan gambar 3.3 dapat dilihat alur sistem proses analisis dengan 

melakukan pembongkaran dari aplikasi yang terinjeksi malware Uapush. Dari hasil 
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menghasilkan beberapa file berupa kelas .dex dan .xml, dari hasil kelas .dex 

dilakukan proses disassemble yang menghasilkan file .ddx, dan dari hasil tersebut 

dilakukan proses pembacaan isi dari kelas kelas untuk mengetahui informasi dan 

perintah perintah yang digunakan dalam aplikasi tersebut. 

3.2.3 Perancangan Arsitekture Linux Host 

 Linux Host digunakan untuk membuat virtual machine dengan menggunakan 

android studio sebagai media dan sebagai media analisis yang akan dilakukan pada 

penelitian berdasarkan proses yang berjalan pada virtual machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Arsitektur Linux Host 

 Berdasarkan gambar 3.4 pada penelitian dirancang arsitektur untuk proses 

analisis pada linux host yaitu Ubuntu. Di dalam Linux tersebut sudah terdapat 

aplikasi forensik yang dibuat dalam penelitian untuk mempermudah proses analisis 

untuk menganalisis 3 proses yang berjalan di virtual machine secara live response. 

Proses behavior analisis yang dilakukan pada penelitian ini dimana menganalisis 

hasil capture image dari android yang sudah terinstall android dengan versi Jelly 

Bean  dan di dalam nya sudah berisi aplikasi yang terinfeksi malware jenis Uapush 

dan dilanjutkan pada proses analisis yang kedua dengan menganalisis hasil capture 

image dari android yang sudah terinstall android dengan versi Kitkat  yang sudah 

berisi malware jenis Uapush serta dilanjutkan pada proses analisis yang ketiga yaitu 
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android dengan versi Lollypop yang didalam device tersebut sudah berada aplikasi 

yang terinfeksi malware jenis Uapush. 

3.3 Flowchart alur sitem proses analisis malware. 

3.3.1 Flowchart Behavior Analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Flowchart Behavior Analysis 

 

Gambar 3.5 merupakan flowchart Behavior analysis yang akan dikerjakan. 

Setiap analisis menggunakan Volatility selalu di awali dengan menjalankan Plugin 

image identification untuk mengetahui asal sistem operasi yang sedang dilakukan 

proses analisis [16]. Hal ini juga diperlukan karena merupakan aturan penulisan 

pada perintah Volatility. Dengan menggunakan Plugin processes and DDLs untuk 

menganalisis proses mencurigakan yang dihasilkan dari serangan malware. 

Plugin Processes and DLLs ini menghasilkan sebuah PID (Parent ID) yang 

merupakan kunci dari proses analisis selanjutnya karena digunakan sebagai acuan 

untuk menemukan indikasi bukti lain dari sebuah serangan malware.  Selanjutnya 

menggunakan Plugin Kernel Memory dan Objects untuk mencari backdoor yang 

digunakan. 
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Networking digunakan untuk menganalisis koneksi jaringan pada sampel 

memori.  Plugin ini juga digunakan untuk memastikan hubungan antara  PID proses 

yang mencurigakan dengan koneksi yang digunakan karena hampir semua malware 

memiliki kemampuan jaringan untuk menghubungi C&C server, menyebar ke 

mesin lain atau bahkan membuat backdoor[16]. Namun apabila tidak ditemukan 

koneksi jaringan yang mencurigakan maka pencarian dilanjutkan dengan tanpa 

menggunakan hasil plugin ini. 

Dengan menjalankan baris perintah dari plugin malware and Rootkit untuk 

mencari bukti lain yang mungkin saja masih dapat ditemukan. Plugin  ini akan 

menampilkan source code malware berbahaya yang tersembunyi berdasarkan 

analisis yang telah ditemukan maka langkah terakhir dalam pembuktian Volatility 

adalah dengan menggunakan Plugin Process Memory untuk mengambil sampel 

proses pada memory untuk proses scanning menggunakan anti virus. 

3.3.2 Flowchart Static Analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Flowchart Static Analysis 
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Dari gambar 3.6 bisa dilihat pada penelitian dilakukan analisis malware 

android. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih ataupun mencari aplikasi 

android yang akan diteliti, dalam hal ini aplikasi android di dapatkan dari bank 

malware. Aplikasi yang diduga terinfeksi malware android akan dianalisis dengan 

cara static analisis.  

Aplikasi android yang terjangkit malware berekstensi APK di rename 

menjadi ekstensi ZIP, yang kemudian diekstark dengan menggunakan WinRAR. 

Hal ini dilakukan karena file APK dapat di ilustrasikan sebagai sebuah archive (file 

ZIP) yang mengandung Dalvix Executable file (berekstensi DEX).  

Hasil dari ekstarksi berisikan beberapa file, dimana terdapat file berektensi 

DEX. Kemudian, file DEX di-convert ke dalam format JAR dengan menggunakan 

DEX2jar dan akan menghasilkan file berekstensi JAR. 

File JAR di decompile menggunakan JD-GUI sehingga dapat dilihat semua 

source code java yang akan diteliti dan dilakukan proses analisis untuk mencapai 

tujuan penelitian ini yaitu mendeteksi keberadaan malware android yang biasanya 

disisipkan pada class file aplikasi utama atau juga ada yang membuat root 

tersendiri. 

Didalam penelitian ini dilakuakn pendeteksi suspicouse android API dan 

command berbahaya yang sering disisipi kesebuah aplikasi yang terinjeksi malware 

sebagai perintah eksekusi bypass permission dari sebuah mobile yang nantinya bisa 

menyebabkan kerusakn atau pengambilan data pribadi pada device dimana untuk 

pendeteksian tersebut dilakukan dengan pancarian manual dengan melihat isi dari 

source code yang di dapatkan dari pembongkaran aplikasi. 

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem 

Dari dua tahapan yang akan diakukan dalam penelitian ini maka di butuhkan 

tiga buah system operasi android yang memiliki versi android Jelly Bean, android 

Kitkat dan andoid Lollipop yang natinya ketiga sistem operasi tersebut di jalankan 

pada virtual machine dan dibutuhkan sebuah notebook untuk melakukan proses 

analisis dan proses menjalankan virtual machine yang berisi sistem operasi android 

dan beberapa tools yang di gunakan pada proses analisis. 
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3.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah notebook 

yang nantinya digunakan untuk menjalankan virtual machine dan digunakan untuk 

proses analisis malware dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 ASUS A450L sebagai mesin utama yang di gunakan penulis dalam proses 

analisis dan menjalankan virtual machine yang berisi sistem operasi 

Android. 

 Sistem operasi : Windows 8.1 pro 64-bit dan Linux Ubuntu 64-bit 

 Prosesor  : Intel Core i5-4200u @2.30GHz 

 Memory  : 8 GB RAM 

 Hard Drive : 500 GB HDD 

3.4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Untuk membatu proses analisis, maka diperlukan beberapa perangkat lunak: 

 Android Jelly Bean, android Kitkat dan android Lollipop  

Sistem operasi ini digunakan sebagai media berjalannya malware untuk 

proses analisis. Ketiga sistem operasi ini berjalan pada virtual machine dan 

tanpa adanya akses internet untuk menghindari terjadinya hal yang tidak 

terduga dari malware yang di jalankan pada sistem operasi tersebut, serta 

menghindari terjadinya kontak malware dengan Commond and Control 

Server malware. 

 Windows 8.1 

Sistem operasi ini digunakan sebagai perangkat analisis pada metode static 

analisi yang dilakukan pada penelitian yang sudah terinstall DEX2jar, dan 

JD-GUI. 

 Linux 

Sistem operasi ini digunakan sebagai perangkat analisis pada metode 

behavior analisi yang sudah terinstall python, AVD, dan Volatility. 
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 Android Studio 

Android Studio adalah sebuah software untuk virtual machine (mesin 

virtual) yang bisa menjalankan sistem operasi android secara simultan 

dengan menggunakan satu mesin PC tunggal.digunakan sebagai virtual 

machine dari sistem operasi android Jelly Bean, android Kitkat dan 

android Lollipop dengan menggunakan memori RAM masing – masing 

768MB. 

 Volatility 

Volatility adalah framework forensik yang memanfaatkan beberapa alat 

untuk menganalisis image memori. Tool ini berbasis bahasa phyton yang 

digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap bukti digital yaitu 

sampel dari RAM yang merupakan sarang data-data volatile/non-

persistent.  Informasi  yang  bisa didapat  antara  lain, sistem  operasi  yang  

digunakan,  history browser, service dan program apa saja yang berjalan.  

Beberapa plugin yang bisa di gunakan dalam pengoprasian Volatility: 

 Images Identifikasi 

Plugin  yang  berhubungan  pada  bagian  ini  mengidentifikasi  

memory image yang  dianalisis  dan  memberikan  pemahaman  

dasar  tentang  apa isi dari image tersebut [17]. 

 Processes dan DLLs 

Plugin  yang  berhubungan  dengan  bagian  ini  menentukan  

proses  yang berjalan pada saat penangkapan memori dan dapat  

menemukan DLL tersembunyi[17].  Contoh dari plugin ini adalah 

pslist, pstree psscan, dlllist, handles, getsids, dll. 

 Kernel Memory dan Objects 

Plugin yang digunakan untuk mengekstrak slack space, 

menampilkan driver kernel serta memberikan daftar file yang 

terbuka dalam  sistem[17], serta menemukan mutex (mutual 
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extension). Contoh dari plugin ini adalah driverscan, filescan, 

mutantscan, dll. 

 Networking 

Plugin yang di gunakan untuk mengidentifikasi koneksi serta 

socket yang terbuka [17]. Contoh dari plugin ini dalah netscan, 

connscan, sockscan, dll. 

 Malware dan Rootkits 

Plugin yang digunakan untuk mendeteksi adanya malware serta 

mencari source code yang berbahaya bagi sistem [17]. Contoh dari 

plugin ini adalah malfind, yarascan, svcscan, dll. 

 Android Debug Bridge 

Android Debug Bridge adalah alat baris perintah serbaguna yang 

memungkinkan Anda berkomunikasi dengan sebuah instance emulator 

atau perangkat android yang terhubung. Ini memfasilitasi berbagai 

tindakan perangkat, seperti memasang dan melakukan debug aplikasi, 

serta menyediakan akses shell UNIX yang bisa Anda gunakan untuk 

menjalankan berbagai perintah pada emulator atau perangkat yang 

terhubung. 

 Dex2jar 

Dex2jar di gunakan merubah kelas DEX yang merupakan struktur dari 

APK yang nantinya akan di rumah manjadi JAR untuk dilakukan proses 

analisis pada aplikasi tersebut. 

 JD-GUI 

JD-GUI merupakan sebuah tool yang digunakan untuk membuka dan 

membaca isi dari JAR yang di dapatkan dari perubahan kelas DEX 

menjadi JAR yang di hasilkan dari aplikasi yang nantinya pada penelitian 

dilakukan proses analisis. 
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3.5 Analisis Image RAM 

Penelitian ini dibuat aplikasi menu dari Volatility Framework yang dibuat 

menggunakan Python Programing yang berguna untuk mempermudah  dilakukan 

proses analisis.  

Berikut tampilan dari aplikasi tersebut: 

Gambar 3.7 Aplikasi Forensik 

Cara menjalankannya adalah dengan mengetikkan: 

$python androidforensics.py 

Contoh: 

Python androidforensics.py –t Start_Emulator 

Keterangan: 

 androidforensics.py adalah nama dari aplikasi.

 -h adalah option untuk mejalankan suatu perintah untuk menampilkan

bantuan untuk menjalankan aplikasi.

 -t adalah option untuk menjalankan suatu perintah yang di tampilkan dalam

sebuah menu.

 Start_Emulator adalah perintah menjalankan emulator.

Penelitian ini digunakan plugin Volatility dimenu aplikasi dan beberapa

perintah yang digunakan dalam peroses analisis seperti menjalankan sebuah 

emulator, menjalankan LiME dan beberapa plugin yang digunakan dalam proses 

analisis. Plugin yang digunakan sesuai dengan karakteristik malware yang akan 

dianalisis. Hasil dari aplikasi ini berupa file dari hasil dumping dari temuan 

malware. 


