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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Android merupakan salah satu sistem operasi yang banyak digunakan 

pada saat ini. Smartphone berbasis Android sangat membantu user dalam 

melakukan berbagai aktivitas seperti berbelanja online, berkomunikasi, 

presentasi, dan masih banyak lagi. Android adalah salah satu sistem operasi 

berbasis linux. Kelebihan Android dibanding sistem operasi mobile phone 

atau smartphone lainnya adalah Android bersifat open source code sehingga 

memudahkan para pengembang untuk menciptakan dan memodifikasi 

aplikasi atau fitur – fitur yang belum ada pada sistem operasi Android sesuai 

dengan keinginan mereka sendiri. Semakin berkembangnya teknologi pada 

masa sekarang juga memicu berkembangkan file-file jahat yang biasa 

disebut sebagai malware. Malware merupakan program komputer yang 

diciptakan dengan tujuan mencari kelemahan atau bahkan merusak software 

atau sistem operasi[1], malware biasanya menyusup kedalam suatu program 

atau aplikasi dan merusak sistem Android bahkan ada yang bisa mencuri 

file-file penting yang ada dalam perangkat smartphone, sehingga banyak 

pengguna yang merasa dirugikan. Malware merupakan perangkat lunak 

yang secara eksplisit didesain untuk melakukan aktifitas berbahaya atau 

perusak perangkat lunak lainnya, seperti Trojan, Virus, Spyware dan 

Exploit[2]. 

Malware dibuat untuk tujuan tertentu, sehingga banyak pengguna 

yang merasa terganggu bahkan merasa dirugikan oleh malware. Aktivitas 

berbahaya yang diakibatkan oleh malware sangatlah merugikan bagi para 

korbannya, mulai dari kerusakan pada sistem operasi Android, informasi 

pribadi yang dicuri, serta aktifitas yang diintai dan disadap. System call 

merupakan cara bagi program atau aplikasi untuk meminta service dari 

kernel sistem operasi. Setiap aplikasi pasti memanggil system call, oleh 

karena itu dengan mengamati system call dapat diamati pula tingkah laku 
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dari sebuah aplikasi [3]. Malware yang sedang beroperasi pada sistem 

Android pun bisa dilihat tingkah lakunya dari system call yang didapat. 

Pendeteksian malware secara dinamis dapat dilakukan salah satunya 

dengan mengamati system call. Setelah dilakukan perekaman terhadap 

pemanggilan System call dari aplikasi maka akan dilakukan metode 

klasifikasi untuk menentukan apakah perilaku tersebut tergolong malware 

atau non-malware. Penelitian tentang malware Android sudah banyak 

dipublikasikan pada saat ini. Penelitian Baltaci Nuray, dkk Menggunakan 

permesion untuk melihat perilaku perangkat lunak [4], penelitian Li Xiang, 

dkk menggunakan Android manifest untuk mengambil informasi perangkat 

lunak [5], penelitian Fan Ming, dkk menggunakan Subgraph untuk 

klasifikasi [6], penelitian Xiao Xi, dkk menggunakan system call untuk 

melihat perilaku dari perangkat lunak Android [7], penelitian Shifu Hou 

menggunakan system call graph untuk melihat perilaku dari perangkat lunak 

[8]. Penelitian yang telah dipubliasikan belum terdapat penelitan yang 

menggunkan system call untuk mendapatkan informsai dari perilaku 

perangkat lunak serta melakukan klasifikasi malware dengan SVM (Support 

Vector Machine) menggunakan metode one against all. 

Penelitian tugas akhir ini, akan diimplementasikan system call untuk 

mendapatkan informasi dari perangkat lunak dan menggunakan algortima 

Support Vector Machine menggunakan metode one against all untuk 

melakukan klasifikasi. SVM (Support Vector Machine) merupakan suatu 

teknik untuk menemukan hyperplane yang bisa memisahkan dua set data 

dari dua kelas yang berbeda [9]. SVM (Support Vector Machine) memiliki 

kelebihan diantaranya adalah dalam menentukan jarak menggunakan 

support vector sehingga proses komputasi menjadi cepat [9]. Penelitian ini 

akan menggunakan SVM (Support Vector Machine) sebagai metode 

klasifikasinya, karena SVM (Support Vector Machine) memiliki kelebihan 

dalam menentukan jarak menggunakan support vector sehingga proses 

komputasi menjadi cepat dan juga menurut Cristianini mengatakan bahwa 

SVM merupakan metode klasifikasi yang memiliki proses pelatihan yang 

efisien dan dapat dioptimisasi pada segala bidang percobaan [10]. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara mendapatkan service dari kernel Android ? 

2. Bagaimana melakukan klasifikasi dengan mengunakan algoritma Support 

Vector Machine ? 

3. Bagaimana menguji hasil klasifikasi dari algoritma Support Vector 

Machine ? 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi jenis malware 

menggunakan algoritma Support Vector Machine. Data malware yang 

didapat berupa file .apk dari situs virusshare.com. Perintah yang digunakan 

untuk menangkap aktifitas yang terjadi selama aplikasi berjalan pada 

Android menggunakan perintah strace, lalu disusun dalam sebuah matriks. 

Pengujian klasifikasi SVM antara data latih dan data uji sehingga 

menghasilkan output berupa analisis. Menghitung akurasi dengan cara 

membagi antara jumlah data uji benar dengan jumlah data lalu dikali 100% 

maka akan didapatkan hasil akurasinya. 

1.4. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar pembahasan masalah pada 

penelitian ini dapat terarah. Batasan masalah pada penlitian ini meliputi : 

1. Aplikasi yang akan diklasifikasi hanya aplikasi malware Android. 

2. Aplikasi yang digunakan terdiri dari 4 kategori. 

3. Masing-masing kategori data dalam format .apk. 

4. 70% digunakan sebagai data latih dan 30% digunakan sebagai data uji. 

5. Aplikasi hanya berjalan 15 detik selama pemanggilan system call. 

6. Pemanggilan library menggunakan progam java yang didapat dari 

libarary aplikasi weka. 

1.5. Metodologi 

1. Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data merupakan sebuah proses yang bertanggung jawab 

sebagai pengunduh aplikasi malware dari situs www.virusshare.com. 

Kemudian aplikasi yang telah didapat akan diinstal pada smartphone yang 

sudah mendapat akses root untuk mendapatkan informasi system call. 

System call yang didapatkan masih dalam berbentuk file .txt yang nantinya 

akan diubah menjadi matriks berformat .csv. 

2. System Call 

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, tahap selanjutnya akan 

dilakukan proses eksekusi untuk mengambil informasi data dari system call 

aplikasi dengan menggunakan perintah strace yang berfungsi untuk 

menangkap frekuensi dan PID proses yang sedang berjalan. System call 

adalah sebuah metode dari sebuah program atau aplikasi untuk me-request 

sebuah servis dari kernel system operasi [11]. System call melibatkan 

aplikasi yang menggunakan fungsi library glibc. Beberapa fungsi system 

call yaitu : getpid(), open(), read(), dan socket() tersedia di dalam library 

glibc, karena itu aplikasi bisa memanggil system call [12]. Aplikasi 

dijalankan selama 15 detik, ketika aplikasi dijalankan informasi system call 

akan terekam dan tersimpan pada file .txt. Informasi tersebut adalah 

informasi berupa system call yang dipanggil dan frekuensinya. Informasi 

tersebut diubah kedalam bentuk matriks untuk proses identifikasi 

menggunakan algoritma Support Vector Machine.  

3. Support Vector Machine 

Hasil yang didapatkan dari proses ekstraksi aplikasi kemudian akan 

diolah menggunakan SVM, dimana beberapa proses yang dilakukan adalah 

data latih, data uji, pelatihan SVM dan pengujian SVM. Konsep SVM 

(Support Vector Machine) hanya sebagai upaya mencari hyperplanes terbaik 

yang fungsinya sebagai pemisah dua kelas pada input [13].  
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Gambar 1.1 Konsep SVM [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Arsitektur sistem untuk klasifikasi 

1. Data latih diperoleh dari hasil matriks aplikasi malware yang telah di 

ekstraksi. Fungsinya digunakan sebagai data training. Dari 

keseluruhan data, 70% digunakan sebagai data latih. 

2. Data Uji diperoleh dari hasil matriks aplikasi malware yang telah 

diekstraksi. Dari keseluruhan data, 30% digunakan sebagai data Uji. 

3. Seleksi fitur digunakan untuk mengurangi fitur yang tidak diperlukan 

dalam proses klasifikasi. 

Hasil Analisa 
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4. Pelatihan SVM sebuah proses pelatihan data latih, dimana data 

matriks yang dihasilkan data latih akan diformulasikan dalam rumus 

SVM. 

5. Pengujian SVM sebuah proses pengujian klasifikasi antara data latih 

dengan data uji sehingga menghasilkan output berupa analisis. 

4. Analisa Data 

Tahap analisa data pada penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi 

hasil dari proses pengamatan system call dan SVM, dimana hasil 

pelatihan dan pengujian SVM akan didapatkan hasil klasifikasi SVM 

antara 4 jenis aplikasi malware Android. Selanjutnya mencari akurasi 

untuk masing-masing kelas dengan menggunakan rumus akurasi. 

5. Pembuatan Laporan 

Tahapan ini bertujuan untuk membuat laporan penelitian sehingga 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian atau pengembangan 

lanjutan. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis 

dan pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

dilaksanakan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan untuk memudahkan 

pembahasan dalam tugas akhir ini adalah dengan membagi dalam beberapa 

BAB sebagai berikut : 

BAB 1 : Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB 2 : Dasar Teori 

Bab ini akan dibahas beberapa teori penunjang yang berhubungan 

dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini. Seperti menjelaskan 

tentang  Android, System Call, Data Mining, Klasifikasi, 

Malware, dan Support Vector Machine. 
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BAB 3 : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisa perancangan sistem 

yang akan dibangun, meliputi proses pemerolehan data, desain 

sistem, serta tahapan analisis dan klasifikasi data. 

BAB 4  : Implementasi dan Pengujian  

Bab ini akan membahas implementasi dan pengujian serta analisa 

hasil penelitian terhadap properti dari aplikasi Android dalam 

menentukan perbedaan jenis Malware. Sehingga dapat diketahui 

apakah sistem tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dan sesuai dengan tujuan dari penelitian tugas akhir ini. 

BAB 5  : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

pelaksanaan tugas akhir ini, serta saran untuk pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 




