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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data aplikasi malware 

Android berformat .apk. Data malware didapatkan dari situs 

www.virusshare.com, kemudian untuk mengetahui jenis malware penulis 

menggunakan situs www.virustotal.com. Dari seluruh data yang didapat 

hasilnya menunjukkan banyak aplikasi yang mengandung malware jenis 

Adware, Droidkungfu, Plankton, dan Trojan. Sehingga pada penelitian kali 

ini akan digunakan 4 jenis malware tersebut sebagai kelas dalam 

permodelan klasifikasi. Parameter yang digunakan adalah system call dari 

aplikasi malware yang telah diinstal pada platform Android. System call 

didapat dari aplikasi malware yang sedang berjalan selama 15 detik. 

3.2. Mendapatkan System Call 

System call melibatkan aplikasi yang menggunakan fungsi library 

glibc. Aplikasi dijalankan selama 15 detik, ketika aplikasi dijalankan maka 

informasi system call akan terekam dan tersimpan pada file .txt. Dari 

informasi tersebut didapatkan informasi berupa jenis system call yang 

dipanggil dan frekuensinya. Kemudian informasi tersebut diubah kedalam 

bentuk matriks untuk proses identifikasi menggunakan algoritma Support 

Vector Machine. Gambar 3.1 adalah cara mendapatkan servis dari kernel 

sistem operasi Android dengan menggunakan perintah strace.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses pengambilan informasi System Call. 
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Semua aplikasi diinstal pada smartphone Android yang sudah 

mendapat akses root dan ditambahkan program strace untuk merekam 

pemanggilan system call. Kemudian smartphone dihubungkan dengan 

komputer yang sudah terpasang program Android Debug Bridge (ADB) 

menggunakan kabel USB. System call yang digunakan oleh aplikasi 

malware Android pada saat dijalankan dapat direkam pada komputer. Setiap 

aplikasi pada penelitian ini dijalankan selama 15 detik.  

3.3. Praproses Data 

Setelah tersimpan file berisi system call tersebut, selanjutnya diubah 

menjadi matrik berformat .csv menggunakan program sederhana yang telah 

dibuat. Program tersebut dibuat menggunakan Android Studio dan berjalan 

pada platform Android karena hasil dari file .txt yang berisi informasi 

tentang system call tersimpan di dalam perangkat Android. Gambar 3.2 

adalah tampilan dari program sederhana untuk mengubah file .txt menjadi 

file .csv. 

 

Gambar 3.2 Tampilan program untuk mengubah file .txt menjadi file 

.csv 

Menginputkan file system call dalam bentuk .txt ke dalam program 

dengan memilih tombol FIND*.TXT FILE, selanjutnya klik pada tombol 

“proses” lalu program akan mengubah file .txt menjadi file .csv dalam 

bentuk matrik. Setelah seluruh data system call menjadi file .csv berbentuk 

matrik, selanjutnya mengolah 70% data atau sebanyak 420 data tersebut 

menjadi data latih(data training) dan 30% data atau sebanyak 180 data 

menjadi data uji(data test). Dari hasil matrik system call tersebut dapat 
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diambil fitur sebanyak 48 fitur untuk keperluan klasifikasi. Data system call 

yang berupa matriks terdapat 48 kolom dan 420 barisPengolahan data 

tersebut menggunakan aplikasi weka dan menggunakan algoritma Support 

Vector Machine untuk data latih. 

3.3.1. Seleksi Fitur 

Pemilihan fitur digunakan untuk menghilangkan fitur yang tidak 

relevan dan berulang, yang mungkin menyebabkan kekacauan, dengan 

menggunakan metode tertentu [38]. Penelitian kali ini akan menggunakan 

teknik seleksi fitur dikarenakan jumlah fitur yang terlalu banyak. Fitur yang 

berjumlah 48 dari hasil ekstraksi data, beberapa diantaranya tidak terpakai 

atau tidak efektif untuk digunakan pada algoritma SVM, karena itu 

digunakan teknik seleksi fitur untuk mengurangi atribut yang tidak efektif 

dalam algoritma SVM. Teknik seleksi fitur yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah Wrapper Subset Evaluation dengan metode Best First. 

wrapper menggunakan akurasi klasifikasi dari beberapa algoritma sebagai 

fungsi evaluasinya [39]. 

 

Gambar 3.3 Flowchart seleskfi fitur 

3.4. Pelatihan Data 

Pada penelitian ini data akan dilatih dengan algoritma Support Vector 

Machine menggunakan aplikasi weka. Seluruh data system call yang sudah 
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terkumpul diubah menjadi format .csv atau .arff untuk keperluan training di 

Weka. Gambar 3.4 adalah arsitektur sistem untuk klasifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Arsitektur system untuk klasifikasi 

Gambar 3.4 adalah arsitektur system untuk klasifikasi. Hasil 

pengumpulan ekstraksi data 4 jenis malware berjumlah 600 data malware 

berupa matriks system call, dari 600 data dibagi menjadi 2 jenis data yaitu 

data latih (training data) dan data uji (testing data). Seleksi fitur digunakan 

untuk mengurangi fitur yang tidak diperlukan dalam proses klasifikasi. Data 

latih diperoleh dari hasil matriks berisi system call aplikasi malware yang 

telah diekstraksi. Fungsinya adalah sebagai data yang dilatih menggunakan 

algoritma Support Vector Machine. 70% data yang berjumlah 420 data 

digunakan sebagai data latih untuk dilatih menggunakan algoritma Support 

Vector Machine. Data uji diperoleh dari hasil matriks berisi system call 

aplikasi malware yang telah diekstraksi. 30% data yang berjumlah 180 data 

digunakan sebagai data uji untuk menguji hasil pelatihan dari data latih.  
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Gambar 3.5 Flowchart pengujian data latih menggunakan Support Vector 

Machine 

Penjelasan flowchat pada gambar 3.5 adalah sebagai berikut : 

1. Data latih sebanyak 420 data berbentuk matriks diinputkan lalu 

dilakukan pelatihan data. 

2. Pelatihan 4 jenis data dilakukan dengan cara pengklasifikasian kelas: 

Adware dan Droidkungfu, Adware dan Plankton, Adware dan Trojan, 

Droidkungfu dan Plankton, Droidkungfu dan Trojan, dan Plankton 

dan Trojan yang menghasilkan nilai dari evaluasi kernel. 
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3. Hasil pelatihan data berupa nilai dari evaluasi kernel antara data yang 

dilatih. Selanjutnya data yang sudah dilatih dilakukan pengujian data. 

4. Data uji sebanyak 180 data berbentuk matriks diinputkan untuk 

keperluan pengujian dari data latih. 

5. Proses pengujian data dilakukan dengan cara menghitung akurasi 

menggunakan rumus akurasi pada (2.2). 

6. Hasil dari pengujian berupa akurasi dari data uji yang telah diuji 

dengan data latih. 

3.5. Pengolahan Data Dalam Pengujian 

Data diuji dengan mengunakan metode pengujian k-fold cross 

validation. K-fold cross validation adalah salah satu metode untuk 

mengevaluasi kinerja classifier, metode ini dapat digunakan apabila 

memiliki jumlah data yang terbatas (jumlah instance tidak banyak) [40]. 

Seluruh data malware yang ada akan dibagi menjadi sepuluh subset, yaitu: 

fold 1, fold 2, fold 3, fold 4, fold 5, fold 6, fold 7, fold 8, fold 9, dan fold 10. 

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari performansi terbaik. 

Pelatihan akan dilakukan secara berulang sebanyak sepuluh kali, setiap 

pengulangan sembilang fold akan dijadikan data latih dan satu fold akan 

dijadikan data uji. Proses ini dilakukan sampai semua fold pernah berperan 

sebagai data latih dan data uji. Untuk penggunaan jumlah fold terbaik untuk 

uji validitas, dianjurkan menggunakan 10-fold cross validation dalam model 

[41]. Proses pembagian data latih dan data uji dalam proses 10-fold cross 

validation terdapat pada gambar 3.6. 

Cara kerja K-fold cross validation adalah sebagai berikut: 

1. Total instance dibagi menjadi N bagian. 

2. Fold ke-1 adalah ketika bagian ke-1 menjadi data uji (testing data) dan 

sisanya menjadi data latih (training data). Tahap Selanjutnya, adalah 

menghitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut menggunakan rumus 

akurasi. 

3. Fold ke-2 adalah ketika bagian ke-2 menjadi data uji (testing data) dan 

sisanya menjadi data latih (training data). Selanjutnya, menghitung akurasi 

berdasarkan porsi data tersebut. 
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4. Demikian seterusnya hingga mencapai fold ke-K. Menghitung rata-rata 

akurasi dari K buah akurasi diatas. Rata-rata akurasi ini menjadi akurasi 

akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Contoh iterasi data dengan k-fold cross validation 

3.6. Pengujian Klasifikasi 

Untuk mengetahui keberhasilan sistem klasifikasi dilakukan pengujian 

terhadap sistem dengan menghitung akurasinya menggunakan rumus 

akurasi. 

Berikut adalah perhitungan akurasi dari data uji yang telah di prediksi 

oleh algoritma SVM : 

         
   

   
                 

hasilnya akurasi prediksi dari data dengan motde seleksi fitur yang didapat 

cukup tinggi yaitu sebesar        %. 




