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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Analisa Masalah 

PDF (Portable Document Format) adalah sebuah format file yang 

diciptakan oleh Adobe System, Inc. File jenis ini sangat populer dan banyak 

digunakan terutama dalam bentuk ebook karena dapat dengan mudah dibuka 

menggunakan berbagai aplikasi gratis. Format file ini dapat menyertakan 

multimedia serta akses URL secara langsung menjadikanya sebagai format file 

yang banyak digunakan dalam berbagai macam perangkat dan platform. Dalam 

perhitungan statistik serangan malware PDF menduduki peringkat yang cukup 

tinggi karena tingkat pemakaian yang mudah dalam banyak perangkat. Setiap file 

PDF tersusun dari struktur hierarki tersendiri dengan file dokumen yang lain. 

Struktur hierarki ini dapat dihitung dan dijadikan sebagai fitur untuk membedakan 

antara file yang berbahaya atau tidak. Dalam sebuah file PDF yang telah terjangkit 

malware terdapat struktur yang berbeda dengan struktur file PDF biasa. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka untuk membedakan antara file 

PDF berbahaya dan  tidak berbahaya, penulis menggunakan 2 algoritma berbeda 

yaitu Random Forest dan Support Vector Machine untuk dihitung seberapa akurat 

antara kedua algoritma. Untuk dataset yang dibagi menjadi data latih dan data uji 

didapat dari file PDF yang telah diekstrak berdasarkan fitur-fitur malicious PDF. 

Tahap selanjutnya setelah dilakukannya ekstraksi dari file PDF adalah pelatihan 

pada program klasifikasi yang dibuat berdasarkan algoritma Random Forest dan 

Support Vector Machine menggunakan library dari WEKA Versi 3.9.1. Data hasil 

klasifikasi inilah yang dapat membedakan antara file berbahaya dan tidak 

berbahaya. Pada akhir pengerjaan tugas akhir ini dilakukan pengujian untuk 

mengetahui seberapa akurat antara dua algoritma yang dipakai. Metode evaluasi 

yang dipakai adalah Confussion Matrix yang terdiri dari Accuracy, Recall, False 

Positive, True Negative, False Negative, dan Precision. 

 

 

 



19 
 

3.2. Perancangan Sistem 

3.2.1. Dataset 

Dalam data mining, objek utama yang diolah adalah data. Dataset adalah 

kumpulan dari objek data dan atribut-atributnya. Atribut merupakan properti atau 

karakteristik dari suatu objek. Dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu data latih 

dan data uji. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah file Portable 

Document Format (PDF) yang berformat (.pdf) dan sebagian berformat (.bin), 

alasan untuk menggunakan format (.bin) adalah agar tidak terdeteksi oleh 

antivirus apabila PDF tersebut merupakan file yang berbahaya ketika proses 

pengambilan data. Meskipun berformat (.bin) file PDF tersebut dapat diambil 

datanya tanpa harus merubah format file.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 500 data yang terdiri 

dari data uji dan data latih. Setelah semua data diperoleh, maka langkah 

selanjutnya adalah proses ekstraksi file menjadi dataset berdasarkan fitur-fitur 

Malicious PDF. Data yang semula merupakan file PDF diekstrak menggunakan 

program Pdfid.py untuk mendapatkan nilai-nilai fitur, sehingga data tersebut 

menjadi dataset yang siap diolah. 

3.2.2. Gambaran Umum Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 3.1. Gambaran Umum Sistem 
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Data yang akan diolah berupa file PDF, file tersebut diekstraksi 

menggunakan Pdfid.py untuk mendapatkan nilai fitur, nilai fitur yang telah 

diekstraksi tersebut digunakan sebagai dataset untuk proses klasifikasi. Dari 500 

dataset dibagi menjadi dua bagian yaitu data latih dan data uji. Data latih dan data 

uji diklasifikasi menggunakan 2 algoritma yang berbeda yaitu Support Vector 

Machine dan Random Forest. Setelah didapat hasil klasifikasi, dihitung seberapa 

akurat antara kedua algoritma tersebut menggunakan perhitungan Confusion 

Matrix. 

 

3.2.3. Proses Ekstraksi File PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Proses Ekstraksi File PDF 

 

Diatas adalah gambaran dari proses ekstraksi file PDF, dimulai dari pengumpulan 

file PDF yang terdiri dari file Malicious dan Benign (Not Malicious). Setelah file 

dikumpulkan dapat diekstraksi menggunakan program Pdfid.py untuk mendapat 

nilai berdasar fitur-fitur Malicious PDF [9]. Nilai-nilai yang didapat dikumpulkan 

untuk dijadikan sebagai dataset PDF, dataset sendiri dibagi menjadi dua bagian 

yaitu data latih (training set) dan data uji (test set). Beberapa contoh dataset 

ditampilkan pada gambar dibawah ini:  
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Gambar 3.3. Beberapa Contoh Dataset 
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3.2.4. Perancangan Aplikasi Algoritma 

 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 algoritma untuk dibandingkan 

seberapa akurat kedua algoritma tersebut. Algoritma yang dipakai adalah Support 

Vector Machine dan Random Forest. Pembuatan aplikasi sendiri berdasarkan dari 

library Weka versi 3.9.1. Weka sendiri merupakan aplikasi yang memiliki banyak 

algoritma machine learning untuk kebutuhan data mining. Weka juga memiliki 

banyak tools untuk pengolahan data, mulai dari pre-processing, classification, 

regression, clustering, association rules, select attributes, dan visualization. 

Dalam pembuatan aplikasi untuk penelitian ini hanya menggunakan tools 

classification dan select attributes, alasan hanya memakai kedua tools tersebut 

karena penyesuaian kebutuhan yang hanya membutuhkan proses klasifikasi saja 

dan sebagai tambahan tools select attribute untuk melihat informasi tentang fitur 

yang dipakai. 

 

3.3. Kebutuhan Pembangunan Sistem 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini diperlukan spesifikasi perangkat keras 

dan lunak yang mampu mendukung pembuatan aplikasi dengan baik. Adapun 

spesifikasi perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

tersebut sebagai berikut: 

 

3.3.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Processor : Intel Core i5 2.5GHz 

2. Memory : 4 GB 

3. HDD  : 600 GB 

4. GPU  : Intel® HD Graphics 3000 

5. Lain-lain : Keyboard, Mouse, Monitor 
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3.3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun sistem ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Windows 10 64bit

2. NetBeans IDE 8.2

3. Weka 3.9.1

4. VMWare 9.0.0

5. RemNux

6. Microsoft Excel

7. Google Chrome


