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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3  

3.1 Metode Penelitian 

Peneliti membuat rencana terhadap penelitiannya, dimulai dari riset teori, 

diikuti dengan perancangan sistem untuk server web dan aplikasi mobile, diikuti 

dengan pengujian sistem, dan diakhiri oleh penulisan laporan disertai revisi. 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis digambarkan di diagram alir 

berikut ini: 

 

Gambar 3.1 Diagram alir langkah-langkah penelitian 

Penulis memulai penelitian dengan mencari referensi yang dapat mendukung 

penelitian penulis. Referensi yang dicari berupa karya ilmiah peneliti yang 

meneliti perkara yang sama dengan penulis, berupa paper, buku, jurnal, dan 

website mengenai Bluetooth Low Energy, Web Bluetooth API, dan Recognition 

Based Graphical Password. 
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3.2 Perancangan Sistem Autentikasi di Web Server 

Penulis merancang sistem autentikasi bernama BlueGP, yang menggunakan 

recognition-based graphical password, dilakukan di localhost, yang bersifat 

sebagai server web untuk sistem ini, dan menggunakan 200 gambar. Dari 200 

gambar tersebut, pengguna disediakan 30 gambar pada fase registrasi. Pengguna 

memasukkan username pilihannya dan memilih 6 gambar untuk dijadikan 

graphical password. 

Pada fase login, pengguna ditampilkan 49 gambar dalam bentuk kisi sebesar 

7x7. Dua gambar pilihan pengguna pada saat registrasi diletakkan di dalam kisi 

tersebut. Gambar pertama akan disebut START dan gambar kedua akan disebut 

FINISH; gambar mana yang menjadi START maupun FINISH ditentukan sendiri 

oleh pengguna. Pengguna diminta untuk bisa pergi dari START ke FINISH 

dengan instruksi yang diberikan dalam bentuk gambar bidak catur. 

Jumlah input gambar sama dengan jumlah bidak catur yang ditampilkan oleh 

aplikasi mobile, sehingga setiap langkah yang dibuat oleh pengguna menjadi 

input gambar. Langkah bidak catur selanjutnya dilaksanakan dari input gambar 

sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, ada dua metode yang diuji. Metode yang pertama 

(Direct Approach) mengharuskan pengguna untuk pergi dari START ke FINISH 

menggunakan instruksi gerakan bidak catur, sehingga setelah gerakan bidak catur 

yang terakhir, input gambar terakhir terdapat di posisi yang sama dengan 

FINISH. 

Pada gambar di bawah ini, gambar kiri menampilkan tampilan dari aplikasi 

mobile yang menampilkan instruksi bidak catur, sedangkan gambar di kanan 

menggambarkan tampilan kisi 7x7 berisi 49 gambar di web server, dimana 

pengguna melakukan gerakan mental berdasarkan instruksi bidak catur yang 

diberikan agar dapat mencapai FINISH dari START. 
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Gambar 3.2 Konsep login menggunakan Direct Approach 

Pada metode yang kedua (Pointer Approach), dari instruksi bidak catur yang 

diberikan melalui aplikasi mobile, ada satu bidak catur yang diberi tanda garis 

bawah merah, sehingga dari posisi input gambar terakhir, FINISH dapat dicapai 

menggunakan gerakan bidak catur yang ditandai tersebut. 

  

Gambar 3.3 Konsep login menggunakan Pointer Approach 

Untuk kedua metode ini, bidak catur yang digunakan adalah kuda. gajah, 

benteng, dan ratu. Raja dan pion tidak digunakan karena bidak tersebut hanya 

memiliki gerakan satu langkah saja. Ratu tidak diperbolehkan menjadi instruksi 

gerakan pertama dikarenakan meningkatkan kemungkinan penebakan gambar 

pertama (START). Dalam metode kedua, ratu juga tidak diperbolehkan menjadi 
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bidak yang ditandai dikarenakan meningkatkan kemungkinan penebakan gambar 

kedua (FINISH). 

 

3.3 Perancangan Aplikasi Android menggunakan Bluetooth Low Energy 

Sistem autentikasi bluetooth dirancang di web server menggunakan Web 

Bluetooth API dan di aplikasi mobile menggunakan Bluetooth Low Energy. 

Aplikasi mobile juga dirancang untuk Android smartphone sebagai token 

verifikasi username supaya pengguna bisa login ke web server menggunakan 

protokol Bluetooth Low Energy. Pengguna memasukkan username miliknya ke 

dalam aplikasi ini. Aplikasi hanya menampilkan huruf pertama dari username 

milik pengguna saja disertai dengan lima bulatan hitam, tidak soal seberapa 

panjang username yang dimiliki pengguna. Ini berfungsi untuk memberikan 

kesan seolah-olah username memiliki 6 karakter. 

 

Gambar 3.4  Konsep tampilan konfigurasi username pengguna 

Aplikasi ini, selain menyediakan value dari username, juga menampilkan 

instruksi gerakan bidak catur; setiap bidak catur memberitahu langkah apa yang 

harus dilaksanakan pengguna secara berurutan agar bisa pergi dari gambar 
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pertama ke gambar kedua. Instruksi bidak catur dapat berjumlah antara tiga atau 

lima buah. 

 

3.4 Diagram Alir 

3.4.1 Aplikasi Mobile 

Diagram alir untuk aplikasi mobile BlueGP Client adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile memastikan terlebih dahulu jika Bluetooth hidup. Jika 

tidak, maka Bluetooth harus dihidupkan agar bisa menggunakan aplikasi. 

Setelah itu pengguna harus memasukan username ke dalam aplikasi mobile 

tersebut, dan ini hanya perlu dilakukan sekali saja untuk banyak sesi login. 

Lalu aplikasi mobile membuat instruksi buah catur, yang dijelaskan di 

diagram alir berikutnya.  

Setelah itu aplikasi meng-advertise informasi username dan instruksi 

buah catur hingga server web melakukan komunikasi dengan aplikasi 
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mobile. Aplikasi mobile mengirim informasi username dan instruksi buah 

catur ke web server. 

Sub diagram dalam proses pembuatan instruksi buah catur adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.6 Sub-Diagram Alir "Membuat instruksi bidak catur" 

Untuk proses pembuatan instruksi buah catur, aplikasi mobile memilih 

nilai n secara acak antara 3 hingga 6, yang menentukan jumlah bidak catur 

yang digunakan sebagai instruksi. Bidak catur dipilih dari antara gajah, kuda, 

benteng, dan ratu sebanyak n kali. Lalu jika pengguna memutuskan untuk 

login menggunakan Pointer Approach (Lihat Bab 3.2), sistem memilih m, 

yaitu angka acak antara 1 hingga n. Bidak catur ke-m diberi tanda khusus 

yang berikutnya digunakan di Pointer Approach. 
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3.4.2 Aplikasi Web 

Diagram alir untuk aplikasi web BlueGP server adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 3.7 Diagram Alir Aplikasi Web 

Pengguna perlu memastikan bahwa Bluetooth sudah hidup di 

komputernya, jika belum, pengguna harus menyalakannya. Jika pengguna 

sudah memiliki akun, server web lalu mencari device Bluetooth yang sedang 

meng-advertise informasi username dari smartphone. Server web 

mengambil value username beserta instruksi bidak catur. Server web lalu 

mengecek jika username yang didapat sudah terdaftar di basis datanya. Jika 

belum, maka pengguna diarahkan ke halaman Sign Up. 

Jika pengguna tidak memiliki akun, pengguna juga diarahkan ke halaman 

Sign Up. 
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Sub diagram untuk alir halaman sign up adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.8 Sub-diagram Alir Halaman Sign Up 

Jika username belum terdaftar, maka Sign Up perlu dilakukan. Sistem ini 

memiliki 200 gambar, dan 30 dari antaranya dipilih sebagai pilihan password 

untuk pengguna. Pengguna perlu memasukan username pilihannya dan 

memilih enam gambar dari 30 yang disediakan. 

Sistem mengecek jika username pilihan pengguna sudah terdaftar 

sebelumnya, dan apakah pengguna sudah memilik enam gambar. Jika salah 

satu dari dua kondisi itu tidak dipenuhi, maka pengguna perlu memilih 

username lainnya atau memastikan bahwa dia sudah memilih enam gambar. 
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Sub diagram untuk alir halaman login adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.9 Sub-diagram Alir Halaman Login 

Jika username sudah terdaftar di dalam sistem, sistem memilih dua dari 

enam gambar password pilihan pengguna pada fase registrasi, dan kemudian 

memilih 47 gambar lainnya yang tidak termasuk gambar password pilihan 

pengguna. Semua 49 gambar tersebut diacak posisinya dan ditampilkan ke 

layar. Lalu pengguna memasukkan input passwordnya sesuai dengan 

instruksi bidak catur, dan sistem memastikan jika input yang diberikan user 

valid. 
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Sub diagram untuk pengecekan input password adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.10 Sub-diagram Alir pengecekan input password 

Server web mengecek jika input yang diberikan pengguna valid atau 

tidak. Server web melacak posisi dua gambar password milik pengguna, 

yang digambarkan sebagai START dan FINISH (Lihat Bab 3.2). 

Pertama, server memastikan jika jumlah input yang diberikan oleh 

pengguna sama dengan jumlah bidak catur yang terdapat dalam instruksi 

login (ins). Jika jumlah keduanya tidak sama, maka input dinyatakan sebagai 

invalid, sehingga result dinyatakan sebagai false. Tetapi jika jumlah 

keduanya sama, server kemudian mengecek setiap input yang diberikan oleh 

pengguna, dimulai dari START ke FINISH. 
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START diumpamakan sebagai last_image, dan input ke-n diambil 

koordinat x dan y-nya, dan dibandingkan dengan koordinat dari last_image. 

Kedua koordinat tersebut dibandingkan jika selisih dari keduanya 

menggambarkan gerakan dari bidak catur ke-n pada instruksi, kemudian 

input ke-n diumpamakan sebagai last_image, dan dibandingkan dengan 

input ke-n+1. Ini terus dilakukan sebanyak n kali, yaitu sampai semua input 

sudah dicek kebenarannya. 

Jika salah satu input tidak menggambarkan gerakan bidak caturnya pada 

instruksi, maka input dinyatakan sebagai invalid, sehingga result dinyatakan 

sebagai false. Tetapi jika semua input menggambarkan gerakan dari instruksi 

bidak catur yang direpresentasikannya, maka input dinyatakan sebagai valid, 

sehingga result dinyatakan sebagai true. 

 

3.5 Perancangan Basis Data 

Basis data yang digunakan untuk sistem BlueGP memiliki tiga tabel, yaitu 

tabel user image, dan groupPass. Tabel user menyimpan informasi username 

saja, tabel image menyimpan informasi semua nama file gambar yang ada di 

server. dan tabel grouppass memiliki foreign key terhadap nilai username dari 

tabel user dan id_image dari tabel image. 

 

Gambar 3.11 Rancangan ERD tabel user, grouppass, dan image 
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3.6 Uji Coba Sistem dan Dokumentasi 

Uji coba sistem diujikan terhadap 10 orang dari jurusan Teknik Komputer. 

Aspek yang diujikan adalah antara lain: 

• Waktu dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk registrasi. 

• Waktu dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk login. 

• Tingkat keberhasilan serangan pencurian password gambar pilihan 

dengan dan tanpa mengetahui instruksi bidak catur untuk kedua 

metode autentikasi yang diujikan. 

• Tingkat memorabilitas password gambar yang dipilih terhadap 

semua responden. 

Setelah sistem selesai dirancang dan diuji coba, penelitian didokumentasi 

untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai metode, teknik yang 

digunakan selama proses penelitian, dan hasil pengujian sistem beserta 

kesimpulannya. 

 

3.7 Bahan dan Peralatan 

Penelitian dilakukan menggunakan perangkat keras sebagai berikut: 

• Laptop sebagai webserver dengan spesifikasi: 

o Prosesor Intel i7-6700 

o RAM 16 GB 

o SSD 

• Android Smartphone dengan Android API minimal 21. 

Dalam segi perangkat lunak, penelitian dilakukan menggunakan: 

• Windows 10 

• Laragon (Apache dan MySQL) 

• Visual Studio Code 

• Android Studio 3 

   


