
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 
 

34 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut 

3.1 Studi Pustaka 

Dilakukan studi mengenai literatur-literatur yang terkait dengan topik penelitian. 

Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen teknis. 

Literatur tersebut dijadikan pedoman dalam pembuatan dan penulisan penelitian. 

 

3.2 Perancangan aplikasi 

Desain aplikasi dituangkan dalam flowchart yang memuat keseluruhan alur data 

dan cara kerja aplikasi yang dibangun. Diberikan pula data mengenai database 

yang digunakan dalam pembangunan aplikasi. 

 

3.3 Pembangunan aplikasi untuk web server 

Aplikasi dibuat di web server berbasis Apache dan menggunakan database 

MySQL. Di dalam aplikasi tersebut, terdapat fungsi untuk pendaftaran pengguna 

dan perangkat yang digunakan (client), fungsi untuk pengolahan data permintaan 

dari tiap client, dan fungsi untuk manejemen penyimpanan berkas dari pengguna. 

Kesemua fungsi tersebut dikemas dalam bentuk web service menggunakan 

teknologi XML-RPC.  
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3.4 Pembangunan aplikasi untuk komputer berbasis Windows 

Komputer yang digunakan adalah Windows XP, Vista, dan Windows 7. Aplikasi 

di komputer berbasis Windows dibuat menggunakan .NET Framework 3.5 dengan 

bahasa pemrograman C#. Sebelum aplikasi dapat berjalan di komputer, pengguna 

mendaftarkan komputer tersebut ke web server sebagai client agar nantinya 

komputer dapat berkomunikasi dengan web server. Di dalam aplikasi komputer 

terdapat fungsi untuk manajemen dan pemrosesan data permintaan yang didapat 

dari web server, dan fungsi untuk mengunggah berkas yang diminta ke web 

server.  

 

3.5 Pembangunan aplikasi untuk ponsel pintar berbasis Android 

Aplikasi ditujukan untuk ponsel pintar Android minimal versi 2.3 (Gingerbread). 

Sebelum aplikasi dapat dijalan di ponsel pintar Android, ponsel pintar harus 

didaftarkan terlebih dahulu ke web server sebagai client agar ponsel pintar dapat 

berkomunikasi dengan web server. Di dalam aplikasi ponsel pintar ini terdapat 

Graphical User Interface (GUI) yang menunjukkan status koneksi antara ponsel 

dengan komputer, dan tampilan eksplorasi direktori komputer. Pengguna 

menginput data permintaan berupa direktori yang akan dieksplorasi melalui 

aplikasi ponsel pintar dan kemudian data permintaan tersebut dikirimkan ke 

webserver via Internet. Hasil pemrosesan data tersebut akan dikirimkan kembali 

oleh webserver, diterima oleh ponsel pintar, dan ditampilkan dalam GUI. Di 

dalam aplikasi juga terdapat fungsi untuk mengunduh  data dari web server. 
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3.6 Implementasi Algoritma RC5 pada Sistem 

Pengiriman data dari web server ke client atau sebaliknya harus dienkripsi agar 

aman. Algoritma enkripsi yang akan digunakan adalah Rivest Code 5 (RC-5). 

Panjang blok cipher yang akan digunakan adalah 32 bit. 

 

3.7 Pengujian 

Pengujian dilakukan terhadap aspek keterhubungan antar perangkat dengan cara 

mengecek integritas data, baik itu data permintaan maupun berkas yang diunduh 

atau diunggah. Untuk memeriksa keabsahan dan validitas data yang dikirim antar 

perangkat, digunakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai sniffer di dalam 

jaringan. Pengujian juga dilakukan terhadap aspek keamanan dari metode enkripsi 

data dengan cara menyerang saluran komunikasi dengan metode Exhaustive Key 

Search. 

 

3.8 Analisa Data dan Pembahasan 

Analisa data dilakukan untuk memeriksa integritas data berkas yang diminta oleh 

ponsel pintar dengan data berkas yang diterima oleh ponsel pintar. Analisa juga 

dilakukan untuk mengukur tingkat ketahanan keamanan yang diterapkan terhadap 

serangan Exhaustive Key Search. 

 

3.9 Penyusunan Skripsi 

Penyusunan skripsi dilakukan berdasar studi literatur dan penelitian yang sudah 

dilakukan. 
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3.10 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2012 

sampai 1 April 2012 di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas ICT, Universitas 

Multimedia Nusantara. 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 

Januari 

2012 

Februari 

2012 
Maret 2012 

April 

2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Studi pustaka                          

2 Perancangan aplikasi                          

3 
Pembangunan aplikasi 

untuk webserver 
                        

 

4 

Pembangunan aplikasi 

untuk komputer 

berbasis Windows 

                        

 

5 

Pembangunan aplikasi 

untuk ponsel pintar 

berbasis Android 

                        

 

6 

Implementasi 

Algoritma RC5 pada 

Sistem 

                        

 

7 Pengujian                          

8 
Analisa Data dan 

Pembahasan 
            

 

9 Penyusunan Skripsi              
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