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BAB III  

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Studi Literatur 

Dalam studi literatur, dilakukan pembelajaran mengenai teori atau literatur 

yang berkaitan dengan perancangan dan pembangunan aplikasi notes terenkripsi 

dengan menggunakan algoritma AES-256 berbasis Android. Beberapa sumber 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah jurnal, skripsi, dan artikel 

online. 

2. Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan dalam proses 

perancangan dan pembuatan aplikasi, seperti API, hardware compatibility, dan 

library tambahan yang dibutuhkan. 

3. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Setelah menemukan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi, 

tahap perancangan dan pembuatan aplikasi dapat dimulai. Pembuatan aplikasi 

terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembuatan aplikasi notes sederhana, 

dilanjutkan dengan mengimplementasikan algoritma enkripsi AES-256 kepada 

seluruh notes yang disimpan. Setelah notes yang sudah disimpan dapat 

dienkripsi, proses pembuatan aplikasi dilanjutkan ke tahap pembuatan 

fingerprint authentication untuk melakukan pengenalan terhadap user agar notes 

yang sudah terenkripsi dapat didekripsi kembali untuk dibaca oleh user. 
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4. Pengujian Aplikasi 

Setelah tahap pembuatan aplikasi selesai, selanjutnya aplikasi akan 

dilakukan proses debug untuk melihat apakah masih terdapat error dan bug. Lalu 

dilanjutkan dengan pengujian aplikasi dengan melibatkan beberapa user berbeda 

untuk mengetahui apakah fingerprint authentication, user interface, dan fitur-

fitur lainnya sudah berjalan dengan baik. Kuesioner juga akan diberikan kepada 

user yang terlibat untuk mengetahui tanggapan dari user terhadap aplikasi dan 

membandingkan aplikasi dengan aplikasi lain yang serupa berdasarkan security 

factor. 

5. Evaluasi 

Proses evaluasi akan dilakukan dengan menganalisis usability, kinerja 

security pada aplikasi, dan tanggapan dari 15 orang user yang sudah mencoba 

aplikasi untuk mendapatkan kesimpulan dan saran bagi penelitian ini. 

6. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan bertujuan sebagai dokumentasi dari sebuah penelitian 

yang telah dilakukan sehingga dapat memberi informasi bagi penelitian lainnya 

yang serupa. 

 

3.2     Perancangan Aplikasi  

Perancangan aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah alur proses 

aplikasi secara keseluruhan dalam bentuk flowchart, lalu alur data yang digunakan 

pada program dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD), dan struktur tabel yang 

menjelaskan detail dari setiap tabel dalam database yang digunakan dalam aplikasi, 

serta rancangan antarmuka dari aplikasi yang dibangun. 
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3.2.1 Data Flow Diagram 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah perancangan alur data yang ada pada 

saat sistem dijalankan. Alur data akan dijabarkan dalam bentuk Data Flow Diagram 

(DFD). 

 

Gambar 3.1 DFD Context Diagram Aplikasi Notes 

Pada Gambar 3.1 merupakan context diagram yang menunjukkan garis besar 

alur perpindahan data pada aplikasi. Context diagram merupakan DFD level 0. Pada 

context diagram ini hanya terdapat satu entitas, yaitu user dan terdapat satu buah 

proses, yaitu Notes Application. Pada proses Notes Application memerlukan 

beberapa data input dari entitas user, yaitu fingerprint, register backup password, 

register backup password confirmation, backup password, keyword search, menu, 

edit title, edit content note, title note, dan content note. Pada proses notes 

application akan mengembalikan data kepada user berupa decyrpted string data 

notes. 
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Gambar 3.2 DFD Level 1 Aplikasi Notes
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Pada Gambar 3.2 ditunjukkan DFD level 1 yang merupakan DFD turunan dari 

proses Notes Apllication pada context diagram. Pada diagram ini proses Notes 

Application dibagi menjadi 9 proses, yaitu Fingerprint Activity, Create Note 

Activity, Edit Note Activity, Backup Password, Home Activity, Read Note Activity, 

Android Encryption, Android Decryption, dan Generate Encryption Key.  

Proses Fingerprint Activity merupakan proses yang pertama kali dilakukan 

saat aplikasi dijalankan. Pada proses ini akan dilakukan pengecekan apakah device 

yang digunakan untuk menjalankan aplikasi memiliki sistem fingerprint atau tidak, 

jika tidak maka user akan dialihkan langsung menuju proses Enter Backup 

Password Activity. Jika device memiliki sistem fingerprint maka user dapat 

memasukkan input fingerprint untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. 

Proses Create Note Activity berfungsi untuk menjalankan proses pembuatan 

notes yang baru dan menyimpannya ke dalam database dalam bentuk yang sudah 

terenkripsi. Pada proses ini dibutuhkan dua input dari user, yaitu title note dan 

content note. 

Proses Edit Note Activity berfungsi untuk menjalankan proses pengubahan 

data di dalam notes yang sudah dibuat sebelumnya. Sistem akan memberikan hasil 

dekripsi data note yang sudah dibuat sebelumnya dan menampilkannya, user dapat 

mengubah isi dari note tersebut atau membatalkan proses edit note.  

Proses Backup Password berfungsi untuk menjalankan proses password 

authentication dari mendaftarkan password hingga memasukkan password. 

Password yang disimpan di dalam database berbentuk string yang sudah di-hash 

sebelumnya. 
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Proses Home Activity berfungsi untuk menampilkan halaman utama aplikasi 

yang berisi daftar semua notes yang telah dibuat sebelumnya. Pada proses ini 

terdapat beberapa menu yang disediakan, yaitu search dan exit. 

Proses Read Note Activity berfungsi untuk menampilkan isi dari notes yang 

sudah dibuat sebelumnya dalam bentuk yang sudah terdekripsi. Pada proses ini 

terdapat dua buah menu, yaitu edit dan delete. 

Proses Android Encryption berfungsi untuk melakukan proses enkripsi pada 

input yang diberikan. Proses enkripsi dilakukan oleh sistem dan sebelum proses 

enkripsi dilakukan, dibutuhkan penentuan nilai pada setiap properties dari objek 

yang bersangkutan. 

Proses Android Decryption berfungsi untuk melakukan proses dekripsi pada 

input yang diberikan. Proses dekripsi dilakukan oleh sistem dan sebelum proses 

dekripsi dilakukan, dibutuhkan penentuan nilai pada setiap properties dari objek 

yang bersangkutan. 

Proses Generate Encryption Key berfungsi untuk menghasilkan encryption 

key yang digunakan untuk proses enkripsi. Key tersebut akan disimpan ke dalam 

sebuah container yang aman, yaitu keystore. 

Dalam diagram ini juga dijelaskan adanya dua tabel di dalam database yang 

digunakan, yaitu tabel password dan notes, dimana tabel password berfungsi untuk 

menyimpan backup password, sedangkan tabel notes untuk menyimpan title, 

content, dan date created dari notes yang dibuat oleh user. 

Selain dua tabel pada database yang digunakan, terdapat satu data store yang 

disediakan oleh Android, yaitu Keystore. Keystore berfungsi untuk menyimpan 

data encryption key pada Android dengan lebih aman, karena data encryption key 
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yang sudah disimpan di Keystore akan lebih sulit untuk diekstraksi dan memiliki 

cara khusus untuk menggunakannya.  

 

Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses Fingerprint Activity 

Pada Gambar 3.3 ditunjukkan DFD level 2 yang merupakan DFD turunan dari 

proses Fingerprint Activity.  Pada diagram ini proses Fingerprint Activity dibagi 

menjadi dua proses, yaitu Initialize Crypto Object dan Fingerprint Handler. 

Proses Initialize Crypto Object berfungsi untuk menginisialisasikan crypto 

object dengan encryption key yang sudah dihasilkan sebelumnya. Crypto object 

digunakan untuk proses enkripsi pada sistem fingerprint authentication. 

Proses Fingerprint Handler berfungsi untuk mengangani sistem fingerprint 

authentication pada device Android. Proses ini akan menerima satu buah input, 

yaitu crypto object yang berfungsi sebagai encryptor pada proses authentication 
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yang dijalankan oleh sistem. Jika proses authentication berhasil, maka akan 

dilakukan pengecekan terhadap backup password pada database apakah sudah 

terdaftar atau belum. Jika sudah, maka proses akan dilanjutkan ke Home Activity 

dan jika belum, maka proses akan dilanjutkan ke Register Backup Password 

Acitivty. 

 

Gambar 3.4 DFD Level 2 Proses Backup Password 

Pada Gambar 3.4 ditunjukkan DFD Level 2 yang merupakan turunan dari 

proses Backup Password. Pada diagram ini proses Backup Password dibagi menjadi 

tiga proses, yaitu Register Backup Activity, Hash Password, dan Enter Backup 

Password Activity. 

Proses Register Backup Password Activity berfungsi untuk mendaftarkan 

backup password yang dimasukkan dari user dan menyimpannya ke dalam tabel 

password. Backup password akan di-hash terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke 

dalam database. 
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Proses Hash Password berfungsi untuk melakukan proses hash pada backup 

password yang dimasukkan oleh user. Proses ini digunakan pada proses Register 

Backup Password dan Enter Backup Password 

Proses Enter Backup Password Activity berfungsi untuk menjalankan proses 

authentication dengan menggunakan backup password yang telah didaftarkan 

sebelumnya pada proses Register Backup Password Activity. Sebelum input backup 

password dari user dibandingkan dengan backup password yang terdapat dalam 

database, input backup password akan di-hash terlebih dahulu. 

3.2.2 Flowchart 

Pembuatan flowchart dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana aliran 

program berjalan. Berikut ini adalah flowchart yang digunakan. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Notes Application 

Pada Gambar 3.5 digambarkan flowchart proses Notes Application. Pada saat 

user membuka aplikasi, user dapat memilih menggunakan fingerprint 
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authentication atau password authentication. Jika user memilih menggunakan 

fingerprint authentication, maka akan dilanjutkan ke proses Fingerprint Activity. 

Jika user memilih menggunakan password authentication, maka akan dilanjutkan 

ke proses Backup Password. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Fingerprint Activity 

Pada Gambar 3.6 digambarkan proses yang pertama kali terjadi saat user 

menjalankan aplikasi, yaitu Fingerprint Activity. Proses pertama yang dilakukan 

adalah melakukan pengecekan terhadap tabel password apakah ada backup 

password yang telah terdaftar sebelumnya untuk menentukan apakah menu untuk 

memasukkan backup password dimunculkan atau disembunyikan. Jika terdapat  

backup password yang telah terdaftar sebelumnya dan user ingin menggunakan 
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password authentication, maka proses akan dilanjutkan ke Backup Password. 

Apabila belum terdapat backup password yang didaftarkan sebelumnya, maka user 

harus memasukkan input fingerprint yang sesuai dengan fingerprint yang telah 

terdaftar di menu setting pada smartphone yang digunakan untuk menjalankan 

aplikasi.  

Proses Generate Encryption Key berfungsi untuk menghasilkan encryption 

key yang akan digunakan dalam proses enkripsi pada sistem fingerprint 

authentication. Encryption key yang didapatkan akan digunakan dalam proses 

Initialize Crypto Object. Initialize Crypto Object berfungsi sebagai encryptor dalam 

proses fingerprint authentication. Proses Fingerprint Handler berfungsi untuk 

menjalankan sistem fingerprint authentication pada aplikasi. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Generate Encryption Key 
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Pada Gambar 3.7 dijelaskan proses Generate Encryption Key yang berfungsi 

untuk menghasilkan dua jenis encryption key dengan fungsi yang berbeda, yaitu 

encryption key untuk fingerprint authentication dan encryption key untuk data 

notes. Dimulai dari proses Initialize Keystore, lalu Initialize Key Generator yang 

berfungsi untuk menginisialisasi objek key generator dengan nilai tertentu pada 

setiap properties, dilanjutkan dengan proses Generate Encryption Key yang 

berfungsi untuk menghasilkan encryption key dan akan langsung disimpan ke dalam 

Keystore. 

 

Gambar 3.8 Flowchart Initialize Crypto Object 

Pada Gambar 3.8 dijelaskan tentang poses Initialize Crypto Object. Crypto 

object adalah objek yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi pada sistem 
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fingerprint authentication. Proses dimulai dari Get Instance Cipher untuk membuat 

cipher object yang baru dan menginisialisasikannya dengan nilai tertentu pada 

setiap properties. Kemudian encryption key atau secret key diambil dari keystore 

guna menjalankan proses Initialize Cipher. Setelah object cipher berhasil 

diinisialisasikan, dilanjutkan ke proses Set Crypto Object yang berfungsi untuk 

menjadikan cipher object menjadi crypto object yang akan digunakan untuk proses 

enkripsi pada sistem fingerprint authentication. 

 

Gambar 3.9 Flowchart Fingerprint Handler 
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Pada Gambar 3.9 dijelaskan tentang proses fingerprint authentication pada 

aplikasi yang dimulai dari proses authenticate, dimana proses ini dijalankan 

sepenuhnya oleh sistem. Jika proses authentication mengalami error seperti 

fingerprint yang dimasukkan tidak sama dengan fingerprint yang terdaftar atau 

fingerprint tidak dapat terbaca karena sensor yang kotor, maka error text akan 

dimunculkan. Sedangkan jika proses authentication berhasil, akan dilanjutkan ke 

proses pengecekan apakah terdapat backup password yang sudah terdaftar 

sebelumnya, jika ada maka proses akan dilanjutkan ke Home Activity, dan jika tidak 

maka user akan dialihkan ke proses Backup Password untuk mendaftarkan backup 

password terlebih dahulu sebelum menjalankan proses Home Activity. 

 

Gambar 3.10 Flowchart Backup Password 

Pada Gambar 3.10 dijelaskan tentang proses Backup Password yang 

menangani semua proses yang berhubungan dengan backup password dalam 
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aplikasi. Jika user ingin mendaftarkan backup password maka proses Register 

Backup Password Activity akan dijalankan. Jika user ingin menggunakan password 

authentication maka proses Enter Backup Password Activity akan dijalankan. 

 

Gambar 3.11 Flowchart Register Backup Password Activity 
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Pada Gambar 3.11 dijelaskan tentang proses Register Backup Password 

Activity yang dimulai dari proses Show Input Textbox, lalu user akan melakukan 

input backup password dan confirm password. Kemudian dilakukan pengecekan 

apakah input backup password yang dimasukkan sama dengan confirm password 

dan memiliki minimal 8 karakter. Jika tidak maka error text akan dimunculkan dan 

jika iya maka akan dilanjutkan ke proses Hash Password dan menyimpan password 

yang telah di-hash ke dalam database. 

 

Gambar 3.12 Flowchart Hash Password 
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Pada Gambar 3.12 proses Hash Password dimulai dari pembuatan objek 

message digest dan mengatur algoritma hash yang akan digunakan pada proses Get 

MD5 Instance for Message Digest. Lalu sistem akan melakukan proses hash dan 

menghasilkan output MD5 hash. Kemudian hasil output dari MD5 hash akan di-

hash kembali dengan algoritma SHA-256 dengan tujuan agar password lebih sulit 

untuk ditebak oleh attacker.  

 

Gambar 3.13 Flowchart Enter Backup Password Activity 

Pada Gambar 3.13 dijelaskan tentang proses Enter Backup Password Activity 

yang dimulai dari proses Show Input Textbox, lalu sistem akan menerima input dari 
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user. Kemudian aplikasi akan mengambil data password dari database dan 

melakukan proses hash terhadap input, kemudian hasil hash akan dicocokkan 

dengan data yang diambil dari database. Jika hasilnya tidak cocok maka error text 

akan dimunculkan dan jika cocok maka proses akan dilanjutkan ke Home Activity. 

 

Gambar 3.14 Flowchart Home Activity 

Pada Gambar 3.14 proses Home Activity dimulai dari pengecekan apakah 

encryption key dengan nama yang diberikan telah ada di dalam keystore. Jika tidak 

maka akan dijalankan proses Generate Encryption Key untuk menghasilkan 

Rancang Bangun Aplikasi..., Aswin Darma Saputra, FTI UMN, 2018



 

 

39 

 

encryption key yang nantinya akan digunakan untuk mengenkripsi data notes. Jika 

iya maka proses akan dilanjutkan ke Create Table Row for Notes. Setelah semua 

notes berhasil ditampilkan, user bisa memilih 3 menu yang tersedia pada aplikasi, 

yaitu create note pada proses Create Note Activity yang berfungsi untuk membuat 

notes baru, search note dengan menjalankan proses Search Notes untuk melakukan 

pencarian terhadap notes yang sudah pernah dibuat sebelumnya, dan read note pada 

Read Note Activity yang berfungsi untuk membuka atau membaca note yang sudah 

pernah dibuat sebelumnya. 

 

Gambar 3.15 Flowchart Create Note Activity 

Pada Gambar 3.15 dijelaskan proses Create Note Activity. Pertama sistem 

akan melakukan proses Show Input Textbox untuk user yang akan memasukkan 

input title dan content notes, lalu aplikasi akan mengambil data tanggal dari 

smartphone yang digunakan untuk menandakan kapan notes tersebut dibuat. 

Setelah itu akan dilanjutkan ke proses Android Encryption untuk melakukan proses 
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enkripsi terhadap data notes yang telah dimasukkan sebelumnya. Setelah data 

berhasil dienkripsi, data tersebut akan dimasukkan ke dalam database. 

 

Gambar 3.16 Flowchart Android Encryption 

Pada Gambar 3.16 dijelaskan tentang proses enkripsi yang terjadi dalam 

aplikasi, dimulai dari menginisialisasikan cipher object yang digunakan untuk 

melakukan proses enkripsi. Kemudian mengambil data yang ingin dienkripsi dalam 

bentuk byte yang nantinya akan dienkripsi dalam proses Encrypt by Android 
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System. Sebelum proses enkripsi dilakukan sistem akan melakukan proses Generate 

IV karena encryption mode yang dipakai adalah CBC. Proses Encrypt by Android 

System merupakan proses enkripsi yang dijalankan sepenuhnya oleh sistem Android 

dengan memanggil fungsi doFinal() dari objek cipher yang dipakai. Proses Encrypt 

by Android System akan menghasilkan data dalam bentuk byte, oleh karena itu 

diperlukan proses decoding untuk data dalam bentuk byte ke dalam bentuk string 

agar dapat ditampilkan ke user. Proses akan dilanjutkan ke Get IV untuk 

mendapatkan IV yang sudah dihasilkan sebelumnya. IV yang telah didapatkan 

setelah proses enkripsi akan dilakukan proses decoding ke dalam bentuk string yang 

nantinya akan disisipkan pada string judul notes yang telah terenkripsi.  

 

Gambar 3.17 Flowchart Android Decryption 

Pada Gambar 3.17 dijelaskan tentang proses dekripsi pada aplikasi yang 

dimulai dari pemisahan string data notes dan string IV, lalu dilanjutkan dengan 
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menginisialisasikan cipher object yang kemudian akan digunakan dalam proses 

Decrypt by Android System. Proses Decrypt by Android System adalah proses 

dekripsi yang sepenuhnya dilakukan oleh sistem Android dengan menggunakan 

objek cipher yang telah diinisialisasi sebelumnya dan IV yang digunakan pada saat 

proses enkripsi. Hasil output dari proses Decrypt by Android System adalah dalam 

bentuk byte, oleh karena itu untuk menampilkannya dibutuhkan proses encoding 

dari data yang berbentuk byte ke dalam bentuk string. 

 

Gambar 3.18 Flowchart Search Notes 

Pada Gambar 3.18 dijelaskan tentang proses pencarian notes. Pertama sistem 

akan melakukan proses Show Input Textbox untuk user memasukkan input keyword 
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search. User dapat memilih untuk melakukan penggantian input, setelah berhasil 

mengganti input maka tampilan sebelumnya akan dihapus semua pada proses 

Remove All Table Row. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah proses 

pencarian sudah selesai, jika belum maka akan dilakukan proses Retrieve Data, lalu 

membandingkan input dengan data yang sudah didapatkan dari proses Retrieve 

Data. Jika terdapat data yang cocok dengan input, maka data akan ditampilkan pada 

proses Create Table Row for Notes. User dapat memilih untuk menutup search view 

dan submit input dengan menekan tombol enter pada keypad dan proses akan 

dilanjutkan dengan menutup Close Search View. Karena proses search berjalan 

pada saat user memasukkan input dan pada saat user mengganti input, jika user 

menekan enter maka akan dianggap proses search sudah selesai. 

 

Gambar 3.19 Flowchart Read Note Activity 

Pada Gambar 3.19 dijelaskan tentang proses Read Note Activity untuk 

menampilkan notes yang ingin dibaca oleh user. Dimulai dari proses Retrieve Data 
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lalu menampilkannya dengan data yang sudah didekripsi. Kemudian user bisa 

memilih dua pilihan yaitu, mengganti isi dari notes tersebut yang nantinya akan 

dilanjutkan ke proses Edit Note Activity dan menghapus notes yang sedang dibaca. 

Jika user ingin menghapus notes, sebelum notes dihapus akan diberikan peringatan 

sebagai konfirmasi jika memang notes tersebut ingin dihapus. Jika user menjawab 

ok maka notes akan dihapus. 

 

Gambar 3.20 Flowchart Edit Note Activity 

Pada Gambar 3.20 dijelaskan tentang proses Edit Note Activity yang 

memungkinkan user untuk melakukan perubahan terhadap data notes yang sudah 
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dibuat sebelumnya. Pertama data dari notes yang akan diubah diambil dari 

database, lalu didekripsi, dan kemudian ditampilkan ke user. Setelah data 

ditampilkan user bisa mengubah title dan content notes yang kemudian akan 

dienkripsi pada proses Android Encryption sebelum dimasukkan ke dalam database 

dengan proses update. 

3.2.3 Struktur Tabel 

Dalam membangun aplikasi notes, terdapat tiga struktur tabel yang 

digunakan. Setiap tabel tidak memiliki hubungan satu sama lain. Tabel-tabel 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Tabel Password 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data id dan password. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel Password 

Field Name Type Information 

id int primary key 

password text  

 

2. Tabel Notes 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data notes yang terdiri dari id, title, 

note, dan date created. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel Notes 

Field Name Type Information 

id int primary key 

title varchar(40)  

note text  

date_created varchar(40)  

 

 

3. Keystore 
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Tabel ini merupakan data store yang disediakan oleh Android untuk 

menyimpan encryption key agar lebih aman, karena data encryption key yang 

sudah disimpan di Keystore akan lebih sulit untuk diekstraksi dan memiliki 

cara khusus untuk menggunakannya. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Keystore 

Field Name Type Information 

alias_name String  

encryption_key Secret Key  

 

3.2.4 Rancangan Tampilan Antarmuka 

Aplikasi notes yang dibuat perlu memiliki rancangan tampilan antarmuka 

sehingga aplikasi yang dibuat memiliki gambaran yang jelas seperti apa tampilan 

yang akan dibuat pada aplikasi. Berikut ini adalah rancangan antarmuka yang 

digunakan pada aplikasi. 

 

Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Fingerprint Activity 
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Pada Gambar 3.21 ditunjukkan rancangan Antarmuka Fingerprint Activity 

yang berisikan logo, deskripsi untuk melakukan fingerprint authentication, pilihan 

menu untuk memasukkan backup password yang hanya akan muncul jika backup 

password sudah didaftarkan sebelumnya, error text yang berfungsi untuk 

memberikan informasi bahwa terdapat error pada sistem fingerprint authentication, 

dan help text yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada user yang tidak 

mengerti dengan tampilan tersebut. 

 

Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Register Backup Password Activity 

Pada Gambar 3.22 ditunjukkan rancangan antarmuka Register Backup 

Password Activity yang berisikan text Backup Password sebagai judul halaman, 

textbox backup_password dan confirmation_backup_password sebagai tempat user 

mengisikan backup password dan confirmation backup password, tombol enter 
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untuk mendaftarkan backup password yang telah diisi, help text yang berisi text 

untuk membantu user yang bingung, dan error text untuk menampilkan error yang 

terjadi selama proses pendaftaran backup password. 

 

Gambar 3.23 Rancangan Antarmuka Enter Backup Password Activity 

Pada Gambar 3.23 ditunjukkan rancangan antarmuka Enter Backup Password 

Activity yang berisikan text backup password sebagai judul halaman, textbox 

backup_password sebagai tempat user memasukkan backup password yang telah 

didaftarkan sebelumnya, tombol enter untuk menjalankan proses pengecekan 

terhadap input, dan error text untuk menampilkan error yang terjadi pada saat 

pengecekan input dengan password yang sudah terdaftar sebelumnya. 
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Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Home Activity 

Pada Gambar 3.24 ditunjukkan rancangan antarmuka Home Activity yang 

berisi toolbar yang nantinya akan memiliki judul aplikasi, menu search, menu 

create note, dan exit, dan di bawah toolbar akan ditampilkan semua notes yang telah 

dibuat sebelumnya dengan tampilan yang dapat di-scroll. 

 

Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Create Note Activity 
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Pada Gambar 3.25 ditunjukkan Rancangan Antarmuka Create Note Activity 

yang berisi toolbar yang nantinya akan memiliki menu untuk menyimpan note yang 

sudah dibuat dan menu cancel untuk tidak jadi membuat note dan kembali ke 

halaman home activity. Di bawah toolbar terdapat tempat untuk mengisikan title 

dan konten dari note yang ingin dibuat. 

 

Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Read Note Activity 

Pada Gambar 3.26 ditunjukkan rancagan antarmuka Read Note Activity yang 

hampir sama dengan rancangan antarmuka Create Note Activity, namun terletak 

perbedaan pada bagian toolbar yang nantinya akan berisikan menu edit untuk 

melakukan penggantian isi dari note yang sudah dibuat dan menu delete untuk 

menghapus note yang sedang dibaca. 
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Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Edit Note Activity 

Pada Gambar 3.27 ditunjukkan rancangan antarmuka Edit Note Activity yang 

sama dengan rancangan antarmuka Create Note Activity dengan menu pada toolbar 

yang sama pula yaitu, save untuk selesai melakukan edit terhadap note yang sedang 

dibuka lalu menyimpannya dan cancel untuk membatalkan proses edit terhadap 

note. 
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