
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Pada bab metodologi penelitian akan membahas langkah yang dilakukan

dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini akan

dilakukan langkah-langkah yang dapat dilahit pada diagram alur berikut:

Gambar 3.1. Diagram Alur Langkah Penelitian

3.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Pentingnya suatu file yang disimpan dalam perangkat mobile oleh

penggunanya. File dapat bersifat pribadi dan sensitif sesuai dengan persepsi setiap

individu dapat berbeda. File memiliki ragam jenis ekstensi yaitu gambar,

dokumen maupun audio-video. Berdasarkan kebutuhan untuk mengamankan file

tersebut yang berada dalam perangkat smartphone berbasis sistem operasi

android, maka hal tersebut menjadi rumusan masalah bagaimana membuat

aplikasi yang dapat mengamankan file.
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3.3 Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode untuk memperoleh informasi yang

berhubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, informasi yang

dikumpulkan berupa konsep dan teori yang berkaitan dengan judul penulisan yaitu

kriptografi khususnya berhubungan dengan Advance Encryption Standard atau

AES serta teori enkripsi dan dekripsi pada suatu file dengan lingkup sistem

operasi mobile Android.

Langkah yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh tersebut adalah:

a. Studi Literatur

Pada langkah ini penulis melakukan mencari, menemukan dan

mengumpulkan informasi sesuai dengan kasus. Referensi dapat berupa

buku, journal, artikel dan penelitian tentang AES;

b. Diskusi

Pada langkah ini penulis berdiskusi dalam berbagai forum yang

berhubungan dengan pemrograman Android dengan maksud untuk

mencari solusi tentang permasalahan yang berhubungan dengan kesulitan

pemrograman serta pemahaman implementasi kriptografi dalam perangkat

mobile.

3.4 Analisa dan Perancangan

Pada langkah ini dilakukan pengenalan masalah yang muncul dalam

perancangan aplikasi. Analisa meliputi tahapan sistem yang akan dibuat sebagai

konsep, objek dan keterkaitannya, serta analisa solusi dari algoritma dan

kebutuhan aplikasi. Analisa ditranslasikan dalam bentuk pemodelan UML yaitu

activity diagram, usecase diagram, class diagram, dan sequence diagram.

3.5 Implementasi dan Pengujian

Implementasi serta pengujian menjelaskan penerapan setelah aplikasi

dibangun berdasarkan analisa dan perancangan. Aplikasi yang telah dibangun

diterapkan pada device ataupun emulator untuk mengetashui kekurangan dan

keberhasilan aplikasi sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, maupun

permasalahan yang terjadi pada tahap pengujian.
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Pengujian meliputi empat parameter yaitu keamanan, integritas data,

kecepatan proses dan perubahan kapasitas file. Pengujian dilakukan dengan

langkah sebagai berikut:

a. Blackbox, pengujian dilakukan secara tertutup dengan parameter yang telah

ditentukan serta dilakukan oleh penguji dalam hal ini debug program.

b. Mencari kekurangan dari sistem yang telah dibangun, hal ini dilakukan

setelah aplikasi berhasil dijalankan dan berupa kelamahan secara konsep yang

akan dimasukan dalam kesimpulan dan saran.

3.6 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini penulis menyimpulkan dari hasil penelitan dan hasil

pengujian. Penulis akan membahas tentang kelemahan yang telah dibuat sebagai

referensi penelitian selanjutnya.


