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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN SECURE ACCESS MODULE UNTUK 

AUTENTIKASI APLIKASI ANDROID  
 

 

Oleh 

M. Alimuddin 

NIM : 23215022 

(Program Magister Teknik Elektro) 

 

Munculnya malware generasi kedua yang mampu melakukan transformasi 

membuat malware menjadi semakin sulit di deteksi oleh anti-malware. Anti-

malware mendeteksi dengan signature dari malware. Namun transformasi 

malware mengakibatkan berubahnya malware, sehingga metode deteksi dengan 

signature-based menjadi tidak efektif.  

 

Metode pengujian aplikasi dengan sandbox digunakan untuk mendeteksi 

keberadaan malware didalam aplikasi. Metode sandbox cukup efektif untuk 

mendeteksi malware yang mampu bertransformasi. Selanjutnya attacker 

mengunakan evasive sandbox method untuk melewati deteksi malware melalui 

sandbox. 

 

Metode keamanan yang ada saat ini yaitu dengan mendeteksi keberadaan 

malware. Penelitian ini melihat sisi lain dari serangan malware melalui aplikasi 

android. Penelitian ini tidak berusaha mendeteksi malware, namun kebalikannya, 

yaitu mencoba mendeteksi setiap aplikasi didalam android yang dijalankan masih 

autentik dan tidak berubah. Dengan kata lain aplikasi yang akan dijalankan akan 

dilakukan proses autentikasi untuk mendeteksi keaslian dari aplikasi yang akan 

dijalankan tersebut. 

 

Pengujian dilakukan dengan pengujian blackbox, pengujian autentikasi, serta 

pembuktian autentikasi. Hasil pengujian membuktikan bahwa aplikasi yang dibuat 

mampu mendeteksi perubahan file apk dan file dex dari aplikasi. 

 

 

Kata Kunci: Malware, transformasi, anti-malware, signature, signature-based, 

sandbox, evasive sandbox method, blackbox. 
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ABSTRACT 

 

SECURE ACCESS MODULE DEVELOPMENT FOR ANDROID 

APPLICATION AUTHENTICATION 

 
 

By 

M. Alimuddin 

NIM : 23215022 

(Electrical Engineering Master Program) 

 

The appearance of second-generation malware that can transform make malware 

even more difficult to detect by anti-malware. Anti-malware detects malware by 

its signature. But the the malware transformation resulted in malware signature 

changes, so the method of signature-based detection becomes ineffective. 

 

Application testing method with sandbox is used to detect the presence of malware 

in the application. The sandbox method is quite effective for detecting 

transformations malware. The attacker then uses the sandbox evasive method to 

pass the sandbox. 

 

The current security method is to detect the presence of malware. This research 

sees the other side of malware attacks through android apps. This research is not 

trying to detect malware, but the opposite, that is trying to detect every 

application in android that run is still authentic and unchanged. In other words 

the application will be executed will be the authentication process to detect the 

authenticity of the application to be run it. 

 

Testing is done by blackbox testing, authentication testing, and authentication 

authentication. The test results prove that the application created is able to detect 

apk file changes and dex files from the application. 

 

 

Keywords: Malware, transformasi, anti-malware, signature, signature-based, 

sandbox, evasive sandbox method, blackbox. 
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Bab I Pendahuluan 

 

I.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data publikasi Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2016 terdapat sebanyak 132,7 juta pengguna internet di Indonesia atau 

sebanyak 48,2% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2016. Persentase 

pengguna internet tertinggi berada dipulau jawa yaitu sebanyak 86,3 juta atau 

65% penduduknya pengguna internet. Mayoritas Pengguna Internet berusia 35- 44 

tahun yaitu sebanyak 38,7 juta atau 29,2 % dari total pengguna internet, kemudian 

diikuti usia 25-34 sebanyak 32,3 juta atau 24,4% dari total pengguna internet 

(APJII, 2016).  

Profil pengguna internet di Indonesia berdasarkan media yang digunakan untuk 

akses internet menunjukkan sebanyak 63,1 juta pengguna internet (47,6% dari 

total pengguna internet) mengakses internet melalui mobile device. Survey ini 

juga menunjukkan bahwa sebanyak 84,2 juta pengguna internet (63,5% dari total 

pengguna internet) di Indonesia pernah melakukan transaksi online. Survei ini 

juga menunjukkan bahwa sebanyak 46,1 juta (34,8% dari total pengguna internet) 

melakukan transaksi online lebih dari satu kali dalam satu bulan. Dengan 

banyaknya jumlah pengguna dan banyaknya jumlah transaksi online maka 

Indonesia menjadi sasaran bagi attacker untuk menyebarkan malware. 

Publikasi GData Mobile Malware Report tentang jumlah jenis mobile malware 

yang beredar diseluruh dunia menunjukkan rentannya android terhadap serangan 

malware. Dalam laporan tersebut, hingga semester pertama tahun 2016 disebutkan 

terdapat sebanyak 1,72 juta jenis malware baru terdeteksi di seluruh dunia. Angka 

tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 29% dibandingkan dengan periode 

yang sama pada tahun 2015. Pada periode semester pertama tahun 2015 jumlah 

malware baru yang terdeteksi sebanyak 1,32 juta jenis malware (GDataMobile 

Malware Report, 2016). 

Diperkirakan pada akhir tahun 2016 jumlah malware jenis baru yang terdeteksi 

akan mencapai 4,25 juta jenis malware. Angka perkiraan tersebut meningkat 

sebesar 1,96 juta malware atau sebesar 82% dari angka tahun 2015. Jumlah 
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malware jenis baru yang terdeteksi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 2,33 juta jenis 

malware. (GDataMobile Malware Report, 2016). 

 

Gambar I.1. Grafik Perkembangan Jumlah Malware Android (2011-Q12015) 

(GDataMobile Malware Report, 2016) 

Malware DroidKungfu adalah salah satu jenis malware android berdasarkan 

analisis malware android melakukan update attack dan juga mampu melakukan 

transformasi. Setelah malware menginfeksi android langkah berikutnya yaitu 

malware akan berusaha mendapatkan akses superuser melalui root eksploit yang 

ada didalam file malware. Malware DroidKungfu juga mengandung payload yang 

berkomunikasi dengan remote Command and Control (C&C) server dan 

menerima perintah darinya. Hasil investigasi menunjukkan C&C server address 

selalu berubah. Ketika malware sudah berhasil mendapatkan hak akses superuser 

dan payload C&C server sudah aktif android sudah dikuasai attacker. Attacker 

bisa melakukan apa saja termasuk semua serangan turunannya seperti mengirim 

SMS premium data leakage dan lain-lain (Zhou dan Jiang, 2012). 

Android.opfake adalah salah satu jenis malware yang mampu melakukan 

transformasi. Transformasi oleh android.opfake dilakukan dengan metode 

enkripsi malware didalam aplikasi sehingga signature malware tidak terdeteksi. 

Setelah beberapa waktu dekripsi akan dijalankan dan malware akan mengirimkan 

SMS berisi informasi penting didalam sistem android tersebut kepada beberapa 

server (Suenaga, 2012).  
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Berdasarkan contoh malware android di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 

malware yang mampu melakukan transformasi dan update sehingga perlu 

dirancang tambahan metode security android yang mampu melakukan autentikasi 

setiap aplikasi yang akan dijalankan. Aplikasi ini bertujuan untuk mendeteksi 

bahwa aplikasi yang akan dijalankan merupakan aplikasi yang autentik. 

Secure Access Module (SAM) adalah suatu bentuk smart card dengan smartchip 

yang digunakan meningkatkan security dan performance kriptografi dari suatu 

device. SAM digunakan dalam transaksi sistem elektronik (e-transaksi) untuk 

menyimpan fungsi kriptografi dan kunci (GlobalPlatform, diakses April 2016). 

Salah satu contoh penggunaan SAM dengan smartchip yaitu pada kartu ATM 

(Automated Teller Machine). Pengembangan dari penggunaan SAM yaitu pada 

pengembangan open autentikasi untuk web service dengan SAM (Leinonen dkk, 

2012). Pengembangan penelitian tersebut, SAM digunakan untuk autentikasi user 

yang melakukan proses tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mendesain 

pengembangan SAM untuk autentikasi aplikasi pada android. 

Terkait dengan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia dana penelitian ini. 

Penelitian ini dapat diterapkan pada perangkat yang akan digunakan BPS untuk 

mendukung pendataan dengan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). 

Sehingga pemegang CAPI hanya bisa memasang aplikasi yang sudah diregistrasi 

oleh BPS dan mencegah adanya malware jenis transformasi yang berasal dari 

aplikasi. Sehingga device yang digunakan untuk mendukung CAPI menjadi lebih 

aman dari serangan malware.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah android melakukan autentikasi aplikasi yang akan dijalankan?  

2. Apa faktor autentikasi dan metode yang dapat digunakan untuk autentikasi 

aplikasi android? 

3. Bagaimana rancangan pengembangan SAM untuk autentikasi aplikasi 

android? 

4. Bagaimana melakukan evaluasi untuk menguji rancangan SAM yang 

dibangun? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi faktor autentikasi dan metode yang bisa digunakan untuk 

autentikasi aplikasi. 

2. Melakukan perancangan pengembangan SAM untuk sistem autentikasi 

aplikasi android. 

3. Merancang android trusted machine dimana setiap aplikasi yang di instal 

dan berjalan merupakan aplikasi tanpa malware, autentik dan dijalankan 

oleh user yang autentik. 

 

I.4 Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Perancangan dan implementasi pengembangan SAM untuk autentikasi 

aplikasi dibatasi pada mobile device dengan sistem operasi android. 

2. Perancangan autentikasi aplikasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu 

autentikasi startup aplikasi dan autentikasi instalasi aplikasi. Untuk 

implementasi dan pengujian penelitian ini dibatasi pada autentikasi startup 

aplikasi, karena pada perancangan autentikasi instalasi aplikasi merupakan 

pengembangan dari aplikasi CosinCHECK dengan penggunaan SAM 

sebagai media penyimpanan database.  

3. Aplikasi Autentikasi Startup Aplikasi (APA) berfungsi mendeteksi 

aplikasi yang mengalami perubahan struktur aplikasi namun tidak dapat 

mencegah infeksi malware dan tidak dapat menghapus malware dari 

system android. 

4. Malware generasi pertama yang tidak mengalami transformasi tidak akan 

dapat dideteksi oleh aplikasi APA. Pengujian Aplikasi APA hanya 

dilakukan pada malware yang mampu bertransformasi. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan penjelasan sebagai 

berikut. 
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Bab I Pendahuluan 

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang diangkat pada penelitian 

ini. Permasalahan tersebut dianalisis sehingga diperoleh fokus permasalahan. 

Tujuan penelitian dipaparkan beserta batasan penelitian. Pada bab ini juga 

dijelaskan manfaat dan keluaran hasil penelitian ini sehingga dapat diketahui 

seberapa perlunya dilakukan penelitian ini. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat dasar teori yang menjadi acuan dari penelitian ini. Pada bab ini 

dijelaskan mengenai konsep dan definisi dari SAM dan berbagai 

pengembangannya. Pada bab ini juga dibahas  mengenai konsep autentikasi dan 

metode yang diterapkan untuk autentikasi aplikasi.  

Bab III Metodologi  

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode system engineering.  

Bab IV Analisis dan Perancangan 

Bab ini menjelaskan tentang analisis sistem security android dan rancangan sistem 

autentikasi aplikasi berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dalam 

tinjauan pustaka. 

Bab V Implementasi dan Pengujian 

Bab ini memaparkan implementasi dan pengujian aplikasi autentikasi yang 

diusulkan. Pada bab ini juga dilakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil 

pengujian dari aplikasi autentikasi yang diusulkan. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta tingkat tercapainya tujuan 

penelitian seperti yang dijelaskan pada bab pertama. Selain itu juga berisi saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

 

II.1 Android 

Android merupakan sistem operasi yang berbasis Linux dan dirancang untuk 

perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone serta komputer tablet. Android 

pada awalnya dikembangkan oleh perusahaan bernama Android, Inc. yang 

didirikan di Palo Alto, California, pada Oktober 2003 oleh Andy Rubin (pendiri 

Danger), Rich Miner (pendiri Wildfire Communications, Inc.), Nick Sears 

(mantan VP T-Mobile), dan Chris White (Kepala desain dan pengembangan user 

interface WebTV), dengan dukungan finansial yang berasal dari Google, yang 

kemudian Google pun membelinya pada tahun 2005 dan menjadikannya sebagai 

anak perusahaan yang dimiliki oleh Google. Pendiri Android Inc. yaitu Rubin, 

Miner, serta White tetap bekerja pada perusahaan tersebut setelah diakuisisi oleh 

Google. Di Google, tim yang dipimpin oleh Andy Rubin mulai untuk 

mengembangkan sebuah platform perangkat seluler dengan menggunakan kernel 

Linux.  

Perkembangan versi android dirilis secara alfabet dengan berdasarkan nama 

sebuah makanan pencuci mulut. Rilis versi pertama android yaitu Apple Pie dan 

saat ini android sudah mencapai versi 7 dengan API 24 dengan nama Nougat. 

Menurut Friska (2017) dalam penelitiannya tentang taksonomi serangan pada 

android, salah satu sumber threat pada serangan pada android dapat berasal dari 

malware dengan target serangan yaitu aplikasi android. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk mendeteksi keberadaan malware didalam aplikasi. Anti-malware 

merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi malware yang bekerja dengan 

cara deteksi adanya signature malware di dalam aplikasi. Deteksi malware 

dengan signature-based efektif untuk mendeteksi malware generasi pertama, 

namun tidak efektif untuk malware generasi kedua yang mampu melakukan 

transformasi. Transformasi dapat mengubah signature dari malware sehingga 

tidak terdeteksi. Sandbox merupakan metode deteksi malware generasi kedua 

dengan mempelajari perilaku dari aplikasi. Aplikasi akan diletakkan di dalam 

lingkungan virtual (sandbox) yang dibuat mirip dengan lingkungan asli dari 

sistem dan dipelajari perilaku dari aplikasi tersebut kemudian disimpulkan bahwa 
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aplikasi tersebut mengandung malware berdasarkan perilakunya. Kemudian 

metode evasive sandbox ditemukan untuk mengelabui deteksi malware melalui 

sandbox. 

Selanjutnya pada subbab ini akan di uraikan mengenai struktur file apk dari 

aplikasi android, proses instalasi aplikasi android, komponen aplikasi didalam 

sistem android, jenis malware android, teknik deteksi malware dan security pada 

android. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menyimpulkan bagian dari 

komponen aplikasi dalam sistem android yang akan digunakan untuk autentikasi 

aplikasi android dan merancang pengembangan SAM untuk sistem autentikasi 

aplikasi android. 

 

II.1.1 Struktur File Android Package Kit (APK) 

Paket aplikasi android memiliki ekstensi file *.apk (Android Package Kit). File 

apk merupakan bentuk terkompresi dari paket-paket file dalam aplikasi. Aplikasi 

android berisi file dan folder berikut (Tiwari dkk, 2016).  

 File AndroidManifest.xml : file ini merupakan dengan format xml 

paling penting dalam struktur aplikasi android karena berisi informasi 

konfigurasi aplikasi seperti versi android dan permission yang 

dibutuhkan aplikasi. 

 Folder META-INF : folder ini berisi file CERT.RSA, CERT.SF, 

dan MANIFEST.MF. Folder ini berisi informasi signature dari setiap 

file dalam file apk aplikasi. 

 File Classes.dex  : file ini merupakan bytecode aplikasi yang 

telah di compile dengan Java VM sehingga bisa diterjemahkan oleh 

dalvik VM. 

 Folder res   : folder ini berisi file-file yang dibutuhkan 

oleh aplikasi seperti layout, atribut, icon dan lain-lain. 

 File resources.asrc  : file binary resource yang dihasilkan setelah 

compilasi berhasil dilakukan. 

 Folder Assets  : folder berisi file tambahan untuk aplikasi. 

 Folder lib   : folder berisi private library untuk aplikasi. 
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ZIP
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LayoutLayout
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Gambar II.1 Komponen didalam File apk Aplikasi Android (Faruki dkk, 2015) 

 

II.1.2 Proses Instalasi Aplikasi Android 

Ada empat cara untuk melakukan instalasi aplikasi ke dalam android, yaitu.  

1. Instal dari playstore, yaitu instalasi dengan melalui aplikasi playstore 

yang biasanya telah ada dalam paket sistem operasi android. 

2. Instal dari android debug bridge (adb), yaitu proses instalasi dilakukan 

melalui adb shell. Hal ini biasanya dilakukan oleh pengembang aplikasi 

android untuk menguji aplikasi yang dibuatnya. 

3. Install dari file apk, yaitu proses instalasi melalui paket aplikasi android 

dengan ekstensi *.apk.  
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Gambar II.2 menunjukkan rangkaian proses instalasi aplikasi ke dalam android. 

Ketiga cara instal aplikasi di atas hanya membedakan sumber instalasi aplikasi 

android sedangkan proses berikutnya tetap sama (Barrera dkk, 2012). 

Rangkaian proses instalasi aplikasi android adalah sebagai berikut. 

1. Sistem android mengurai paket aplikasi dan melakukan verifikasi paket 

(sistem akan memastikan paket aplikasi tidak berubah atau rusak setelah di 

tandatangani dan memiliki sertifikat yang sah untuk penandatanganan 

kunci). 

2. Sistem android menentukan lokasi instalasi dan memutuskan apakah 

aplikasi tersebut merupakan instasi baru atau update aplikasi berdasarkan 

atribut (seperti nama aplikasi) di dalam file manifest dari aplikasi. Jika 

sama dengan aplikasi yang sudah terpasang, maka akan diperlakukan 

sebagai update aplikasi. Dalam kasus ini, jika sertifikat (satu atau 

kumpulan sertifikat ditandatangani beberapa kunci) dibandingkan dengan 

sertifikat dari aplikasi yang sudah di install. Jika kedua aplikasi tersebut 

ditandatangani dengan kunci yang sama, maka aplikasi yang sudah ada 

dalam android akan dihapus (data user tidak dihapus) dan diganti dengan 

aplikasi yang baru. 

3. Sistem android menyimpan file apk kedalam folder /data/app dengan nama 

aplikasi sesuai dengan nama dalam file AndroidManifest.xml. 

4. Android menetapkan UserID (UID) untuk aplikasi yang akan diinstal. Jika 

berupa update aplikasi maka UID yang digunakan adalah UID aplikasi 

sebelumnya. Sedangkan jika instalasi baru, maka UID baru akan dibuat. 

5. Android membuat folder aplikasi dan menyiapkan permissions yang akan 

diberikan kepada UID. User diminta untuk memahami dan menyetujui 

permission yang dibutuhkan aplikasi. Ketika ShareUID tidak digunakan, 

permission yang diberikan ditetapkan ke UID tersebut saja. Sedangkan 

jika menggunakan SharedUID, maka UID diberikan gabungan semua 

permission di file manifest yang menggunakan SharedUID. 

6. Android menyimpan file dex ke dalam folder /data/dalvik-

cache/data@app@appname.apk@classes.dex. Menyiapkan folder data 

untuk data aplikasi kedalam folder /data/data/com.app.appname. 

mailto:/data/dalvik-cache/data@app@appname.apk@classes.dex
mailto:/data/dalvik-cache/data@app@appname.apk@classes.dex
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Kemudian membuat dan menyimpan library aplikasi kedalam folder 

/data/data/com.app.appname/lib. 

7. Android mengurai dan menyimpan informasi file manifest kedalam folder 

/data/system/packages.xml dan /data/system/packages.list. 

Manifest: 
Package

Already 
Installed?

Manifest : 
SharedUID Sharing UID?

Same 
Certificate?

Signature File : 
Certificate

Key Store

Assign New 
UID

Receive APK

Validate APK

Same 
Certificate?

Display 
Permissions

Manifest : 
Permissions

Approved? Assign to UID Install APK

Post-Installation

Pre-Installation

Signature File: 
Certificate

Add to 
Existing UID

Y

Y

N

Y

YY

N

Update Integrity 
(section 3)

UID Assignment 
(Section 4)

Permission Assignment 
(Section 5)

  

Gambar II.2 Proses Instalasi Aplikasi ke Sistem Android (Barrera dkk, 2012) 

 

II.1.3 Komponen Aplikasi didalam Sistem Android 

Berdasarkan hak aksesnya, aplikasi didalam sistem operasi android dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu aplikasi sistem dan aplikasi user. Aplikasi sistem dikenal 

juga dengan bloatware yaitu paket aplikasi sudah diinstal bersama dengan sistem 

operasi android. Aplikasi sistem biasanya berhubungan dengan layanan yang 

diberikan produsen handphone android dan tidak bisa dihapus dari sistem tanpa 
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akses root. Sedangkan aplikasi user adalah aplikasi yang di install oleh user 

melalui playstore, adb, atau langsung dari file paket aplikasi android. Komponen 

aplikasi didalam sistem operasi android adalah sebagai berikut (Komponen 

aplikasi dalam android, diakses Mei 2017). 

1. File paket aplikasi android berekstensi .apk untuk aplikasi user akan 

disimpan dalam folder /data/app. Sedangkan untuk aplikasi sistem 

disimpan dalam folder /system/app. File apk merupakan file yang penting 

dan harus ada agar aplikasi dapat berjalan. File apk akan berubah nilai 

checksum nya jika ada serangan update attack atau update oleh user yang 

tidak sah.  

2. File dex untuk aplikasi sistem dan aplikasi user disimpan dalam folder 

yang sama yaitu pada folder /data/dalvik-cache. Perbedaan file dex untuk 

aplikasi sistem dan aplikasi user yaitu pada cara penamaan file. Pada 

aplikasi sistem file dex memiliki format penamaan 

system@app@appname.apk@classes.dex. Sedangkan penamaan file dex 

untuk aplikasi user yaitu data@app@appname.apk@classes.dex. File dex 

merupakan bytecode aplikasi hasil compile dari Java VM sehingga bisa di 

terjemahkan dalvik VM. Dengan hak akses root file dex bisa dihapus 

namun aplikasi akan berhenti berjalan. Ketika sistem operasi android 

restart maka file dex yang sama akan di compile lagi dari file apk 

sehingga aplikasi dapat kembali berjalan seperti semula. File dex 

seharusnya tidak akan berubah checksumnya jika tidak ada perubahan pada 

file apk. 

3. Folder data untuk aplikasi sistem dan aplikasi user disimpan dalam folder 

yang sama yaitu pada folder /data/data/appname/. Folder data berisi data 

aplikasi seperti database, cache, file, dan lain-lain. Aplikasi akan tetap 

berjalan jika folder data dihapus. 

4. Folder library untuk aplikasi sistem dan aplikasi user disimpan dalam 

folder /data/data/appname/lib. Folder library digunakan menyimpan library 

yang digunakan aplikasi. Aplikasi akan tetap berjalan jika folder library 

dihapus. 

mailto:system@app@appname.apk@classes.dex
mailto:data@app@appname.apk@classes.dex
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Berdasarkan rincian komponen aplikasi pada sistem android diatas, file apk dan 

file dex adalah file yang tidak boleh hilang atau berubah agar aplikasi tetap dapat 

berjalan sehingga file apk dan file dex bisa digunakan sebagai penanda bahwa 

suatu aplikasi autentik.  

II.1.4 Metode Infeksi Malware 

Beberapa metode malware penyebarkan infeksi malware ke dalam handphone 

adalah sebagai berikut (Zou dan Jian, 2012). 

1. Repackaging : attacker menggunakan aplikasi asli dan mengganti atau 

menyisipkan kode berbahaya didalam aplikasi tersebut, ketika korban 

sudah terinfeksi maka attacker bisa menguasai handphone secara remote 

tanpa izin user dan bahkan dapat melakukan akses informasi pribadi user. 

2. Update attack : aplikasi pertama biasanya hanya sebagai pengecoh, karena 

tidak terdapat fungsi mencurigakan, namun aplikasi memiliki fungsi 

update dari sumber yang tidak resmi untuk update aplikasi tersebut. 

3. Drive by download : menarik user agar mendownload suatu aplikasi 

melalui browser. GGtracker, Jifake, Spitmo dan ZitMo adalah contoh 

malware yang menginfeksi user dengan metode drive by download. 

4. Misusing Android’s application bug : menggunakan kerentanan aplikasi 

yang ada untuk menginfeksi malware kedalam sistem android. 

Beberapa metode lain merupakan turunan dari metode diatas seperti fake 

application dan remote install. 

 

II.1.5 Transformasi Malware Android 

Berdasarkan perkembangannya, malware dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu 

malware generasi pertama dan malware generasi kedua. Pada malware generasi 

pertama struktur dari malware tidak akan mengalami perubahan sehingga mudah 

di deteksi dengan signature based detection. Sedangkan malware generasi kedua 

dapat merubah struktur internalnya menjadi berbagai bentuk yang berbeda namun 

dengan fungsi malware yang sama. Berdasarkan pembentukan variasi malware 

yang terbentuk, malware generasi kedua di kelompokkan menjadi 4 (empat) 

kelompok (Sharma dan Sahay, 2014), yaitu. 
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1. Encrypted Malware 

Metode penyembunyian yang pertama kali digunakan oleh malware 

generasi kedua adalah penggunaan metode enkripsi (You and Yim, 2010). 

Malware terdiri dari dua bagian, yaitu decryptor dan the encrypted main 

body (Rad dkk, 2012). Decryptor berfungsi memulihkan the encrypted 

main body malware, sehingga ketika dekripsi berhasil dilakukan malware 

bisa aktif menyerang system android. Untuk setiap infeksi, malware 

menggunakan kunci yang berbeda, sehingga malware membuat bagian 

terenkripsi menjadi unik dan tidak akan terdeteksi berdasarkan signature 

nya. Namun, masalah utama dari metode ini yaitu decryptor tetap konstan 

dari generasi ke generasi sehingga memungkinkan antivirus mendeteksi 

malware jenis ini berdasarkan pola kode decryptor.  

2. Oligomorphic Malware 

Metode sederhana untuk membuat malware Oligomorphic yaitu dengan 

membuat beberapa set decryptor. Kekurangan malware jenis ini yaitu 

hanya bisa membuat beberapa ratus jenis decryptor berbeda, sehingga 

metode deteksi malware dengan signature based masih bisa mendeteksi 

malware jenis ini dengan membuat signature dari semua decryptor. 

Namun secara umum penggunaan signature based untuk mendeteksi 

malware Oligomorphic bukan pendekatan yang baik (Rad dkk, 2012). 

3. Polymorphic Malware 

Malware Polymorphic merupakan bentuk mutakhir dari malware karena 

mampu menghasilkan jutaan decryptor dengan mengubah sedikit instruksi 

sehingga mampu menghindari deteksi dengan signature based. Malware 

ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yang berisi kode decryptor 

untuk dekripsi bagian kedua (main body). Selama eksekusi malware, 

mesin mutasi menciptakan sebuah decryptor baru yang digabung dengan 

main body yang di enkripsi untuk membentuk variasi baru dari malware. 

Malware Polymorphic dibuat dengan menggunakan teknik obfuscation 

(penyisipan dead-code, register reassignment, subroutine reordering, 

substitusi instruksi, transposisi/integrasi kode dan lain-lain) (Sharma dan 

Sahay, 2014).  
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4. Metamorphic Malware 

Malware Metamorphic merupakan pengembangan dari teknik 

Oligomorphic dan Polymorphic. Teknik ini dibuat karena developer anti-

malware menemukan penggunaan emulator untuk mendeteksi keberadaan 

malware dengan fungsi transformasi. Pada Malware Oligomorphic dan 

Polymorphic, attacker selalu berusaha menghasilkan decryptor yang baru 

sehingga dapat dihasilkan body malware yang semakin beragam setelah 

enkripsi. Tapi pada malware metamorphic, attacker berusaha membuat 

main body malware yang baru setiap kali infeksi dilakukan sehingga akan 

lebih sulit untuk dideteksi (Sharma dan Sahay, 2014).  

 

II.1.6 Teknik Deteksi Malware 

Metode  pertahanan terhadap malware pada platform android dibagi menjadi 2 

(Raveendranath dkk, 2014), yaitu. 

1. Static analysis yaitu metode deteksi malware tanpa menjalankan aplikasi. 

Teknik ini biasa disebut code exploration karena menganalisis kode dari 

malware. Berdasarkan variasi teknik transformasi kode static analysis 

dibagi 5 kategori (faruki dkk, 2015), yaitu. 

a. Signatur-Based Malware Detection : Anti-Malware saat ini bekerja 

dengan menggunakan metode Signatur-Based Malware Detection 

karena metode ini sangat efisien untuk menghadapi malware yang 

sudah dikenali. Dengan mengekstrak kode malware dan membuat 

unique signature yang cocok dengan bagian malware tersebut. 

Namun signature-base tidak mampu mendeteksi jenis malware 

baru yang belum pernah diketahui signature nya. 

b. Component-Based Analysis :untuk melakukan analisa aplikasi 

dengan lebih detail dan terperinci, aplikasi yang dicurigai malware 

dapat di ekstrak untuk mendapatkan konten penting seperti file 

AndroidManifest.xml, resources dan bytecode. File Manifest 

menyimpan metadata penting tentang daftar komponen aplikasi 

(seperti activities, services, receivers, dan lain-lain) dan permission 

yang diperlukan aplikasi. Analisis komponen dan interaksi 



15 

 

bytecode untuk mengidentifikasi vulnerability dari aplikasi 

tersebut.  

c. Permission-Based Analysis : akses permission untuk resource 

penting  adalah desain utama bagi model security android. 

Identifikasi permission berbahaya tidak cukup untuk menyatakan 

aplikasi mengandung malware. Namun memetakan permission 

yang diminta dan permission yang digunakan merupakan teknik 

identifikasi yang penting untuk dilakukan (Barrera dkk, 2012).  

d. Dalvik Bytecode Analysis : Dalvik bytecode menyimpan informasi 

class, metode dan instruksi aplikasi sehingga dapat digunakan 

untuk verifikasi perilaku aplikasi. Analisis mendalam mengenai 

control dan data flow dapat menunjukan fungsi berbahaya dari 

aplikasi seperti leakage privacy dan penyalahgunaan layanan 

handphone (Faruki dkk, 2015). 

e. Re-targeting Dalvik Bytecode to Java Bytecode : availability 

jumlah Java decompiler dan tool-based analisis statis memotivasi 

para peneliti untuk meneliti kembali dalvik bytecode lebih dalam 

dengan mengubah menjadi source java. Sebagai hasilnya saat ini 

berbagai macam tool telah ada untuk conversi dalvik bytecode  

menjadi Java bytecode. Selanjutnya mereka akan melakukan 

analisis dan identifikasi malware (Faruki dkk, 2015). 

2. Dynamic analysis yaitu analisis malware dengan menjalankan aplikasi 

didalam lingkungan terlindungi dan disediakan semua resource yang 

dibutuhkan sehingga aktifitas dari malware dapat dipelajari. Teknik 

dynamic analysis perlu dilakukan untuk menutupi kelemahan dari static 

analysis yaitu gagal mendeteksi malware yang dienkripsi, polymorphic 

malware, dan code transform malware lainnya. Sedangkan kelebihan dari 

static analysis yaitu dapat mendeteksi keberadaan malware dengan cepat. 

Dynamic analysis dibagi menjadi 3 kategori (Faruki dkk, 2015), yaitu. 

a. Profile-based Anomaly Detection : mendeteksi malware dengan 

monitoring penggunaan hardware. Rentang parameter seperti 

penggunaan CPU, statistic penggunaan RAM, penggunaan 
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jaringan, penggunaan baterai, system-calls dipelajari untuk 

mendeteksi perilaku abnormal dari aplikasi. 

b. Malicious Behaviour Detection: mendeteksi keberadaan malware 

berdasarkan perilaku berbahaya seperti data leakage, sending 

SMS/email, voice call tanpa persetujuan dari user. 

c. Virtual Machine Introspection : metode ini untuk menutupi 

kelemahan behavior detection dengan emulator, karena ada 

kemungkinan emulator juga telah dikalahkan oleh malware. Untuk 

mengatasi hal ini, Virtual Machine Introspection dapat digunakan 

yaitu dengan mengamati perilaku emulator untuk mendeteksi 

perilaku aplikasi.  

 

II.1.7 Security Android  

Metode security yang diterapkan pada sistem operasi androidsistem android, 

adalah sebagai berikut (Faruki dkk, 2015). 

1. Secure Structure app : aplikasi android dikemas kedalam Android Package 

Kit (APK), yaitu sebuah bentuk file terkompress berisi file komponen 

aplikasi. Sfile manifest merupakan file penting dalam paket aplikasi karna 

berisi nama aplikasi, permission yang dibutuhkan, tempat mendefinisikan 

komponen seperti activities, services, Broadcast receivers, dan content 

providers dan lain-lain. Folder META-INF menyimpan signature dari 

developer aplikasi dan juga sekaligus signature dari setiap komponen 

didalam aplikasi, sehingga ketika attacker merubah komponen aplikasi, 

aplikasi tidak akan bisa dilakukan instalasi karena sudah berubah signature 

komponennya. 

2. Discretional Access Control (DAC) : merupakan mekanisme security 

android yang diturunkan dari linux karena sistem operasi android 

dikembangkan dari linux. DAC merupakan access control berdasarkan 

aplikasi dan group sehingga setiap file dan folder didalam sistem android 

hanya bisa diakses oleh aplikasi dan group tertentu.   

3. Permission : android menyediakan keamanan berbasis permission untuk 

membatasi aplikasi mengakses fungsi sensitive seperti telephon, network, 
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kontak/SMS/SDcard, dan GPS. Developer aplikasi harus mendeklarasikan 

permission didalam file manifest dari aplikasi yang selanjutnya akan 

diberikan oleh user android pada saat instalasi aplikasi. 

4. Sandbox : secara default, setiap aplikasi android berada pada sandbox 

masing-masing dan memiliki UID yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan yang aman sehingga setiap aplikasi tidak dapat 

mengakses bagian dari sistem yang tidak memliki akses. Dengan adanya 

hak akses maka satu aplikasi dapat berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. 

Aplikasi yang memiliki certificate yang sama akan memiliki UID yang 

sama sehingga bisa saling akses file. 

Process
(UID 10000)

App1

Dalvik

Process
(UID 10001)

App2

Dalvik

Process
(UID 00001)

App-system

Dalvik

/data/… /app1 /data/… /app2 /sys/* /dev/*

Sandbox App1 Sandbox App2 Sandbox App system

Linux Kernel
 

Gambar II.3 Sandbox Aplikasi Android (Tiwari dkk, 2016) 

 

II.2 Autentikasi 

Autentikasi adalah suatu tindakan mengenali keaslian atau keabsahan suatu 

entitas. Autentikasi biasa dilakukan untuk mengenali manusia, sistem dan data.  

 

II.2.1 Faktor Autentikasi 

Berdasarkan NIST SP800-63-1 (NIST, 2011), token adalah segala sesuatu yang 

diakui dan bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan identitas. Token juga 

biasa disebut dengan faktor autentikasi atau autentikator. Tiga faktor yang 

digunakan untuk pembuktian identitas dalam autentikasi adalah. 

1. Something the entity know : autentikasi menggunakan sesuatu yang hanya 

diketahui oleh sentitas seperti password, PIN, application name, dan UID. 

Faktor ini disebut juga dengan Knowledge Factor. 
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2. Something the entity have : autentikasi menggunakan sesuatu hanya 

dimiliki oleh entitas seperti ID-card dan kunci kriptografi. Faktor ini 

disebut juga dengan Ownership Factor. 

3. Something the entity are : autentikasi dengan menggunakan sesuatu yang 

hanya menjelaskan entitas seperti fingerprint, retina, dan biometrik, hash 

value. Faktor ini disebut juga dengan Inherence Factor. 

 

II.2.2 Tipe Autentikasi 

Berdasarkan penggunaan faktor autentikasi tingkat kerumitan sistem, autentikasi 

dibagi menjadi 3 tipe (Tipe Autentikasi, diakses pada November 2016), yaitu. 

1. Basic Authentication : merupakan tipe autentikasi paling lemah karena 

hanya menggunakan satu faktor autentikasi. contoh proses login hanya 

dengan menggunakan password atau PIN saja. 

2. Multifactor Authentication : proses autentikasi yang menggunakan faktor 

autentikasi lebih dari satu seperti penggunaan kartu ATM dengan PIN, 

USB token dengan password, fingerprint dengan password, dan lain-lain. 

3. Cryptographic Autentication : penggunaan fungsi kriptografi dalam proses 

autentikasi seperti Publik key authentication, digital signature, dan 

Message Authentication Code.  

 

II.2.3 Pengembangan Autentikasi 

Autentikasi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi manusia. Namun 

pada perkembangannya autentikasi juga digunakan untuk identifikasi sistem 

(mesin), aplikasi dan message. Pengembangan penggunaan Metode Autentikasi 

adalah sebagai berikut. 

1. Autentikasi berbasis identitas pada Internet of Thing (Salman dkk, 2016). 

2. Pengembangan metode autentikasi untuk mencegah user menginstal 

aplikasi yang tidak dikenali dan berbahaya. Metode autentikasi yang 

digunakan yaitu checksum dari file apk dan disimpan didalam server, 

ketika user akan melakukan instal aplikasi maka akan di hitung nilai 

checksum dari aplikasi tersebut dan dibandingkan dengan nilai checksum 

yang ada di server.(Heriniaina, 2017). 



19 

 

3. Pengembangan autentikasi dengan penambahan CAPTCHA (Kaur dan 

Behal, 2015). 

4. Pengembangan autentikasi dengan tambahan faktor lokasi sebagai faktor 

autentikasi (Haddad dkk, 2017). 

5. Pengembangan metode autentikasi dengan signature untuk mengenali 

komponen aplikasi android pada saat compile apk aplikasi android 

(Faruki dkk, 2015).  

6. Pengembangan autentikasi dengan menggunakan checksum sebagai 

pengecekan integritas dan autentikasi (Alsmadi dan Zarour, 2017). 

 

II.3 Secure Access Module (SAM) 

Secure Access Module (SAM) adalah suatu bentuk smart card dengan integrated 

circuits (IC) yang digunakan meningkatkan security dan performance kriptografi 

dari suatu device. IC yang digunakan dalam smart card adalah secure IC yang 

didesain dan dibentuk dengan teknologi yang berguna untuk melindungi data dan 

melakukan secure transactions dengan aplikasi dari smart card. Dengan adanya 

secure IC, Smart card biasanya digunakan untuk menjalankan operasi transaksi 

yang aman dalam transaksi keuangan seperti kartu kredit, kartu ATM, dan kartu 

pembayaran kereta listrik (GlobalPlatform, 2011). Smart card juga digunakan 

dalam KTP-elektronik dan kartu PNS-elektronik. SIM card GSM juga merupakan 

salah satu bentuk smart card. 

Dengan adanya secure IC, smart card bisa dikembangkan untuk menjalankan 

fungsi sebagai berikut (fungsi SAM diakses pada Mei 2017). 

1. Generate application keys based on master keys. 

2. Store and secure master keys. 

3. Perform cryptographic function. 

4. Use as a secure encryption device. 

5. Perform mutual authentication. 

6. Generate session keys. 

7. Perform secure messaging. 
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Secara keseluruhan smart card berisi non-volatile memory (NVM), user memory, 

RAM, ROM dan I/O unit. Memory smart card menggunakan NVM yang 

memungkinkan smart card dapat menyimpan data setelah kehilangan sumber 

tenaga. NVM biasanya menggunakan erasable programmable read-only 

memory(EPROM) atau electrically erasable programmable read-only memory 

(EEPROM). EPROM hanya bisa dirubah sekali, sedangkan EEPROM bisa 

dirubah sebanyak 500.000 kali. Kode program ditulis kedalam ROM smart card 

pada saat proses pembuatan. Kode program tersebut merupakan sejenis operating 

system (OS) smart card yang mendukung aplikasi yang akan dijalankan dengan 

smart card dan proses penyimpanan datanya. Data dan kode program aplikasi 

disimpan dalam NVM yang dapat di modifikasi di bawah kendali OS smart card 

(Smart card Alliance, 2008). 

 

II.3.1 Arsitektur Secure IC 

Secure IC harus memiliki arsitektur yang dapat bertahan melawan semua jenis 

tipe  serangan yang sudah dikenali. Pada point ini akan dijelaskan mengenai fitur 

keamanan yang umumnya digunakan pada smart card.  

 

Gambar II.4 Komponen Secure IC dari SAM (Smart card Alliance, 2008) 

Penjelasan dan fungsi dari masing-masing komponen didalam secure IC dari 

smart card (Smart Card Alliance, 2008), adalah sebagai berikut. 

1. Programmable active shield berfungsi melindungi seluruh sirkuit 

didalamnya dan dilengkapi dengan lapisan sinyal yang mampu mendeteksi 

serangan terhadap modul internal. 

2. Beberapa jenis sensor dipasang didalam secure IC untuk menghalangi 

serangan. Diantaranya yaitu. 
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 Sensor Frekuensi rendah dan tinggi untuk internal clock. 

 Sensor dan filter untuk external clock. 

 Sensor arus listrik internal. 

 Sensor temperature. 

 Sensor puncak arus listrik. 

 Sensor kesalahan arus listrik internal. 

 Sensor cahaya pada permukaan IC. 

3. Internal Timing Circuitry yang tidak bisa diakses dari luar yang digunakan 

untuk melakukan fungsi kriptografi dan security operation. 

4. Central Processing Unit (CPU)  harus memiliki waktu eksklusif untuk 

mempersulit attacker menentukan operasi yang sedang dikerjakan IC. 

5. Memory Management Unit merupakan modul tambahan yang berfungsi 

sebagai  firewall  didalam IC, yang mampu meningkatkan keamanan OS 

pada smart card  multi-applications. 

6. Memory and Processor Bus Encryption Module (ENCRPT) melakukan 

enkripsi dan dekripsi data yang tersimpan menggunakan key tertentu yang 

disimpan didalam ROM, RAM, dan NVM menggunakan algoritma 

simetrik. Selain itu bus RAM juga dapat dienkripsi setelah IC di reset. Hal 

ini mencegah attacker untuk mengetahui operasi internal didalam IC. 

7. Crypto Coprocessors (crypto) adalah prosesor tambahan yang 

menjalankan fungsi enkripsi simetris atau asimetris seperti 3DES, AES, 

RSA, dan Elliptic Curve Cryptography(ECC).  

8. Modul Data Encryption Standard (DES)  menjalankan perhitungan 

algoritma DES dan 3DES. 

9. Modul Cyclical Redundancy Check (CRC) berfungsi melakukan verifikasi 

keutuhan data dengan melihat apakah ada kesalahan dalam proses 

transmisi, reading, dan writing. Perhitungan CRC sesuai standar ISO/IEC 

7816 untuk contact smart card dan ISO/IEC 14443 untuk contactless 

smart card. 

10. Non-Volatile Memory (ROM, PROM, dan user memory) berfungsi 

menyimpan data terenkripsi didalam smart card. 
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11. Data Bus Encryption merupakan jalur komunikasi di setiap komponen di 

dalam smart card. Data yang ditransmisikan didalam bus dienkripsi 

sehingga sulit bagi attacker untuk menentukan apa yang sedang melewati 

bus. Bus dapat juga melakukan scramble addresses yang sedang melewati 

bus sehingga membuat attacker semakin sulit mengetahui skema address. 

12. Random Number Generator yang benar-benar berkualitas, merupakan 

dasar dari banyak protokol kriptografi dan juga digunakan untuk 

memperkuat kriptografi dari software terhadap serangan Differential 

Power Analisis (DPA) dan Simple Power Analysis (SPA). RNG dapat 

digunakan untuk mengacak perbedaan false wait states power sehingga 

attacker tidak bisa menganalisa konsumsi daya dari chip smart card. 

13. Current Masking device yang berfungsi mengacak konsumsi daya dengan 

menjalankan operasi dummy pada memory (ROM, XRAM, dan NVM). 

Hal ini mengakibatkan konsumsi daya dari sebenarnya dari program yang 

berjalan menjadi tersembunyi. 

 

II.3.2 Jenis SAM 

Kebutuhan untuk melindungi data didalam smart card harus seimbang dengan 

keutuhan untuk berkomunikasi dari IC dan access data. Smart card  tidak bisa 

menampilkan informasi atau secara langsung menerima input dari user. Untuk 

mengakses isi smart card digunakan interface untuk berkomunikasi dengan user. 

Empat elemen yang diperlukan oleh smart card untuk berkomunikasi (Smart Card 

Alliance, 2008), yaitu. 

 Power Source 

 Clock Signal transmission 

 Data transfer to secure IC 

 Data transfer from secure IC 

Terdapat 3 (tiga) jenis smart card berdasarkan interface komunikasi yang dimiliki 

(Smart Card Alliance, 2008), yaitu. 

a. Contact Smart card 

Untuk berkomunikasi smart card jenis ini membutuhkan koneksi fisik antar smart 

card dengan card reader. Sehingga ketika koneksi terhubung smart card 
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mendapatkan daya untuk melakukan operasi yang diminta oleh aplikasi yang 

berjalan. Contoh penggunaan contact smart card yaitu pada ATM, Kartu Pegawai 

Negri Sipil dan SIM Card. Gambar II.5 menunjukkan penampang jenis contact 

smart card. 

 

Gambar II.5 Smart card jenis Contact (Smart Card Alliance, 2008) 

b. Contactless Smart card 

Jenis smart card berikutnya yaitu contactless smart card. Perbedaan dengan jenis 

contact smart card yaitu contactless smart card tidak memerlukan koneksi fisik 

antara smart card dengan card reader. Perbedaan berikutnya yaitu daya listrik 

yang digunakan oleh smart card untuk beroperasi dihasilkan dari energi dari 

medan gelombang radio frekuensi (RF) yang dikirimkan oleh card reader dan 

diterima oleh antena smart card. Sedangkan dalam hal fungsi dan keamanan dari 

contactless smart card tidak berbeda dengan contact smart card. 

 

Gambar II.6 Contactless Smart card dan Card Reader(Smart Card Alliance, 2008) 
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c.  Dual Interface Smart card  

Dual Interface smart card yaitu smart card yang memiliki 2 jenis interface 

komunikasi berupa pin koneksi dan juga antena RFID. Kartu jenis ini dapat 

digunakan pada kedua jenis interface untuk berkomunikasi. 

 

Gambar II.7 Ilustrasi Dual Interface Smart card (Smart Card Alliance, 2008) 

 

II.3.3 Spesifikasi SAM 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 

02/PER/M.KOMINFO/01/2014 tentang persyaratan teknis kartu cerdas nirkontak, 

Berikut adalah persyaratan minimal untuk frekuensi radio dan komponen chip dari 

smart card (PERMENKOMINFO, 2014). 

1. Persyaratan Kekuatan Frekuensi Radio 

a. Jangkauan paling jauh 10 cm 

b. Kecepatan transmisi data paling rendah 106 Kbps 

c. Frekuensi operasional dari RF adalah 13,56 MHZ + 7 kHz 

d. Memiliki kisaran daya pancar antara 1,5 A/m sampai dengan 7,5 A/m 

2. Persyaratan Komponen Chip Kartu Cerdas Nirkontak 

a. CPU : Arsitektur 8 bit 

b. RAM : 256 Bytes 

c. EEPROM : 1 kBytes 

d. ROM : 1 kBytes 

Spesifikasi smart card terbaik yaitu pada smart card merk ATMEL AT24C1024 

dengan spesifikasi clock Rate CPU sebesar 1 MHz dan memory (EEPROM) 

sebesar 1 MB (ATMEL AT24C1024 spesifikasi diakses pada Mei 2017). 
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II.3.4 Tipe Smart Card 

Beberapa tipe Smart Card menurut jenis penggunaannya, yaitu. 

1. Memory Card. Smart card tipe ini tidak mempunyai processor atau sistem 

keamanan yang canggih melainkan hanya pelindung fisik (karena smart 

card bersifat tamper proof). Smart card tipe ini merupakan tipe pertama 

dan digunakan pertama kali untuk kartu telepon. 

2. Memory protected card. Smart card tipe ini mempunyai sistem keamanan 

yang lebih canggih dari tipe pertama misalnya penggunaan password 

untuk akses data didalam smart card. 

3. Microprocessor card. Smart card tipe ini mempunyai processor sehingga 

dapat melakukan komputasi walaupun terbatas. Keterbatasannya pada 

ukuran ROM yang dimiliki dan fungsi aritmatika yang masih sederhana. 

Kemampuannya antara lain mengorganisasikan file yang dilindungi 

dengan password. 

4. Java card. Smart card ini dilengkapi dengan Java Virtual Machine 

sedemikian sehingga dapat dimasukkan berbagai program didalamnya. 

5. Publik key card. Smart card ini mendukung public key cryptography 

(kriptografi asimetris) sehingga proses enkripsi/dekripsi dapat dilakukan 

secara internal dan dapat menyimpan key. 

II.4 Pengembangan Penggunaan SAM dan Metode Autentikasi 

Secure Access Module (SAM) digunakan sebagai ID card, healthcard, ATM, 

kartu pembayaran, dan pembayaran transportasi umum. Beberapa pengembangan 

penggunaan SAM adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan smart card sebagai kartu prabayar internet (Pamungkas 

dan Andromeda, 2011). 

2. Pengembangan open autentikasi untuk web service dengan smart card 

(Leinonen dkk, 2012). 

3. Pengembangan smart card untuk akses cloud computing (Park dkk, 

2010). 

4. Pengembangan smart card dengan fingerprint untuk autentikasi (Choi 

dkk, 2009). 
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II.5 Peta Literatur 

Tahapan awal dalam pembuatan sistem autentikasi aplikasi android yaitu 

melakukan pengumpulan data dan studi literatur. Pemilihan metode autentikasi, 

penentuan SAM sebagai faktor autentikasi kedua dan ancaman serangan 

transformasi malware yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi body 

malware mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain seperti 

pada gambar II.8: 

 

Secure Access 
Module(SAM) untuk 
Autentikasi Aplikasi 

Android

Secure Access module (SAM)

Android

Autentikasi

Heriniania 2017: Checksum 
App for for Authentication

NIST 800-63-1, E-
Authentication guideline

Salman, Ola, dkk, 2016, 
Identity-based authentication 

scheme for IOT

Pengembangan 
Metode Autentikasi

Alsmadi dan Zarour, 2017:Checksum 
for Authentication

Barrera dkk, 2012: proses 
Install App

Choi dkk, 2009: 
Smartcard+fingerprint for 

Authentication

Pengembangan 
SAM utk Autentikasi

Faruki dkk, 2015: Malware 
Penetration and defence

Haddad dkk, 2017: IMSI+location 
for authentication

Juhara dkk, 2017: Taksonomi 
Serangan pada Android

Kaur dan Behal, 2015: Desain 
secure text-based Captcha

Leinonen dkk, 2012: O-
authentication with SAM

Pamungkas dan 
Andromeda, 2011: SAM 
untuk prabayar internet

Park dkk, 2010: Cloud 
Computing dan Smartcard

Sharma dan Sahay, 2014: encrypt 
to metamorphic malware

Raveendranath dkk, 2014: static 
dan dinamic analisis malware

Salman dkk, 2016: ID-based 
Autentikasi untuk IOT

SmartCard Alliance, 
2008: Security SAM

Tiwari dkk, 2016: 
Struktur apk aplikasi

 

Gambar II.8 Peta Literatur 
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Bab III Metodologi Penelitian 

 

III.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan Metodologi Penelitian system engineering. 

Tahapan penelitian dengan metode system engineering (Kossiakof dkk, 2011), 

yaitu. 

1. Concept development 

2. Engineering development 

3. Post development 

Pada penelitian ini digunakan tahapan (1) Concept development dan (2) 

Engineering development. Tahap (3) Post development tidak digunakan, karena 

merupakan tahap dimana produk diluncurkan atau dilempar ke pasaran. 

Concept 
Development

Concept 
Development

Concept 
Development

Needs Analysis

Concept 
Exploration

Concept 
Definition

Advanced 
Development

Engineering 
Design

Integration and 
Evaluation

Production

Operating and 
Support

 
Gambar III.1 Metodologi System Engineering (Kossiakof dkk, 2011) 

III.1.1  Needs Analysis 

Needs analysis adalah tahap untuk menentukan masalah yang ada. Masalah yang 

ditemukan dapat berasal dari kehidupan maupun dari studi literatur. Kemudian 

dari masalah yang ditemukan dapat menjadi pendorong untuk solusi yang 

diusulkan. 

Autentikasi merupakan kegiatan untuk mengenali sesuatu. Autentikasi bisa 

digunakan untuk mengenali seseorang (user) ataupun benda (sistem). Tiga faktor 

dasar yang digunakan untuk autentikasi (NIST, 2011), yaitu something the entity 

knows, something the entity has, dan something the entity is. 
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Pada penelitian ini secara garis besar masalah yang ditemukan sebagai berikut. 

1. Aplikasi dapat berubah tanpa melalui authoritas yang sah seperti update 

tanpa authoritas yang sah dan transformasi aplikasi dikarenakan malware. 

2. Kebutuhan untuk melakukan mengenali aplikasi karena aplikasi bisa 

diupdate secara tidak sah atau aplikasi mengalami transformasi. 

3. Keterbatasan tidak adanya faktor pertama autentikasi karena aplikasi 

biasanya berinteraksi secara pasif dengan user.  

4. Bagaimana mengenali aplikasi yang akan dijalankan merupakan aplikasi 

yang sama dengan saat pertama aplikasi tersebut saat pertama kali di 

install. 

III.1.2  Concept Exploration 

Concept exploration adalah tahap pendalaman konsep atau melakukan 

pembelajaran terhadap literatur terkait. Tema literatur yang dipelajari, yaitu. 

1. Android 

2. Autentikasi 

3. Secure Access Module 

III.1.3  Concept Definition 

Concept definition adalah tahap pemilihan konsep, ditentukan berdasarkan hasil 

dari concept exploration. Pada tahap ini konsep yang dipilih sebagai berikut. 

1. Perangkat yang digunakan adalah perangkat smartphone dengan sistem 

operasi Android. 

2. Faktor autentikasi yang bisa digunakan untuk autentikasi aplikasi yaitu 

something the entity has dan something the entity is. 

3. Contact Smart card merupakan Secure Access Module (SAM) yang cocok 

digunakan sebagai faktor something the entity has untuk autentikasi 

aplikasi android. 

4. Smartcard sebagai faktor something the entity has dan checksum dari file 

dex dan apk sebagai faktor something the entity is untuk melakukan 

multifactor authentication. 

5. Autentikasi user android perlu dilakukan sebelum dilakukan autentikasi 

aplikas untuk mencegah update aplikasi oleh user yang tidak sah. 
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III.1.4  Advanced Development 

Advanced development adalah tahap validasi konsep dan pendekatan desain sistem 

yang digunakan. Dalam sistem android saat ini tidak terdapat fungsi autentikasi 

aplikasi namun demikian sistem android memisahkan masing-masing aplikasi 

dengan sandbox, yaitu dengan memberikan UserID (UID) dan Group ID (GID) 

terhadap setiap aplikasi sehingga setiap aplikasi tidak akan menggangu aplikasi 

lainnya. Pada saat instalasi aplikasi diekstrak ke dalam 4 bagian yaitu file apk, file 

dex, folder library, dan folder data. File apk dan file dex merupakan file yang tidak 

seharusnya berubah oleh authorisasi yang tidak sah sehingga bisa digunakan 

sebagai authenticator.  

Merujuk pada dokumen NIST SP 800-63 maka metode keamanan yang didesain 

termasuk kedalam level 3. Karena rancangan metode autentikasi aplikasi APA 

menggunakan hard-token. Level tertinggi tingkat keamanan dari metode 

autentikasi yaitu level 4 dimana proses autentikasi menggunakan fungsi 

kriptografi pada hard-token tersebut. 

 

III.1.5  Engineering Design 

Engineering design adalah tahap perancangan sistem yang akan dibangun. 

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil dari tahap-tahap sebelumnya, dan 

dirancang menjadi 2 (dua) blok. Pada tahap ini perancangan blok yang dilakukan 

adalah blok implementasi autentikasi aplikasi dan blok pengujian autentikasi 

aplikasi. 

 

Pembuatan 
Aplikasi

Instalasi Aplikasi
Konfigurasi dan 

identifikasi 
Aplikasi

Analisa

 
Gambar III.2 Blok Implementasi Autentikasi Aplikasi 

Implementasi dilakukan pertama dengan melakukan pembuatan aplikasi. Aplikasi 

yang dibuat yaitu aplikasi untuk autentikasi aplikasi berjalan. Proses pemilihan 

tingkat keamanan autentikasi diadaptasi dari standar NIST SP 800-63, yaitu pada 

level 3 karena menggunakan autentikasi 2 faktor. Faktor autentikasi pertama yaitu 

checksum dari file apk dan file dex, dan faktor autentikasi kedua yaitu SAM. 
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Pengujian 
Blackbox

Pembuktian 
autentikasi

 
Gambar III.3 Blok Pengujian Implementasi Autentikasi 

Pengujian dilakukan terhadap aplikasi yang telah dibuat. Pengujian pertama yang 

dilakukan adalah pengujian black box. Pengujian black box atau pengujian 

fungsional adalah pengujian yang dilakukan dengan tidak memperhatikan 

mekanisme internal dari sebuah sistem atau komponen, dan berfokus pada 

keluaran yang dihasilkan sebagai tanggapan dari masukan yang dipilih dan 

kondisi eksekusi. Pengujian black box dilakukan untuk menguji berjalannya 

aplikasi, dan juga sebagai pengujian untuk penerapan autentikasi aplikasi berjalan. 

Skenario pengujian black box terdapat pada tabel III.1 

 

Tabel III.1 Skenario Pengujian Blackbox 

No Skenario State Awal Hasil yang Diharapkan 

1 Instalasi aplikasi ke system Instalasi aplikasi Aplikasi terinstal 

2 Konfigurasi Pattern/PIN 

untuk autentikasi user 

Aplikasi tidak 

membutuhkan pattern/PIN 

user untuk dijalankan 

Dibutuhkan Pattern/PIN 

user untuk menjalankan 

aplikasi 

3 Memilih aplikasi terinstal 

yang akan di autentikasi 

setiap akan dijalankan. 

Tidak ada aplikasi terinstal 

yang akan di autentikasi 

setiap aplikasi akan 

dijalankan 

Aplikasi akan di autentikasi 

setiap aplikasi akan 

dijalankan 

4 Aplikasi mendeteksi 

aplikasi terpilih yang akan 

dijalankan 

Aplikasi berjalan Aplikasi terpilih dijalankan 

terdeteksi 

5 Aplikasi melakukan 

autentikasi aplikasi yang 

akan dijalankan 

Aplikasi ditahan Autentikasi user diaktifkan 

dan autentikasi aplikasi  

berjalan 

6 Autentikasi user sesuai Aplikasi ditahan Aplikasi berjalan 

7 Autentikasi user tidak 

sesuai 

Aplikasi ditahan Aplikasi di non-aktifkan 

8 Autentikasi Aplikasi sesuai Aplikasi ditahan Aplikasi berjalan 

9 Autentikasi Aplikasi tidak 

sesuai 

Aplikasi ditahan Aplikasi di hentikan 
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III.1.6  Integration and Evaluation 

Integration and evaluation adalah tahap penerapan, yaitu blok-blok yang telah 

dirancang pada tahap engineering design dibangun menjadi sebuah sistem. Sistem 

yang telah dibangun kemudian diuji dan dilakukan analisis terhadap hasil yang 

didapatkan. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian blackbox,Pengujian 

Deteksi Transformasi Aplikasi dan Pembuktian Identitas Autentikasi. 
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Bab IV Analisis dan Perancangan 

 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai struktur aplikasi android, jenis SAM dan 

metode autentikasi sehingga bisa disimpulkan bagian dari aplikasi yang digunakan 

sebagai identitas aplikasi, jenis SAM yang digunakan dan metode autentikasi 

aplikasi yang akan digunakan dalam merancang sistem autentikasi aplikasi.  

 

IV.1 Struktur Aplikasi Android 

Sebagaimana dijelaskan dalam studi literature tentang proses instalasi aplikasi 

android dan struktur aplikasi di dalam android, maka file apk dan file dex 

merupakan file yang penting untuk aplikasi agar aplikasi tetap dapat berjalan. File 

apk dan file dex tidak akan mengalami perubahan jika tidak ada update atau 

malware polymorphic, kedua file tersebut juga bersifat unik untuk setiap aplikasi, 

sehingga file apk dan dex bisa digunakan sebagai faktor autentikasi untuk 

mengenali keaslian dari aplikasi. Selanjutnya penggunaan nilai checksum dari file 

tersebut yang akan digunakan sebagai bentuk fingerprint dari aplikasi. Nilai 

checksum file apk dan file dex merupakan bentuk inherence factor dari aplikasi. 

Penggunaan checksum sebagai faktor autentikasi juga digunakan oleh Heriniaina 

(2017) dalam aplikasi CoSINcheck yang bertujuan mendeteksi aplikasi autentik 

yang akan di install oleh user android. 

 

IV. 2 Analisis jenis SAM 

Sebagaimana dijelaskan dalam studi literatur, terdapat 3 jenis SAM yaitu contact 

smartcard, contactless smartcard dan gabungan keduanya. Perbedaan dari 

ketiganya yaitu pada cara akses terhadap smartcard tersebut. Berdasarkan cara 

akses tersebut maka kami menggunakan jenis contact smartcard karena pada 

umumnya handphone saat ini sudah mempunyai 2 (dua) buah slot kartu SIM card. 

Sedangkan handphone dengan fasilitas NFC untuk membaca smartcard hanya 

beberapa tipe saja dan masih mahal harganya. Selain itu penggunaan contactless 

smartcard akan kurang efektif untuk autentikasi aplikasi karena setiap aplikasi 

akan dijalankan contactless smart card harus didekatkan ke handphone. 

Menurut Pamungkas dan Andromeda (2011) beberapa jenis smart card menurut 
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jenis penggunaannya yaitu sebagai memory card, Memory protected card, Java 

card dan Publik key card. Dalam penelitiannya menggunakan smart card tipe 

kedua karena menggunakan smart card sebagai penyimpanan dan dilindungi 

dengan PIN.  

Penelitian ini menggunakan tipe smart card jenis pertama yaitu sebagai memory 

penyimpanan dan menggunakan SDcard untuk simulasi penggunaan smart card. 

Jika penelitian ini berhasil selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan 

tipe smart card yang lebih canggih. 

 

IV. 3 Analisis Metode autentikasi 

Pada subbab sebelumnya disimpulkan bahwa checksum file apk dan file dex yang 

akan digunakan untuk faktor autentikasi aplikasi dan smart card digunakan 

sebagai faktor kedua untuk autentikasi aplikasi. Untuk mengenali file apk dan file 

dex maka file checksum dari kedua file tersebut bisa digunakan sebagai nilai unik 

dari kedua file tersebut. Nilai checksum merupakan inherence factor yang dimiliki 

aplikasi karena hanya file apk dan dex tersebut yang bisa membangkitkan nilai 

checksum yang sama. Fungsi hash untuk mendapatkan checksum yang digunakan 

dalam penelitian ini SHA1. Fungsi hash SHA1 berada di level menengah dari segi 

kecepatan, banyaknya byte yang dihasilkan maupun dari tingkat kesulitan fungsi 

kriptografi didalamnya. Sehingga diharapkan mampu mewakili pengujian. 

Selanjutnya contact smart card digunakan sebagai media untuk menyimpan 

database nilai checksum SHA1 dari kedua file tersebut. Dalam penelitian ini 

penggunaan smart card yaitu digunakan sebagai memory card untuk checksum 

dan dalam penelitian ini disimulasikan dengan SDcard. 

  

IV. 4 Perancangan Sistem Autentikasi Aplikasi 

Perancangan pengembangan SAM untuk autentikasi aplikasi android terdiri dari 2 

(dua) aplikasi, yaitu Aplikasi Autentikasi Instalasi apk dan Aplikasi Autentikasi 

Startup Aplikasi. Selanjutnya Aplikasi Autentikasi Instalasi apk disebut aplikasi 

APIN dan Aplikasi Autentikasi Startup Aplikasi disebut dengan APA. APIN 

berfungsi melakukan autentikasi setiap aplikasi yang akan di install ke dalam 

android sehingga hanya aplikasi yang sudah autentik yang dapat diinstal dalam 
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sistem android. Sedangkan aplikasi APA berfungsi melakukan autentikasi aplikasi 

yang akan dijalankan oleh user sehingga hanya aplikasi yang autentik yang dapat 

berjalan didalam sistem android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1 Rancangan SAM untuk Sistem Autentikasi Aplikasi 

 

Gambaran umum dari rancangan sistem autentikasi aplikasi sebagaimana gambar 

IV.1 yaitu terdiri dari aplikasi APIN dan APA serta terdapat server yang berisi 

signature aplikasi yang sudah dilakukan analisis dinamis dan analisis statis. Admin 

melakukan analisis statis dan dinamis terhadap aplikasi yang tidak terdapat dalam 

SAM. Setelah aplikasi dinyatakan bebas malware, admin menyimpan signature 

dari aplikasi ke dalam databse server. Sehingga setiap user bisa melakukan update 

SAM dan melakukan instalasi aplikasi yang baru. Penjelasan dan perancangan 

masing-masing aplikasi akan digambarkan sebagai berikut. 

 

IV.4.1 Aplikasi Autentikasi Instalasi Aplikasi (APIN) 

Aplikasi ini bertujuan memberi whitelist aplikasi yang boleh di install kedalam 

sistem android. Dengan membuat daftar checksum dari aplikasi yang boleh 

diinstall dan menyimpannya kedalam SAM. Cara kerja aplikasi APIN yaitu 

dengan bekerja didalam background system android dan mendeteksi adanya 

instalasi aplikasi oleh user. Ketika user akan melakukan instalasi aplikasi, maka 

APIN akan menghentikan proses instalasi untuk mengecek nilai checksum dari 

aplikasi yang akan diinstal kedalam database aplikasi yang ada didalam SAM. 

Jika checksum aplikasi sama dengan checksum yang ada didalam database maka 

proses instalasi akan diteruskan. Namun jika checksum aplikasi tidak sama atau 

AdminAdminServer

ANDROID

APIN
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APA

Internet

apk

Malware 
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tidak ada dalam database aplikasi pada SAM maka proses instalasi aplikasi 

tersebut akan dihentikan. Dan user diminta mengirim nilai checksum dan link 

download aplikasi tersebut ke server sistem autentikasi. Selanjutnya admin akan 

melakukan analisis statis dan dinamis untuk memeriksa kemungkinan adanya 

malware. Ketika aplikasi sudah dinyatakan bebas malware maka checksum 

aplikasi tersebut akan disimpan dalam database server sehingga user bisa 

melakukan update SAM dan install aplikasi tersebut. 

Dalam penelitian ini aplikasi APIN tidak dibuat prototype aplikasinya karena 

merupakan pengembangan dari aplikasi CoSINcheck dengan menambahkan SAM 

sebagai media penyimpanan checksum dari whitelist aplikasi yang akan di install. 

Aplikasi CoSINcheck adalah aplikasi yang dibuat oleh Rabevohitra Feno 

Heriniaina (2017) dalam papernya yang berjudul “CoSINcheck to protect users 

from installing potentially harmful Android applications”. 

 

IV.4.2 Aplikasi Autentikasi Startup Aplikasi (APA) 

Aplikasi APA berfungsi melakukan autentikasi user dan juga autentikasi aplikasi 

yang akan dijalankan oleh user sehingga aplikasi yang berjalan merupakan 

aplikasi yang autentik dan dijalankan oleh user yang autentik. Saat ini sudah 

terdapat beberapa aplikasi android yang berfungsi melakukan autentikasi user 

android seperti applock, twinone locker, smart Applock dan lain-lain. Dalam 

penelitian ini Prototype Aplikasi APA dibuat dengan melakukan decompile 

aplikasi twinone-locker dan menambahkan fungsi autentikasi aplikasi. 

Penambahan fungsi autentikasi yaitu dengan pengecekan checksum file apk dan 

file dex dari aplikasi yang akan dijalankan. Checksum yang digunakan 

menggunakan hash SHA1 dan disimpan dalam database yang disimpan di dalam 

SAM. 

Penggunaan SAM pada prototype Aplikasi APA disimulasikan pada SD-card 

sebagai media penyimpanan database checksum aplikasi. SD-card dan SAM 

keduanya bisa digunakan sebagai media penyimpanan. Kelebihan SAM 

dibandingkan dengan SD-card yaitu SAM merupakan sebuah sistem komputer 

yang dilengkapi dengan CPU, RAM dan ROM serta modul keamanan logic 



36 

 

seperti algoritma DES, AES dan fungsi-fungsi kriptografi serta modul keamanan 

fisik untuk melindungi komponen didalamnya.  

Aplikasi APA berfungsi melakukan autentikasi user dan aplikasi setiap aplikasi 

akan dijalankan. Autentikasi ini bertujuan untuk mendeteksi bahwa aplikasi 

dijalankan oleh user yang sah dan merupakan aplikasi yang autentik. Aplikasi 

yang autentik yang dimaksud adalah aplikasi yang sama dengan pada saat 

disimpan checksum nya. Dengan adanya aplikasi APA ini maka aplikasi yang 

berjalan merupakan aplikasi yang dijalankan oleh user yang autentik dan aplikasi 

yang berjalan merupakan aplikasi yang autentik. 

Pembuatan Aplikasi APA menggunakan pemodelan Unified Model Language 

(UML). UML dalam penelitian ini berfungsi sebagai pemodelan yang terdiri dari 

use case diagram dan activity diagram. 

 

A. Use Case Diagram 

Skenario use case diagram dari Aplikasi APA adalah sebagai berikut. 

1. PIN/Pattern user 

Nama Use Case  : PIN/Pattern user 

Aktor   : user 

Deskripsi  : user memilih PIN/Pattern untuk autentikasi user 

Pre-Condition  : halaman muka aplikasi 

Post-Condition : penyimpanan PIN/Pattern user ke database 

2. Pilih Aplikasi 

Nama Use Case  : Pilih Aplikasi 

Aktor   : user 

Deskripsi  : user memilih aplikasi untuk autentikasistartup aplikasi 

Pre-Condition  : tidak ada aplikasi yang terpilih untuk dilakukan 

autentikasi 

Post-Condition : beberapa aplikasi dipilih untuk diautentikasi ketika startup 

3. Autentikasi user 

Nama Use Case  : autentikasi user 

Aktor   : user 

Deskripsi  : user input PIN/Pattern untuk autentikasi user  
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Pre-Condition  : halaman autentikasi user berupa PIN/Pattern 

Post-Condition : hasil autentikasi user dilaporkan 

4. Deteksi aplikasi terpilih yang akan dijalankan 

Nama Use Case  : deteksi aplikasi yang akan dijalankan 

Aktor   : aplikasi 

Deskripsi  : aplikasi APA mendeteksi aplikasi yang akan dijalankan 

Pre-Condition  : tidak ada aplikasi yang dijalankan 

Post-Condition : menghentikan aplikasi yang dijalankan untuk autentikasi  

5. Cek Autentikasi startup Aplikasi 

Nama Use Case  : cek autentikasi aplikasi 

Aktor   : aplikasi 

Deskripsi  : aplikasi APA membandingkan checksum file apk dan file 

dex dari aplikasi yang akan dijalankan dengan checksum yang sudah tersimpan 

Pre-Condition  : aplikasi langsung berjalan 

Post-Condition : aplikasi dihentikan sementara proses pemeriksaan 

checksum sedang berjalan 

6. Forceclose aplikasi 

Nama Use Case  : forceclose aplikasi 

Aktor   : aplikasi 

Deskripsi  : aplikasi APA menutup aplikasi (forceclose) yang akan 

dijalankan karena autentikasi aplikasi tidak berhasil 

Pre-Condition  : aplikasi telah berhasil melakukan autentikasi user dan 

menunggu autentikasi aplikasi sebelum aplikasi dijalankan 

Post-Condition : aplikasi dihentikan karena autentikasi aplikasi tidak 

terpenuhi 
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Gambar IV.2 Use Case Diagram Aplikasi APA 

 

B. Diagram Alur 

Gambar IV.3 menunjukkan Alur Diagram dari Aplikasi APA. Pada diagram ini 

setelah aplikasi di install maka langkah berikutnya yaitu bagi user untuk 

konfigurasi dengan membuat PIN/Pattern untuk autentikasi user dan memilik 

aplikasi yang akan dilakukan autentikasi setiap aplikasi akan dijalankan. 

Selanjutnya Aplikasi APA akan berjalan didalam background sistem android 

untuk mendeteksi aplikasi yang akan dijalankan. Ketika aplikasi dijalankan maka 

Aplikasi APA memeriksa aplikasi yang dijalankan merupakan aplikasi yang 

dipilih oleh user untuk di cek nilai checksum nya sebelum dijalankan. jika 

terpenuhi maka selanjutnya menuju proses autentikasi user dan autentikasi 

aplikasi. Aplikasi APA akan menutup aplikasi(forceclose) jika autentikasi aplikasi 

tidak terpenuhi. Sedangkan jika autentikasi terpenuhi maka aplikasi akan berjalan 

dan Aplikasi APA kembali ke dalam background system untuk menunggu aplikasi 

lain yang akan dijalankan atau diaktifkan kembali. 
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Gambar IV.3 Diagram Alur Aplikasi APA 
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Bab V  Implementasi dan Pengujian 

 

V.1 Implementasi 

Implementasi dilakukan dengan membuat aplikasi sesuai dengan perancangan, 

kemudian aplikasi tersebut diinstal ke dalam perangkat untuk diuji. Konfigurasi 

yang dilakukan yaitu penggunaan PIN/Pattern user dan pemilihan aplikasi yang 

akan diautentikasi. Selanjutnya yaitu penggunaan sampel aplikasi sebagai 

pengujian autentikasi. 

Pembuatan 
Aplikasi

Instalasi Aplikasi
Konfigurasi dan 

identifikasi 
Aplikasi

Pengujian

 

Gambar V.1 Diagram Blok Implementasi 

V.1.1  Lingkungan Implementasi 

Perangkat yang digunakan pada implementasi dan pengujian adalah Samsung J1. 

Tabel V.1  Hardware Perangkat Uji 

 Samsung J1 

Jaringan GSM / GPRS/EDGE/HSDPA/HSPA 

SIM 1 & SIM 2 3G 

Dimensi dan 

Berat 

129x68 x8.9 mm/ 122g 

Prosesor dan 

Grafis 

CPU: Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7, 

GPU:  Mali-400 

Sensors: Accelerometer dan proximity. 

Memori dan 

RAM 

4 GB, 512 MB RAM 

Koneksi HSDPA, HSPA 5.76 Mbps 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 

microUSB v2.0 

Baterai Li-Ion 1850 mAh battery 

Kamera 5 MP, autofocus, LED flash, Geo-

tagging, touch focus, face detection. 

Secondary 2 MP 

GPS Ya, with A-GPS 

Sistem Operasi Android 4.4.4 (KitKat) 

IMEI 358542060941183 

Versi Kernel 3.10.17 

SDcard Vgen 16 GB Partisi Fat32 : 10 GB, 

Ext2 : 4 GB, swap: 1GB 
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Tabel V.2  Software Perangkat Uji 

Aplikasi 

Android 
Fungsi 

APA Autentikasi startup dan reactivate aplikasi 

APP2SD 
Memindahkan data aplikasi APA ke dalam SDcard untuk 

simulasi SAM kedalam SDcard 

HashDroid 
Menghitung nilai hash secara manual file apk dan file 

dex untuk pembuktian autentikasi 

Root File Manager 
Mengubah permission folder /data, /data/app, dan 

/data/dalvik-cache 

SQLite Editor 
Untuk melihat isi database checksum dalam aplikasi 

APA 

 

V.1.2  Instalasi Aplikasi dan Konfigurasi Sistem 

Aplikasi yang telah dibuat diinstal dalam perangkat android dengan terlebih 

dahulu mengaktifkan enable unknown source karena instalasi langsung melalui 

file apk. Setelah proses instalasi aplikasi APA berhasil hal berikutnya yang 

dilakukan yaitu merubah permission untuk other user agar bisa mengakses (read) 

folder /data, /data/app dan /data/dalvik-cache. Hal ini dilakukan agar Aplikasi APA 

dapat mengakses file apk dan file dex dari aplikasi terpilih didalam perangkat 

android.  

 

Gambar V.2 Mengubah Akses Permission terhadap Folder /data 
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Pengubahan permission akses terhadap folder di atas, dilakukan menggunakan 

aplikasi Root file Manager. Aplikasi Root file Manager selain berfungsi untuk 

merubah hak akses terhadap file dan folder, aplikasi ini juga berfungsi sebagai 

mengelola file didalam android dengan akses root sehingga punya akses file dan 

folder tak terbatas. 

Perubahan hak akses terhadap folder tersebut perlu dilakukan karena prototype 

aplikasi APA yang dibuat belum mampu mendapatkan akses root, sehingga 

aplikasi perlu diberikan hak akses terhadap folder tersebut dengan aplikasi 

tambahan. Gambar V.2 menunjukkan proses mengubah hak akses terhadap folder, 

dengan aplikasi Root File Manager. 

Konfigurasi selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu memindahkan data dari 

Aplikasi APA dari memori internal ke dalam SD-card. Pemindahan dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi App2SD. Pemindahan data aplikasi bertujuan untuk 

melakukan simulasi penggunaan Smart card. Karena Smart card dan SDcard 

memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai media penyimpanan. 

V.1.3 Konfigurasi dan Identifikasi Aplikasi 

Selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu konfigurasi dan Identifikasi Aplikasi. 

Konfigurasi yang pertama dilakukan setelah aplikasi APA di aktifkan yaitu 

pemilihan PIN/Pattern untuk autentikasi user. User diminta memilih penggunaan 

PIN atau pattern untuk autentikasi user.  

Setelah pemilihan PIN/pattern untuk autentikasi user selanjutnya ditampilkan 

setiap aplikasi yang ada didalam android. User dipersilahkan untuk memilih 

aplikasi yang akan dilakukan autentikasi setiap startup atau diaktifkan kembali. 

Gambar V.3 menunjukkan aplikasi APA meminta user untuk memilih metode 

autentikasi user dengan PIN atau Pattern. Setelah pemilihan PIN/pattern untuk 

autentikasi user dilakukan selanjutnya user diminta untuk memilih aplikasi yang 

akan dilakukan autentikasi setiap startup dan di aktifkan kembali. Gambar V.4 

menunjukkan interface aplikasi APA setelah user memilih beberapa aplikasi untuk 

dilakukan autentikasi. ketika user memilih aplikasi untuk dilakukan autentikasi 

aplikasi APA menyimpan checksum file apk dan file dex dari aplikasi tersebut 

kedalam SDcard. Database checksum aplikasi terpilih disimpan didalam folder 

/data/data/com.twinonelocker/database/. 
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Gambar V.3 Konfigurasi PIN/Pattern untuk Autentikasi User 

 

 

 

Gambar V.4 Pilih Aplikasi yang akan dilakukan Autentikasi 
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V.2. Pengujian Blackbox 

Pengujian Blackbox atau pengujian fungsional adalah pengujian yang dilakukan 

dengan berfokus pada output dari aplikasi sebagai akibat dari input yang dipilih 

dan kondisi eksekusi tanpa memperhatikan mekanisme internal dari aplikasi. Pada 

penelitian ini pengujian blackbox dilakukan pada fungsi utama aplikasi. Dengan 

hasil pengujian sebagaimana berikut. 

Tabel V.3 Hasil Pengujian Blackbox Aplikasi APA 

Test ID Description Expected Results Actual Results 

1 Instalasi ke sistem Aplikasi terinstal 

dengan baik 

Aplikasi terinstal 

dengan baik 

2 Permintaan 

PIN/Pattern user 

untuk autentikasi 

user menjalankan 

aplikasi 

Pertama kali aplikasi 

dijalankan akan 

meminta PIN/Pattern 

user  

Pertama kali aplikasi 

dijalankan akan 

meminta 

PIN/Pattern user 

3 Pemilihan aplikasi 

untuk di 

autentikasi 

Aplikasi terpilih akan 

menjalani proses 

autentikasi user dan 

aplikasi ketika di 

jalankan 

Aplikasi terpilih 

akan menjalani 

proses autentikasi 

user dan aplikasi 

ketika di jalankan 

4 Deteksi aplikasi 

berjalan 

Aplikasi-Autentikasi 

mampu 

menghentikan proses 

start-up aplikasi yang 

terpilih untuk 

dilakukan autentikasi 

Aplikasi-Autentikasi 

mampu 

menghentikan proses 

start-up aplikasi 

yang terpilih untuk 

dilakukan autentikasi 

5 Aplikasi 

Autentikasi 

berjalan di sistem 

backgroud 

Aplikasi kembali ke 

sistem background 

ketika aplikasi yang 

dijalankan tidak ada 

dalam list aplikasi 

atau aplikasi sudah 

memenuhi autentikasi 

user dan autentikasi 

aplikasi 

Aplikasi kembali ke 

sistem background 

ketika aplikasi yang 

dijalankan tidak ada 

dalam list aplikasi 

atau aplikasi sudah 

memenuhi 

autentikasi user dan 

autentikasi aplikasi 

6 Forceclose 

aplikasi tidak 

autentik 

Forceclose aplikasi 

yang tidak autentik 

oleh Aplikasi APA 

Forceclose aplikasi 

yang tidak autentik 

oleh Aplikasi APA 
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Gambar V.5 Aplikasi yang Autentik dan tidak Autentik 

 

Gambar V.5 menunjukkan aplikasi yang autentik setelah melalui proses 

autentikasi sehingga aplikasi dapat berjalan dan muncul message “Aplikasi 

Autentik”. Sedangkan aplikasi yang tidak autentik akan mengalami forceclose. 

 

V.3. Uji Deteksi Transformasi Aplikasi Android 

Transformasi aplikasi dapat terjadi karena 2 hal, yaitu update aplikasi dan adanya 

malware polymorphic. Pengujian terhadap masing-masing penyebab perubahan 

dan hasil ujinya adalah sebagai berikut. 

V.3.1. Transformasi Aplikasi melalui Update 

Berdasarkan hasil percobaan penghitungan checksum file apk dan dex dari 

aplikasi android. Update aplikasi dapat merubah struktur aplikasi android 

terutama pada file  apk atau file dex dari aplikasi. Sedangkan folder data dan 

library tidak mengalami perubahan setelah update aplikasi tersebut. Transformasi 

aplikasl oleh user yang sah ataupun oleh user yang tidak sah akan merubah file 

apk dan dex dari aplikasi tersebut. Gambar V.6 menunjukkan bahwa file apk dan 

dex dari telah berubah berdasarkan checksum dar file tersebut. 
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Gambar V.6 Perubahan File apk Sebelum dan Setelah Update Aplikasi 

 

             

Gambar V.7 Perubahan File dex Sebelum dan Setelah Update Aplikasi 
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V.3.2. Transformasi Aplikasi oleh Malware 

Untuk melihat adanya transformasi aplikasi android, penulis melakukan penelitian 

dengan menghitung nilai checksum dari file apk dan dex dari beberapa aplikasi. 

Selanjutnya penulis menggunakan handphone seperti biasa dan mengecek nilai 

checksum aplikasi secara berkala hingga checksum aplikasi berubah. Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa file dex dari aplikasi android dapat 

berubah walaupun file apk dari aplikasi masih sama. File dex merupakan bentuk 

Dalvik bytecode hasil compile dari sourcecode aplikasi android yang dtulis 

dengan Java. 

Tabel V.7 menunjukkan aplikasi yang yang sudah terdapat malware dan nilai 

checksum dari file dex sebelum dan setelah mengalami transformasi. Sebagai 

perbandingan lampiran A dan B menunjukkan hasil analisis malware dari kedua 

aplikasi sampel tersebut melalui website virustotal.com. Berdasarkan analisis 

virustotal.com pada lampiran A, aplikasi com.opera.installer-1.apk mengandung 

malware jenis Android.Opfake dan dapat terdeteksi transformasinya oleh aplikasi 

APA. Sedangkan pada lampiran B, aplikasi com.grafian.onetchen-1.apk masih di 

anggap sebagai suspected malware karena adanya activity aplikasi dan permission 

mencurigakan yang diminta aplikasi. Aplikasi com.grafian.onetchen-1.apk hanya 

dikategorikan sebagai suspected malware namun dalam pengujian dengan aplikasi 

APA terdeteksi mengalami transformasi aplikasi.  

Tabel V.4 Tabel Jenis Malware dan Perubahan Checksum Sebelum dan Setelah 

Transformasi 

No 
Nama 

Aplikasi 

Nama 

Malware 

Cheksum SHA1 File dex 

Keterangan 
Dex awal 

Dex 

Transformasi 

1 

com.grafian.o

netchen-

1.apk  

- 

a187d61029c

eacb5e60a0f6

43ecadc4b2f

5caca4 

a855660b210a

edca7bbf22b6c

2fa933eae20f0

10 

Perubahan 

file dex 

(suspected) 

2 
com.opera.in

staller-1.apk 
Opfake 

634f09cec16

453567cbdbf

b014b2a7b29

e76dee4 

53877f17fd520

947b3259d3ea

ef46d593b712

761 

Perubahan 

file dex 

karena 

malware 
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V.4. Pembuktian Identitas Autentikasi 

Pembuktian Identitas Autentikasi bertujuan untuk membuktikan bahwa 

kepemilikan checksum yang disimpan dalam database merupakan data checksum 

dari aplikasi yang dijalankan. nilai checksum bersifat unik dan hanya bisa 

dihasilkan oleh file yang sama.. Pembuktian dilakukan dengan melihat database 

checksum aplikasi dan membandingkannya dengan nilai checksum yang akan di 

hasilkan dari aplikasi hashdroid. Gambar hasil capture database aplikasi APA dan 

hasil generate adalah sebagai berikut. 

 

Gambar V.8 Nilai Checksum File dex Game Onet Sebelum Transformasi 

Gambar V.8 mengambarkan nilai checksum dari aplikasi game onet yang sudah 

disimpan dalam database checksum apk dan dex. Nilai checksum file apk dari 

game onet adalah “55621BC5D4A782F161EBBD642C63EE6538D55C34” dan 

nilai checksum dari file dex dari game onet adalah  

“A187D61029CEACB5E60A0F643ECADC4B2F5CACA4”. Kedua nilai 

checksum tersebut berasal dari game onet pada saat pertama kali di install dalam. 

Selanjutnya setelah beberapa waktu tertentu file dex dari game onet telah berubah 

menjadi “a855660b210aedca7bbf22b6c2fa933eae20f010” sebagaimana 

ditunjukkan oleh gambar V.8. sedangkan nilai checksum dari file apk masih tetap 

sama. 
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Gambar V.9  Nilai Checksum File dex Game Onet yang tidak Autentik 
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Bab VI Kesimpulan dan Saran 

 

VI.1 Kesimpulan 

1. Android tidak memiliki fungsi untuk autentikasi aplikasi yang akan dijalankan. 

Adanya UserID dan GroupID hanya digunakan untuk integritas  komponen 

aplikasi dan tidak mampu mendeteksi transformasi pada file apk dan file dex. 

2. Nilai checksum file dex dan apk dari aplikasi dapat digunakan sebagai faktor 

autentikasi karena bersifat unik dan setiap aplikasi memiliki file tersebut. 

3. Rancangan SAM berhasil dilakukan dan terdiri dari dua aplikasi yaitu Aplikasi 

Autentikasi Instalasi Aplikasi (APIN) dan Aplikasi Autentikasi Startup Aplikasi 

(APA). 

4. Aplikasi APA mampu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu meneruskan 

(by pass) aplikasi yang autentik dan menghentikan (forceclose) aplikasi yang 

tidak autentik. 

5. Penggunaan autentikasi user digabungkan dengan autentikasi aplikasi dalam 

aplikasi APA dapat  mencegah user tidak sah mengganti atau update aplikasi 

yang ada di dalam sistem android. 

6. Aplikasi yang didalamnya terdapat malware yang tidak bertransformasi akan 

tetap dianggap autentik dan tetap berbahaya, karena aplikasi tersebut tidak 

mengalami perubahan struktur aplikasinya. 

 

VI.2 Saran 

1. Penerapan Sistem Autentikasi sebaiknya diterapkan secara menyeluruh mulai 

dari administrator pengelola server SAM, Analisis statis dan dinamis untuk 

aplikasi yang belum dikenali, aplikasi APIN untuk autentikasi dan aplikasi APA 

untuk autentikasi startup aplikasi.  

2. Perlu dilakukan pengujian pada sistem android yang lebih baru.  

3. Perlu dilakukan penelitian dengan analisis statis dan analisis dinamis lebih 

dalam terhadap file dex yang mengalami transformasi. 

4. Untuk meningkatkan keamanan autentikasi dapat menggunakan fungsi 

kriptografi dari SAM. 
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LAMPIRAN A 

Analisis Virustotal.com terhadap Malware Android.Opfake 
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LAMPIRAN B 

Analisis Virustotal.com terhadap Game Onet Suspected Malware 
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LAMPIRAN C 
SOURCECODE APLIKASI APA 

 

MainActivity.java 
package com.twinone.locker.ui; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.math.BigInteger; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Map; 

 

import DataBase.AppRunDb; 

import android.app.Activity; 

import android.app.SearchManager; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.IntentFilter; 

import android.content.pm.PackageManager; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.support.v4.app.Fragment; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.support.v4.widget.DrawerLayout; 

import android.support.v7.app.ActionBar; 

import android.support.v7.app.ActionBarActivity; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.twinone.locker.Constants; 

import com.twinone.locker.LockerAnalytics; 

import com.twinone.locker.R; 

import com.twinone.locker.lock.AppLockService; 

import com.twinone.locker.lock.LockService; 

import com.twinone.locker.pro.ProUtils; 

import com.twinone.locker.ui.NavigationFragment.NavigationListener; 

import com.twinone.locker.util.PrefUtils; 

import com.twinone.util.Analytics; 

import com.twinone.util.DialogSequencer; 

 

public class MainActivity extends ActionBarActivity implements 

  NavigationListener { 
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 private static final String VERSION_URL_PRD = 

"https://twinone.org/apps/locker/update.php"; 

 private static final String VERSION_URL_DBG = 

"https://twinone.org/apps/locker/dbg-update.php"; 

 public static final String VERSION_URL = Constants.DEBUG ? 

VERSION_URL_DBG 

   : VERSION_URL_PRD; 

 public static final String EXTRA_UNLOCKED = 

"com.twinone.locker.unlocked"; 

 

 private DialogSequencer mSequencer; 

 private Fragment mCurrentFragment; 

 /** 

  * Fragment managing the behaviors, interactions and presentation of the 

  * navigation drawer. 

  */ 

 private NavigationFragment mNavFragment; 

 

 /** 

  * Used to store the last screen title. For use in 

  * {@link #restoreActionBar()}. 

  */ 

 private CharSequence mTitle; 

 

 private ActionBar mActionBar; 

 private BroadcastReceiver mReceiver; 

 private IntentFilter mFilter; 

 

 private class ServiceStateReceiver extends BroadcastReceiver { 

  @Override 

  public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

   Log.d("MainACtivity", 

     "Received broadcast (action=" + 

intent.getAction()); 

   updateLayout(); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

  handleIntent(); 

 

  mReceiver = new ServiceStateReceiver(); 

  mFilter = new IntentFilter(); 

 

 mFilter.addCategory(AppLockService.CATEGORY_STATE_EVENTS); 

 

 mFilter.addAction(AppLockService.BROADCAST_SERVICE_STARTED); 

 

 mFilter.addAction(AppLockService.BROADCAST_SERVICE_STOPPED); 
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  mNavFragment = (NavigationFragment) getSupportFragmentManager() 

    .findFragmentById(R.id.navigation_drawer); 

  // Set up the drawer. 

  mNavFragment.setUp(R.id.navigation_drawer, 

    (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout)); 

  mTitle = getTitle(); 

 

  mActionBar = getSupportActionBar(); 

  mCurrentFragment = new AppsFragment(); 

  getSupportFragmentManager().beginTransaction() 

    .add(R.id.container, mCurrentFragment).commit(); 

  mCurrentFragmentType = NavigationElement.TYPE_APPS; 

 

  mSequencer = new DialogSequencer(); 

  Analytics a = new Analytics(this); 

  long count = a.increment(LockerAnalytics.OPEN_MAIN); 

  boolean never = a.getBoolean(LockerAnalytics.SHARE_NEVER); 

  // Every 5 times the user opens the app, but only after 10 initial opens 

  if (!never && count >= 10 && count % 5 == 0) { 

   mSequencer.addDialog(Dialogs.getShareEditDialog(this, true)); 

  } 

  showDialogs(); 

  showLockerIfNotUnlocked(false); 

   

  Log.e("seto", "tes"); 

  inHashApp(); 

   

 } 

   

 private void inHashApp(){ 

  boolean sdcardIf = Environment.getExternalStorageState().equals( 

    Environment.MEDIA_MOUNTED); 

  String root=null; 

  if (sdcardIf) { 

   root = "/" + 

Environment.getExternalStorageDirectory().getName(); 

   if (root.equals("/0")){ 

    String hashSHA1,hashSHA1b; 

    AppRunDb db = new AppRunDb(this); 

    db.open(); 

    //dalvic-cache 

    String path ="/data/dalvik-cache"; 

    File directory = new File(path); 

          File[] files = directory.listFiles(); 

          

          //app 

          path ="/data/app"; 

    directory = new File(path); 

          File[] files2 = directory.listFiles(); 

           

          // dapatkan timestamp 

    Calendar c = Calendar.getInstance(); 
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    SimpleDateFormat sdf1 = new 

SimpleDateFormat("yyyyMMdd"); 

    SimpleDateFormat sdf = new 

SimpleDateFormat("HHmm"); 

    BigInteger tim = new 

BigInteger(sdf1.format(c.getTime()) 

      + sdf.format(c.getTime())); 

         

          for (int i = 0; i < files.length; i++) 

          { 

           hashSHA1="a";hashSHA1b="a"; 

           try { 

            hashSHA1=hashFile(files[i]); 

     } catch (IOException e) { 

      e.printStackTrace(); 

     } 

            

           for (int r = 0; r < files2.length; r++) { 

            if 

(files[i].getName().toLowerCase().contains(files2[r].getName().toLowerCase())) { 

                       

           try { 

           hashSHA1b = 

hashFile(files2[r]); 

          } catch (IOException e) { 

           e.printStackTrace(); 

          } 

         } 

        } 

           long out=db.setApp(files[i].getName(), "", "", hashSHA1b, 

hashSHA1,tim+""); 

           if(out==-1){ 

            db.updateApp(files[i].getName(), tim+""); 

           } 

          } 

          db.eliminasiApp(tim+""); 

          db.getInfo("locker",true); 

          db.close(); 

   } 

   else{Toast.makeText(this, "Perangkat tidak cocok. Harus di root 

terlebih dahulu!", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   Toast.makeText(this, "Perangkat tidak cocok!", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   } 

  } 

 } 

  

 private String hashFile(File filea) throws IOException{ 

  FileInputStream fis = new FileInputStream(filea); 

  byte[] data = new byte[(int) filea.length()]; 

  fis.read(data); 

  fis.close(); 

  String hashFile = null; 
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  try { 

   hashFile = Hash.sha1(data); 

  } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return hashFile; 

 } 

  

 @Override 

 protected void onResume() { 

  super.onResume(); 

  Log.d("Main", "onResume"); 

  showLockerIfNotUnlocked(true); 

  registerReceiver(mReceiver, mFilter); 

  updateLayout(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onPause() { 

  super.onPause(); 

  // mSequencer.stop(); 

  LockService.hide(this); 

  unregisterReceiver(mReceiver); 

  mSequencer.stop(); 

 

  // if (mCurrentFragmentType != NavigationElement.TYPE_SETTINGS) 

{ 

  // // Keep settings open because the user could navigate to gallery to 

  // // change background 

  // finish(); 

  // } 

 } 

 

 @Override 

 protected void onDestroy() { 

  Log.v("Main", "onDestroy"); 

  super.onDestroy(); 

 } 

 

 @Override 

 protected void onNewIntent(Intent intent) { 

  Log.d("", "onNewIntent"); 

  super.onNewIntent(intent); 

  setIntent(intent); 

  handleIntent(); 

 } 

 

 @Override 

 public void setTitle(CharSequence title) { 

  super.setTitle(title); 

  mTitle = title; 

  getSupportActionBar().setTitle(title); 
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 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

 

  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.global, menu); 

  return true; 

 } 

 

 /** 

  * Provide a way back to {@link MainActivity} without having to provide a 

  * password again. It finishes the calling {@link Activity} 

  *  

  * @param context 

  */ 

 public static final void showWithoutPassword(Context context) { 

  Intent i = new Intent(context, MainActivity.class); 

  i.putExtra(EXTRA_UNLOCKED, true); 

  if (!(context instanceof Activity)) { 

   i.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

  } 

  context.startActivity(i); 

 } 

 

 public void setActionBarTitle(int resId) { 

  mActionBar.setTitle(resId); 

 } 

 

 private void doTest() { 

  Log.d("", "Querying from test"); 

 

  Analytics analytics = new Analytics(this); 

  ProUtils proUtils = new ProUtils(this); 

  Map<String, String> data = new HashMap<String, String>(); 

  data.put(LockerAnalytics.PRO_TYPE, proUtils.getProTypeString()); 

  data.put(LockerAnalytics.LOCKED_APPS_COUNT, 

    String.valueOf(PrefUtils.getLockedApps(this).size())); 

  analytics.setDefaultUrl(LockerAnalytics.URL).query(data); 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @return True if the service is allowed to start 

  */ 

 private boolean showDialogs() { 

  boolean deny = false; 

 

  // Recovery code 

  mSequencer.addDialog(Dialogs.getRecoveryCodeDialog(this)); 

 

  // Empty password 

  deny = Dialogs.addEmptyPasswordDialog(this, mSequencer); 
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  mSequencer.start(); 

  return !deny; 

 } 

 

 private void showLockerIfNotUnlocked(boolean relock) { 

  boolean unlocked = getIntent().getBooleanExtra(EXTRA_UNLOCKED, 

false); 

  if (new PrefUtils(this).isCurrentPasswordEmpty()) { 

   unlocked = true; 

  } 

  if (!unlocked) { 

   LockService.showCompare(this, getPackageName()); 

  } 

  getIntent().putExtra(EXTRA_UNLOCKED, !relock); 

 } 

 private void updateLayout() { 

  Log.d("Main", 

    "UPDATE LAYOUT Setting service state: " 

      + AppLockService.isRunning(this)); 

  mNavFragment.getAdapter().setServiceState( 

    AppLockService.isRunning(this)); 

 } 

 

 /** 

  * Handle this Intent for searching... 

  */ 

 private void handleIntent() { 

  if (getIntent() != null && getIntent().getAction() != null) { 

   if (getIntent().getAction().equals(Intent.ACTION_SEARCH)) { 

    Log.d("MainActivity", "Action search!"); 

    if (mCurrentFragmentType == 

NavigationElement.TYPE_APPS) { 

     final String query = getIntent().getStringExtra( 

       SearchManager.QUERY); 

     if (query != null) { 

      ((AppsFragment) 

mCurrentFragment).onSearch(query); 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

 private boolean mNavPending; 

 int mCurrentFragmentType; 

 int mNavPendingType = -1; 

 

 @Override 

 public boolean onNavigationElementSelected(int type) { 

  if (type == NavigationElement.TYPE_TEST) { 

   doTest(); 

   return false; 

  } else if (type == NavigationElement.TYPE_STATUS) { 
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   toggleService(); 

   return false; 

  } 

  mNavPending = true; 

  mNavPendingType = type; 

  return true; 

 } 

 

 private void toggleService() { 

  boolean newState = false; 

  if (AppLockService.isRunning(this)) { 

   AppLockService.stop(this); 

  } else if (Dialogs.addEmptyPasswordDialog(this, mSequencer)) { 

   mSequencer.start(); 

  } else { 

   newState = AppLockService.toggle(this); 

  } 

  if (mNavFragment != null) 

   mNavFragment.getAdapter().setServiceState(newState); 

 } 

 

 @Override 

 public void onDrawerOpened(View drawerView) { 

  getSupportActionBar().setTitle(mTitle); 

 } 

 

 @Override 

 public void onDrawerClosed(View drawerView) { 

  getSupportActionBar().setTitle(mTitle); 

  if (mNavPending) { 

   navigateToFragment(mNavPendingType); 

   mNavPending = false; 

  } 

 } 

 

 /** 

  * Open a specific Fragment 

  *  

  * @param type 

  */ 

 public void navigateToFragment(int type) { 

  if (type == mCurrentFragmentType) { 

   // Don't duplicate 

   return; 

  } 

  if (type == NavigationElement.TYPE_CHANGE) { 

   Dialogs.getChangePasswordDialog(this).show(); 

   // Don't change current fragment type 

   return; 

  } 

 

  switch (type) { 

  case NavigationElement.TYPE_APPS: 
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   mCurrentFragment = new AppsFragment(); 

   break; 

  case NavigationElement.TYPE_SETTINGS: 

   mCurrentFragment = new SettingsFragment(); 

   break; 

  case NavigationElement.TYPE_STATISTICS: 

   mCurrentFragment = new StatisticsFragment(); 

   break; 

  case NavigationElement.TYPE_PRO: 

   mCurrentFragment = new ProFragment(); 

   break; 

  } 

  FragmentManager fm = getSupportFragmentManager(); 

  fm.beginTransaction().replace(R.id.container, mCurrentFragment) 

    .commit(); 

  mCurrentFragmentType = type; 

 } 

 

 @Override 

 public void onShareButton() { 

  // Don't add never button, the user wanted to share 

  Dialogs.getShareEditDialog(this, false).show(); 

 } 

 

 @Override 

 public void onRateButton() { 

  toGooglePlay(); 

 } 

 

 private void toGooglePlay() { 

  Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

  intent.setData(Uri.parse("market://details?id=" + getPackageName())); 

  if (getPackageManager().queryIntentActivities(intent, 

PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY).size() >= 1) { 

   startActivity(intent);    

  } 

 } 

} 


