
BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam  pembuatan  Aplikasi  Belajar  Web  Hacking  penulis  menerapkan

konsep  pengembangan  Software Development Life Cycle  (SDLC) secara  agile.

Metode yang penulis gunakan adalah Agile Model Driven Development (AMDD).

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh untuk membuat aplikasi tersebut

adalah sebagai berikut:

3.1. Analisis Sistem

Seperti yang telah penulis ungkapkan dalam latar belakang penulisan tugas

akhir ini bahwa pengetahuan tentang celah-celah keamanan aplikasi berbasis web

penting  untuk  dimiliki  oleh  web  developer,  tanpa  pengetahuan  tersebut  maka

kemungkinan aplikasi yang dibuat berpotensi memiliki celah keamanan. Celah-

celah keamanan aplikasi berbasis web cukup banyak diantaranya: Kesalahan akses

kontrol,  SQL  Injection,  Cross-site  Scripting (XSS), dan  Cross-site  Request

Forgery (CSRF).

Dari paparan diatas permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana

membuat  pembelajaran  yang  diperuntukkan  bagi  web  developer yang  berisi

berbagai celah keamanan web. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan sebuah

aplikasi web rentan umumnya karena ketidakpahaman  web developer dalam hal

konsep dasar bagaimana web bekerja dan tidak melakukan validasi serta sanitasi

pada  input  yang  ada.  Sehingga  seorang  pengguna  aplikasi  yang  memiliki

pengetahuan tentang keamanan web dapat memasukkan berbagai inputan-inputan

berbahaya yang tidak dikehendaki aplikasi. Pada akhirnya hal ini membuat sebuah
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aplikasi  yang  dibuat  dapat  menjadi  rentan  untuk  dibobol  pihak  yang  tidak

bertanggung jawab.

Pada  umumnya  setiap  pembelajaran  terdapat  bahan  bacaan  yang

digunakan untuk menambah pengetahuan. Subjek pembelajaran dari aplikasi yang

dibuat  adalah  web  developer  bukan  pengguna  umum  sehingga  pada  aplikasi

konsep-konsep  pembejalaran  langsung  mengarah  pada  pokok-pokok

permasalahan inti dalam hal keamanan dan pencegahannya. Hal ini karena  web

developer secara umum diasumsikan telah menguasai  konsep dasar  pembuatan

aplikasi web. Konsep-konsep yang perlu dipahami oleh web developer adalah:

1. Protokol HTTP, karena merupakan  protokol dasar penyusunan bagaimana

sebuah world wide web bekerja.

2. Javascript,  karena  merupakan  bahasa  pemrograman  client-side  yang

digunakan untuk memberi efek dinamis pada aplikasi web.

3. Sanitasi  dan  validasi  input,  karena  setiap  aplikasi  pasti  memiliki  input

sehingga jika  web developer tidak  melakukan  sanitasi  dan  validasi  maka

kemungkinan akan muncul celah keamanan seperti SQL Injection, XSS atau

lainnya.

Strategi  pembelajaran  yang  dapat  dilakukan  adalah  problem-based

learning (PBL) dikombinasikan dengan simulation-based learning (SBL), dimana

celah-celah  keamanan  suatu  aplikasi  web  direproduksi  ke  dalam  lingkungan

khusus  yang  telah  disediakan  untuk  pembelajaran  (simulator).  Menurut  Kelly

(2007)  PBL mengharuskan  pembelajar  untuk  menghubungkan  secara  mandiri

konsep-konsep  dan  ide-ide  dari  pengetahuan  yang  dimiliki  sebelumnya  untuk

menyelesaikan  sebuah  masalah.  Menurut  Davidovitch  (2006)  simulasi
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menciptakan pemikiran yang kritis dan strategis, kemampuan merencanakan dan

berpikir strategis tidak mudah dikembangkan dan keuntungan dari simulasi adalah

menyediakan alat untuk membantu masalah tersebut.

Aplikasi  ini  dirancang  untuk  membantu  menambah  pengetahuan  web

developer melalui  serangkaian  soal-soal  yang  dibuat  khusus.  Soal-soal  yang

dibuat  mencakup  pengetahuan  dasar  tentang  teknologi  web dan  celah-celah

keamanannya. Untuk memaksimalkan  pengetahuan yang didapat maka sebagian

soal dibuat dalam bentuk simulasi yang mencerminkan seperti apa aplikasi yang

memiliki celah keamanan itu. Selain itu, dengan pendekatan simulasi maka web

developer diharapkan dapat mengamati  langsung dan sekaligus dapat membuat

kesimpulan bahwa seharusnya aplikasi melakukan langkah-langkah tertentu untuk

mencegah munculnya celah keamanan tersebut. 

Salah satu cara yang efektif untuk mencegah timbulnya celah keamanan

pada aplikasi yang dibuat adalah dengan berpikir sebagai seorang  hacker yang

sedang mencari kelemahan yang ada. Untuk itu pada simulasi yang dibuat penulis

menempatkan web developer sebagai seorang hacker yang tengah mencari celah

keamanan aplikasi web telah dipersiapkan. Aplikasi Belajar  Web Hacking yang

dibangun berbasis web yang didalamnya terdapat berbagai soal (disebut: misi) dan

skor  (disebut:  poin).  Misi  pada  aplikasi  dibagi  menjadi  empat  kategori  yaitu:

Basic Mission, Javascript Mission, dan Realistic Mission. Pengguna dalam hal ini

disebut sebagai pemain tidak harus menyelesaikan setiap misi secara berurutan.

Pemain dapat memilih misi manapun yang akan diambil tanpa perlu menunggu

misi  lain  yang  selesai.  Setiap  menyelesaikan  sebuah  misi  maka  poin  yang

didapatkan oleh pemain akan bertambah. Jumlah poin yang didapat pada setiap
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misi berbeda-beda tergantung tingkat kesulitan dari misi tersebut.

Setiap misi (soal) pada Aplikasi Belajawar Web Hacking memiliki atribut-

atribut yaitu:

1. Nama: Nama atau judul dari misi.

2. Deskripsi: Berisi keterangan singkat tentang misi yang akan diambil.

3. Tujuan: Tujuan dari pemberian misi, seperti pemain dapat mengetahui atau

memahami tentang materi tertentu misalnya protokol HTTP.

4. Kebutuhan Pengetahuan:  Pengetahuan yang harus atau sebaiknya dimiliki

pemain sebelum mengambil sebuah misi.

5. Status: Status dari misi apakah “belum diambil”, “gagal”, atau “selesai”.

6. Jumlah Percobaan: Jumlah percobaan yang dilakukan oleh pemain pada misi

tersebut.  Meskipun  statusnya  sudah  “selesai”  tetapi  jika  pemain

mengambilnya lagi maka angka jumlah percobaan akan bertambah.

7. Percobaan Terakhir: Tanggal atau waktu kapan terakhir kali pemain mencoba

misi sebuah misi.

8. Catatan Waktu: Lama waktu yang diperlukan pemain untuk menyelesaikan

suatu misi.  Catatan waktu hanya sekali  dilakukan yaitu pada saat pemain

berhasil menyelesaikan misi untuk kali pertama.

Jawaban  dari  tiap-tiap  misi  haruslah  berbeda antar  satu  pemain  dengan

pemain lainnya meskipun pemain tersebut mengambil misi yang sama. Ini untuk

sedikit mempersulit pemain dalam memberikan jawaban langsung kepada pemain

lainnya.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  mekanisme  pembuatan  jawaban (answer

generator) yang sifatnya unik per pemain.

Untuk mempermudah pembagian materi pengetahuan yang akan diberikan
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penulis membagi tipe misi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. Basic Mission, berisi misi-misi dengan tingkat kesulitan seputar logika dan

pengetahuan dasar seputar web dan keamanannya.

2. Javascript  Mission,  berisi  misi-misi  untuk  menguji  pengetahuan  seputar

bahasa scripting javascript.

3. Realistic Mission,  berisi soal-soal berbentuk simulasi sebuah aplikasi web

yang terdapat celah keamanan didalamnya. Pengguna harus melakukan  hacking

untuk mendapatkan jawaban dari soal tersebut.

Pada kebanyakan misi penulis menggunakan seorang karakter fiktif yang

penulis beri nama “Surep”. “Surep” inilah yang akan menjadi figur utama dalam

kebanyakan misi. Penggunaan karakter fiktif ini untuk memudahkan pemahaman

tentang apa yang harus pemain lakukan pada misi tersebut.

Pada  aplikasi  disediakan  Learning  Center  yaitu halaman  khusus  yang

berisi  artikel-artikel  tentang  teknologi  web  dan  keamanannya.  Pemain  dapat

memanfaatkan  learning  center untuk  mendapatkan  pengetahuan  guna

menyelesaikan misi-misi yang ada.

Untuk  memulai  aplikasi,  pemain  harus  memiliki  akun  di  situs

Facebook.com. Sistem otentikasi pemain dan penggunaan fitur-fitur jejaring sosial

menggunakan platform Facebook. Aktifitas yang dilakukan pemain pada aplikasi

ini  dapat  terlihat  di  profile  Facebook  pemain  bersangkutan.  Alur  aplikasi

ditunjukkan oleh gambar 3.1.

Diharapkan  setelah  mengambil  misi-misi  yang  ada  pada  aplikasi  ini

seorang web developer dapat membuat aplikasi yang lebih aman dari sebelumnya

karena  telah  mendapat  pengetahuan-pengetahuan  tentang  teknologi  web  dan
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keamanannya.  Fitur  jejaring  sosial  yang  disediakan  pada  aplikasi  diharapkan

dapat memotivasi pengguna-pengguna lain dalam lingkaran pertemanan pemain

untuk lebih mendalami pengetahuan tentang keamanan aplikasi berbasis web.

Gambar 3.1: Alur Aplikasi Belajar Web Hacking

3.2. Perancangan Sistem

Setelah mendapat gambaran umum sistem maka langkah selanjutnya dapat

dilakukan  perancangan.  Penulis  menggunakan  strategi  pengembangan  Agile

Model  Driven  Development  (AMDD),  sehingga  perancangan  dan  pemodelan

sistem dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit tidak dikerjakan keseluruhan

diawal. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan kode menggunakan TDD. Kedua

hal  tersebut  (pemodelan  dan  coding)  dilakukan  secara  terus  menerus  hingga

aplikasi  selesai  dibuat.  Tentunya  iterasi  yang  dilakukan  sesuai  dengan

requirements  awal  yang  digambarkan  pada  saat  envisioning.  Langkah-langkah

dalam pengembangan menggunakan AMDD  yang penulis gunakan dapat dilihat

pada blok diagram pengembangan aplikasi yang ditunjukkan oleh gambar 3.2.



78

Gambar 3.2: Blok Diagram Pengembangan Aplikasi Belajar Web Hacking dengan

Metode Agile Model-Drive Development (AMDD)

3.2.1. Envisioning

Pada tahap ini diidentifikasi gambaran umum dari sistem dan arsitekturnya.

Langkah-langkah pada tahap envisioning adalah sebagai berikut:

A. Pemodelan Tahap Awal

Tahap  ini  mengeidentifikasi  hight-level  requirements  dari  aplikasi  yang

dibuat. Tiga tahapan yang dilakukan pada pemodelan tahap awal adalah membuat
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user stories  dan use  case, membuat  domain model, dan membuat  user interface

model (UI).

A.1. Usage Model

Tahap  ini  menggambarkan  bagaimana  pengguna  berinteraksi  dengan

sistem. Penulis menggunakan  user stories dan  use case untuk menggambarkan

interaksi tersebut.

a. User Stories

Pada aplikasi yang dibuat dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem

adalah administrator dan pemain.  User  stories  yang berhubungan dengan aktor

administrator ditunjukkan pada tabel  3.1. 

Tabel 3.1. User Stories Administrator

ID Story

A01 Halaman backend, halaman backend hanya boleh diakses oleh pengguna 
yang ID Facebooknya ada pada konfigurasi.

A02 Sebagai administrator, Saya dapat membuat, mengedit, dan menghapus 
sebuah misi.

A03 Sebagai administrator, Saya dapat melihat daftar misi yang ada.

A04 Sebagai administrator, Saya dapat mengaktifkan atau menonaktifkan misi.

A05 Sebagai administrator, Saya dapat menghapus batch agar lebih efisien.

A06 Sebagai administrator, Saya dapat melakukan mengubah susunan urutan 
dari misi yang akan ditampilkan.

A07 Sebagai administrator, Saya dapat menambahkan tag pada misi

A08 Sebagai administrator, Saya dapat membuat, mengedit, dan menghapus 
tipe misi.

A09 Sebagai administrator, Saya dapat mengubah susunan urutan dari tipe 
misi.

A10 Sebagai administrator, Saya dapat membuat, mengedit, dan menghapus 
artikel.

A11 Sebagai administrator, Saya dapat melihat daftar artikel.
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Tabel 3.1. User Stories Administrator

ID Story

A12 Sebagai administrator, Saya dapat melakukan preview sebelum 
menyimpan artikel.

A13 Sebagai administrator, Saya dapat menggunakan bahasa markup textile 
untuk menulis.

A14 Sebagai administrator, Saya dapat menambahkan tag pada artikel yang 
ditulis.

A15 Sebagai administrator, Saya dapat melihat tag dan jumlah artikel yang 
beraosiasi dengan tag tersebut

A16 Sebagai administrator, Saya dapat menghapus tag.

A17 Sebagai administrator, Saya dapat mengupload file.

A18 Sebagai administrator, Saya dapat menentukan ukuran thumbnail jika file 
adalah gambar.

A19 Sebagai administrator, Saya dapat melihat daftar file yang telah diupload 
dilengkapi dengan tanggal, ukuran, dan tipe. 

A20 Sebagai administrator, Saya dapat melakukan copy, rename, dan hapus 
pada file.

A21 Sebagai administrator, Saya dapat membuat symbolic links pada file.

A22 Sebagai administrator, Saya dapat mencari file berdasarkan filter wildcard.

A23 Sebagai administrator, Saya dapat melihat daftar pemain yang ada 
dilengkapi dengan nama, lama bergabung, status, poin, dan jumlah misi 
yang diselesaikan.

A24 Sebagai administrator, Saya dapat memblokir pemain sehingga pemain 
tidak dapat login.

A25 Sebagai administrator, Saya dapat mengubah pengaturan melalui sebuah 
halaman setting.

A26 Sebagai administrator, Saya dapat melihat tiga pemain terakhir yang baru 
bergabung pada halaman backend home.

A27 Sebagai administrator, Saya dapat melihat log yang dilakukan pemain 
pada aplikasi meliputi waktu log, pemilik log, dan keterangan log pada 
halaman backend home.

Objek-objek  yang  dapat  diidentifikasi  dari  user  stories  administrator

adalah sebagai berikut: administrator, artikel, kategori misi, misi, setting, log dan

tag.

User stories yang berhubungan dengan pemain ditunjukkan pada tabel 3.2.



81

Tabel 3.2. User stories Pemain

ID Story

P01 Sebagai pemain, Saya dapat melihat Hall of Fame pada halaman beranda.

P02 Sebagai pemain, Saya dapat melihat peringkat dari seluruh pemain.

P03 Sebagai pemain, Saya dapat membuka halaman Learning Center.

P04 Sebagai pemain, Saya dapat membaca artikel pada Learning Center.

P05 Sebagai pemain, Saya dapat mengomentari artikel pada Learning Center

P06 Sebagai pemain, Saya dapat mencari artikel berdasarkan tag.

P07 Sebagai pemain, Saya dapat melakukan Like pada sebuah artikel.

P08 Sebagai pemain, Saya dapat melakukan Share artikel ke Facebook.

P09 Sebagai pemain, Saya dapat melihat daftar kategori misi.

P10 Sebagai pemain, Saya dapat melihat daftar misi berdasarkan kategori 
tertentu.

P11 Sebagai pemain, Saya dapat melihat status, jumlah percobaan, percobaan 
terakhir, catatan waktu dari daftar misi yang ditampilkan.

P12 Sebagai pemain, Saya tidak dapat mengambil misi sebelum melakukan 
login.

P13 Sebagai pemain, Saya harus login ke Facebook dan melakukan otorisasi 
aplikasi agar dapat menggunakan aplikasi.

P14 Sebagai pemain, Saya dapat melihat profil saya sendiri.

P15 Sebagai pemain, Saya dapat melihat profil dari pemain lain.

P16 Sebagai pemain, Saya dapat melihat daftar misi yang sudah saya 
selesaikan dan catatan waktunya pada profile saya.

P17 Sebagai pemain, Saya dapat menshare kesuksesan saya menyelesaikan 
misi ke Facebook.

P18 Sebagai pemain, Saya dapat memilih misi secara acak tidak harus 
berurutan.

P19 Sebagai pemain, Saya dapat melihat aktifitas saya mengambil misi 
terekam di Activity Log Facebook.

Objek-objek  yang  dapat  diidentifikasi  dari  user  stories pemain  adalah

sebagai beriku: artikel, kategori misi, misi, pemain, dan tag.

b. Use Case Aplikasi Belajar Web Hacking

Use case Aplikasi Belajar Web Hacking ditunjukkan pada gambar 3.3. Dua
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aktor yang ada pada use case merupakan representasi dari apa yang ada pada user

stories.

Gambar 3.3 Use case Aplikasi Belajar Web Hacking

Gambar 3.4 Domain model Aplikasi Belajar Web Hacking
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A.2. Domain Model

Objek-objek yang telah teridentifikasi pada  user stories  administrator dan

pemain  jika  digabungkan  akan  terlihat  seperti  gambar  3.4.  Dimana  penulis

menyatukan  objek  administrator dan  pemain  menjadi  satu  entitas  yaitu  user.

Sehingga entitas yang muncul adalah sebagai berikut: user, artikel, kategori misi,

misi,  setting, log dan tag.

A.3. User Interface Model (UI)

Pada tahap ini  penulis  membuat sketsa antar muka dari  aplikasi.  Sketsa

yang dibuat didasarkan pada user stories dan use case yang telah dibuat. Sketsa

yang  dibuat  diperuntukkan  kepada  administrator  dan  pemain.  Seluruh  sketsa

untuk pemain berlaku untuk administrator, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai contoh

pemain tidak dapat melihat  halaman backend jadi sketsa backend hanya berlaku

untuk administrator.

a. Sketsa Halaman Login

Halaman  login  menampilkan  sebuah  tombol  dengan  tulisan  “Login  via

Facebook”.  Sketsa halaman login ditunjukkan pada gambar 3.5.

b. Sketsa Halaman Home Backend

Pada halaman  backend home administrator dapat melihat daftar aktifitas

terakhir dari yang pemain lakukan pada aplikasi.  Sketsa halaman backend home

ditunjukkan pada gambar 3.6.

c. Sketsa Halaman Tambah Tipe Misi

Pada halaman Tambah Tipe Misi administrator dapat menambahkan tipe
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misi yang akan digunakan oleh setiap misi yang ada. Sketsa halaman Tambah Tipe

Misi ditunjukkan oleh gambar 3.7.

Gambar 3.5 Sketsa halaman login

Gambar 3.6 Sketsa halaman backend home
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d. Sketsa Halaman Tambah  Misi

Pada halaman Tambah Misi administrator dapat menambahkan misi yang

akan diselesaikan oleh pemain. Sketsa halaman Tambah Misi dapat dilihat pada

gambar 3.8.

Gambar 3.7 Sketsa halaman tambah tipe misi

Gambar 3.8 Sketsa halaman tambah misi
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e. Sketsa Halaman Daftar Misi

Pada halaman Tambah Misi administrator dapat melihat daftar misi yang

telah dibuat sebelumnya. Sketsa halaman daftar misi ditunjukkan oleh gambar 3.9.

f. Sketsa Halaman Tambah Artikel

Pada halaman tambah artikel administrator dapat menambahkan artikel 

yang akan ditampilkan pada Learning Center. Sketsa halaman tambah artikel 

ditunjukkan oleh gambar 3.10.

Gambar 3.9 Sketsa halaman daftar misi

Gambar 3.10 Sketsa halaman tambah artikel
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g. Sketsa Halaman Daftar Artikel 

Pada halaman daftar artikel administrator dapat melihat daftar artikel yang

telah dibuat sebelumnya. Administrator juga dapat melakukan preview dari artikel

yang telah dibuat. Sketsa halaman daftar artikel pada backend dapat dilihat pada

gambar 3.11.

h. Sketsa Halaman Daftar Tag

Pada halaman daftar tag administrator dapat melihat tag-tag yang ada dan

jumlah artikel  yang berasosiasi  dengan tag tersebut.  Sketsa halaman daftar  tag

ditunjukkan oleh gambar 3.12.

Gambar 3.11 Sketsa halaman daftar artikel (backend)

Gambar 3.12 Sketsa halaman daftar tag (backend)
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i. Sketsa Halaman Media Upload

Pada halaman media upload administrator  dapat  melakukan upload file.

Jika  file  tersebut  bertipe  gambar  maka  sistem  akan  melakukan  pembuatan

thumbnail secara  otomatis.  Sketsa  halaman  media  upload  ditunjukkan  oleh

gambar 3.13.

j. Sketsa Halaman Daftar Media

Pada halaman daftar media administrator dapat melihat semua file yang

telah diupload sebelumnya. Sketsa halaman daftar media ditunjukkan oleh gambar

3.14.

k. Sketsa Halaman Daftar Pemain

Pada halaman daftar  pemain,  administrator  dapat  melihat  daftar  pemain

yang telah bergabung. Pada halaman ini administrator dapat melihnggat foto dan

nama,  tanggal  bergabung,  status,  poin  dan  jumlah  misi  yang  diselesain  oleh

pemain. Sketsa halaman daftar pemain dapat dilihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.13 Sketsa halaman media upload
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l. Sketsa Halaman Setting

Pada  halaman  setting,  administrator  melakukan  perubahan  konfigurasi

yang ada pada aplikasi. Sketsa halaman setting ditunjukkan oleh gambar 3.16.

Gambar 3.14 Sketsa halaman daftar media yang diupload

Gambar 3.15 Sketsa halaman daftar pemain
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m. Sketsa Halaman Home

Pada  halaman  frontend home,  pemain  dapat  melihat  panduan  singkat

bagaimana menggunakan aplikasi, informasi singkat tentang aplikasi dan pemain

dengan  perolehan  poin  tertinggi  disebut  Hall  of  Fame.  Sketsa  halaman  home

ditunjukkan oleh gambar 3.17.

Gambar 3.16 Sketsa halaman setting

Gambar 3.17 Sketsa halaman home
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n. Sketsa Halaman Peringkat Pemain

Pada halaman peringkat pemain, pemain dapat melihat dapat melihat daftar

seluruh  pemain  dan  jumlah  misi  yang  diselesaikan  serta  poin  yang  diperoleh.

Daftar  diurutkan  dari  pemain  dengan  poin  tertinggi  sampai  terendah.  Sketsa

halaman peringkat pemain dapat dilihat pada gambar 3.18.

o. Sketsa Halaman Learning Center

Pada  halaman  learning  center,  pemain  dapat  melihat  daftar  artikel

berdasarkan  tag-tag  tertentu.  Pemain  juga  dapat  mengirimkan  komentar  pada

artikel. Sketsa halaman learning center ditunjukkan oleh gambar 3.19.

p. Sketsa Halaman Baca Artikel

Pada  halaman  baca  artikel,  pemain  dapat  sebuah  artikel  dan  dapat

memberikan komentar pada artikel tersebut. Halaman ini merupakan bagian dari

learning center. Sketsa dari halaman baca artikel dapat dilihat pada gambar 3.20.

q. Sketsa Halaman Daftar Tipe Misi

Pada halaman daftar tipe misi,  pemain dapat melihat tipe-tipe misi yang

Gambar 3.18 Sketsa halaman peringkat pemain
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disediakan. Setiap tipe misi memiliki jumlah misi dan jumlah poin tertentu. Sketsa

halaman daftar tipe misi ditunjukkan oleh gambar 3.21.

Gambar 3.19 Sketsa halaman learning center

Gambar 3.20 Sketsa halaman baca artikel
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r. Sketsa Halaman Daftar Misi

Pada  halaman  daftar,  pemain  dapat  melihat  daftar  misi  yang  ada

berdasarkan tipe misi tertentu yang telah dipilih sebelumnya. Pada halaman ini

ditampilkan  juga  keterangan  tentang  misi-misi  tersebut  diantaranya:  deskripsi,

tujuan, kebutuhan pengetahuan, status misi, jumlah percobaan dan lainnya. Sketsa

halaman daftar misi ditunjukkan oleh gambar 3.22.

Gambar 3.21 Sketsa halaman daftar tipe misi

Gambar 3.22 Sketsa halaman daftar misi
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s. Sketsa Halaman Input Jawaban Misi

Pada halaman input jawaban misi, pemain dapat memasukkan jawaban dari

suatu misi. Secara umum halaman input jawaban misi terdiri dari dua komponen

utama yaitu sebuah inputan dan sebuah tombol untuk menjawab. Sketsa tampilan

halaman input jawaban misi dapat dilihat pada gambar 3.23.

Gambar 3.24 Sketsa halaman profil pemain

Gambar 3.23 Sketsa halaman input jawaban misi
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t. Sketsa Halaman Profil Pemain

Pada halaman profil pemain, pemain dapat melihat profil dirinya sendiri

atau  profil  dari  pemain  lain.  Informasi-informasi  yang  ada  pada  halaman  ini

diantaranya:  biodata singkat  dari  pemain,  grafik progres  misi  (perkembangan),

daftar  poin yang diperoleh,  daftar misi  dan catatan waktu yang ditempuh oleh

pemain  saat  menyelesaikan  misi  tersebut.  Sketsa  halaman  profil  pemain

ditunjukkan oleh gambar 3.24.

B. Pemodelan Arsitektur Awal

Pada tahap ini  penulis  menggambarkan arsitektur  perangkat  lunak yang

digunakan  untuk  membangun  Aplikasi  Belajar  Web  Hacking.  Penulis

menggunakan UML deployment diagram untuk menggambarkan arsitektur yang

dibuat. Diagram ditunjukkan pada gambar 3.25.

Penulis  akan  menggunakan  dua  server  dengan  sistem  operasi  Ubuntu

Server 10.04 dalam deployment aplikasi yang dibuat. Karena akan disediakan misi

tentang javascript maka dibutuhkan Javascript Engine untuk mengeksekusi kode

javascript  yang  akan  dikirimkan  pemain.  Penulis  menggunakan  Mozilla

Spidermonkey sebagai javascript engine. Untuk itu penulis menggunakan server

kedua yang menjalankan SSH Server. Tabel 3.3 menunjukkan konfigurasi yang

akan diimplementasikan pada server kedua.

Tabel 3.3. Konfigurasi untuk Server Kedua

No. Konfigurasi Keterangan

1 OpenSSH Server Masing-masing  pemain  akan  ditempatkan  di-jail
direktori yang telah ditentukan.

2 /tmp Mencegah /tmp untuk melakukan eksekusi file.

3. Kuota User Masing-masing pemain memperoleh kuota 500 kb.

4. Direktori home Mencegah  pemain  melakukan  eksekusi  file  pada
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Tabel 3.3. Konfigurasi untuk Server Kedua

No. Konfigurasi Keterangan

direktori home.

5. PHP Timeout Timeout  5  detik  untuk  mencegah  pemain
menghabiskan resource.

6. PHP Memory Limit Limit  2  MB  untuk  mencegah  pemain
menghabiskan resource.

Gambar 3.25 Deployment diagram Aplikasi Belajar Web Hacking
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3.2.2. Iterasi Pemodelan

Pada tahap pemodelan iterasi penulis menyusun jadwal iterasi yang akan

dilakukan  berdasarkan  gambaran  yang  didapat  pada  saat  tahap  envisioning.

Jadwal iterasi ditunjukkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Jadwal iterasi dalam pengembangan

Iterasi Implementasi Use Case Prioritas

1 Pembuatan  model  fisik,  class
controller dasar dan model dasar
untuk setiap jawaban misi.

Tidak ada 10

2 User P13 dan A01 Login 9

3 User stories A07 dan A08 Mengelola Tipe Misi 9

4 User stories A02 sampai A08 Mengelola Misi 9

5 User stories A10 sampai A14 Mengelola Artikel 8

6 User stories A15 dan A16 Mengelola Tag 8

7 User stories A17 sampai A22 Mengelola Media 7

8 User stories A23 dan A24 Mengelola Pengguna 6

9 User stories A25 Mengubah Setting 3

10 User stories P01 dan P02 Melihat  Hall  of  Fame
dan  Melihat  Peringkat
Pemain

3

11 User stories  P09, P10, P11, P12,
P17, P18, dan P19

Mengambil Misi 5

12 User stories P03 sampai P08 Melihat  Learning
Center

4

13 User stories P14 dan P15 Melihat Profil 4

3.2.3. Model Storming dan Test-Driven Development (TDD)

Pada tahap ini  penulis  mulai  melakukan pemodelan berdasarkan jadwal

iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Penerapan TDD pada tahap ini adalah

saat  melakukan  unit  testing pada  model-model  yang telah  dibuat.  Tahap  yang

penulis lakukan adalah membuat:

1. Flow-of-event:  digunakan  untuk  menjelaskan  secara  umum  alur  interaksi
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antara pengguna dengan sistem.

2. Sequence  Diagram:  digunakan untuk menggambarkan alur  interaksi  antar

objek atau class satu dengan yang lainnya secara kronologis.

3. Class  Diagram:  digunakan  untuk  menggambarkan  relasi  antar  class  atau

objek.

4. Unit Testing untuk Model: digunakan untuk melakukan tes pada class-class

model  yang  telah  dibuat.  Hal  ini  untuk  memastikan  objek  yang  dibuat

berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

A. Iterasi ke-1

Pada  iterasi  yang  ke-1  ini  penulis  melakukan  dua   kegiatan  yaitu:

pembuatan model fisik dan pembuatan class diagram tahap awal.

Gambar 3.26 Model fisik Aplikasi Belajar Web Hacking
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A.1. Model Fisik

Pada tahap ini penulis jabarkan lebih detail hubungan antar entitas yang

telah ditunjukkan pada diagram domain model sehingga akan membentuk model-

model baru yang merepresentasikan model fisik. Model fisik inilah yang nantinya

akan menjadi tabel dan class model. Gambar model fisik dari aplikasi ditunjukkan

oleh gambar 3.26.  Struktur model fisik inilah yang nantinya menjadi ERD dari

aplikasi.

A.2. Class Diagram Awal

Pengembangan  aplikasi  menggunakan  design  pattern Model View

Controller disingkat MVC. Pada langkah ini penulis membagi  controller dalam

empat class utama yaitu Front_Controller, Admin_Controller, UnitTest_Controller

dan  Mission_Controller.  Front_Controller digunakan  untuk  halaman-halaman

yang  ditujukan  untuk  pengguna.  Admin_Controller digunakan  untuk  halaman-

halaman  yang  ditujukan  untuk  administrator.  UnitTest_Controller digunakan

untuk  halaman  yang  menjalankan  unit  testing. Mission_Controller digunakan

Gambar 3.27 Relasi antar class controller
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untuk  halaman-halaman  yang  menyajikan  misi,  dalam hal  ini  ditujukan  untuk

pengguna.  Relasi  antar  class  tersebut  ditunjukkan  oleh  gambar  3.27.  Detail

diagram dari masing-masing class ditunjukkan oleh gambar 3.28.

Gambar 3.28 Detail class diagram awal
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Untuk  model,  class  dasar  yang  akan  penulis  bangun  adalah  class

Mission_Answer. Class ini digunakan sebagai induk bagi class-class model yang

akan menyimpan informasi dari setiap jawaban misi. Mission_Answer merupakan

abstract  class jadi  tidak  dapat  dilakukan  instance secara  langsung  melainkan

harus  diturunkan  terlebih  dahulu.  Detail  class  diagram  dari  Mission_Answer

ditunjukkan oleh gambar 3.28.

B. Iterasi ke-2

Pada  iterasi  ini  akan  dijelaskan  tahap-tahap  bagaimana  administrator

melakukan autentikasi sehingga dapat masuk ke halaman  backend. User stories

yang berhubungan dengan iterasi ini adalah P13 dan A01 yang merupakan bagian

dari use case Login.

B.1. Flow-of-event Usecase Login

Tabel 3.5. Flow-of-event usecase Login

Nama Use case Login

Deskripsi Singkat Digunakan  pengguna  untuk  melakukan  login  ke
aplikasi.

Aktor Administrator, Pemain

Prasyarat Tidak ada

Pengguna Respon Sistem Facebook

Alur Utama 1 Pengguna
melakukan  klik
pada  tombol
“Login  via
Facebook”

Sistem
melakukan
redirect ke
Facebook.com

Menampilkan
dialog  Login
“with  Aplikasi
Belajar  Web
Hacking”.  Jika
pengguna
sebelumnya telah
login  ke
Facebook  maka
lakukan  langkah
AL1.

Pengguna Facebook Respon Sistem
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Tabel 3.5. Flow-of-event usecase Login

2 Memasukkan
informasi  login
Facebook

Menampilkan
dialog  otorisasi
“Aplikasi Belajar
Web  Hacking”.
Jika  aplikasi
sebelumnya
sudah  diotorisasi
maka  lakukan
langkah AL2.

Tidak ada

3 Melakukan
konfirmasi
otorisasi
“Aplikasi Belajar
Web Hacking”

Jika  pengguna
menerima
otorisasi  aplikasi
maka  Facebook
melakukan
redirect  URL
aplikasi  yang
ditentukan.  Jika
pengguna
melonak
otorisasi  maka
langkukan
langkah AL3.

Memproses
pengguna  yang
telah  menerima
otorisasi  aplikasi
dan
mengembalikan
ke  halaman
depan aplikasi.

Facebook Pengguna Respon Sistem

Alur Alternatif AL1 Menampilkan
dialog  otorisasi
“Aplikasi Belajar
Web Hacking”

Kembali  ke  alur
utama  Langkah
3.

Tidak ada

Facebook Respon Sistem Pengguna

AL2 Facebook
melakukan
redirect  ke  URL
aplikasi  yang
telah ditentukan.

Memproses
pengguna  yang
telah  menerima
otorisasi  aplikasi
dan
mengembalikan
ke  halaman
depan aplikasi.

Tidak ada

AL3 Facebook
melakukan
redirect  ke  URL
aplikasi  yang
telah  ditentukan
sebelumnya.

Kembali  ke  alur
utama langkah 1

Tidak ada

Kondisi Sukses Pengguna  telah  terautentikasi  dan  diredirect  ke
halaman home.
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B.2. Sequence Diagram Login

a. Sequence Diagram Otorisasi Aplikasi

Sequence  diagram  otorisasi  aplikasi  merupakan  bagian  dari  sequence

diagram login. Komponen-komponen yang terlibat dalam alur otorisasi aplikasi

Gambar 3.29 Sequence diagram otorisasi Aplikasi Belajar Web Hacking
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adalah:  aktor  (pengguna),  file  view  (login_view),  controller  (Login),  model

(User),  library  (FacebookAPI)  dan  aktor  eksternal(Server  Facebook).  Alur

sequence diagram ditunjukkan oleh gambar 3.29.

b. Sequence Diagram Use Case Login

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur login aplikasi adalah: aktor

(pengguna),  file  view  (login_view),  controller  (Login),  model  (User),  library

(FacebookAPI)  dan  aktor  eksternal(Server  Facebook).  Alur  sequence  diagram

login ditunjukkan oleh gambar 3.30.

Gambar 3.30 Sequence diagram login
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B.3. Class Diagram untuk Use Case Login

Relasi antar class pada use case login ditunjukkan oleh gambar 3.32. Pada

Gambar 3.31 Detail class diagram untuk use case login



106

relasi tersebut class Login merupakan turunan dari Admin_Controller. Class User

merupakan  class  model  pembentuk  objek  User.  Class  User_model merupakan

class  helper untuk  melakukan  manipulasi  pada  objek  User.  Class  FB_Profile

merupakan  class  model  untuk  profile  Facebook  dari  objek  User.  Class

FB_Session merupakan pustaka untuk membantu melakukan autentikasi ke server

Facebook.  Detail  pada  masing-masing class  diagram ditunjukkan oleh  gambar

3.31.

B.4. TDD pada Use Case Login

Skenario tes pada use case login adalah melakukan unit testing pada pada

model  User dan class  helper User_model.  Skenario tes dimasukkan pada class

User_Model_Test. Skenario tes ditunjukkan oleh tabel 3.6.

Tabel 3.6. Skenario tes pada class User_Model_Test

No. Tes Status

1. test_user_model_setter_getter()

2. test_user_model_get_status()

3. test_user_model_insert()

4. test_user_model_multiple_insert()

5. test_user_model_delete_record()

6. test_user_model_hall_of_fame()

Gambar 3.32 Relasi pada class diagram use case login



107

Tabel 3.6. Skenario tes pada class User_Model_Test

No. Tes Status

7. test_get_users_point()

8. test_user_count()

9. test_exception_insert_error()

10. test_exception_update_error()

11. test_exception_delete_error()

12. test_exception_status_argumen_error()

13. test_exception_status_name_error()

14. test_exception_status_id_error()

15. test_user_join_date_dengan_format()

16. test_user_last_activity_date_format()

Ouput akhir yang diharapkan pada unit testing use case login ditunjukkan

oleh gambar 3.33 dimana semua tes harus lolos.  Angka 52 menunjukkan total

jumlah  keberhasilan  pencocokan  atau  assert  yang  dilakukan  pada  class

User_Model_test. 

C. Iterasi ke-3

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A07 dan A08 yang merupakan bagian dari use case  Mengelola Tipe Misi.

Pada iterasi ini use case “mengelola tipe misi” dikembangkan menjadi empat use

case yaitu: melihat daftar tipe misi, menambah tipe misi, mengubah tipe misi, dan

menghapus  tipe  misi.  Masing-masing  dari  use  case  tersebut  akan  dijelaskan

melalui  flow-of-event dan  sequnce  diagram.  Gambar  pengembangan  use  case

“mengelola tipe misi” ditunjukkan pada gambar 3.34.

Gambar 3.33 Output yang diharapkan pada User_Model_Test

1/1 test cases complete: 52 passes, 0 fails and 0 exceptions.
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C.1. Flow-of-event Use Case Mengelola Tipe Misi

a. Flow-of-event event Use Case Menambah Tipe Misi

Alur  flow-of-event dari use case “menambah tipe misi” ditunjukkan oleh

tabel 3.7  berikut ini.

Tabel 3.7. Flow-of-event use case menambah tipe misi

Nama Usecase Menambah Tipe Misi

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menambah Tipe Misi

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Login

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman tipe misi dengan
melakukan  klik  pada
menu  “Misi”  →  “Tipe
Misi”

Sistem menampilkan form
untuk  membuat  tipe  misi
baru.

2 Administrator
memasukkan  data-data
untuk  tipe  misi  baru  dan
diakhiri  dengan  menekan
tombol “Simpan”.

Sistem melakukan validasi
data-data  tipe-misi  yang
dikirimkan.  Jika  ada
kesalahan  validasi  maka
lanjutkan ke langkah AL1,

Gambar 3.34: Use case Mengelola Tipe Misi



109

Tabel 3.7. Flow-of-event use case menambah tipe misi

jika  tidak  ada  maka
lakukan  proses
penyimpanan ke database.
Jika  proses  penyimpanan
gagal  lanjutkan  ke  AL2
jika  berhasil  tampilkan
pesan  bahwa  tipe  misi
berhasil disimpan.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menambahkan tipe misi.

b. Flow-of-event Use Case Melihat Daftar Tipe Misi

Alur flow-of-event dari use case “melihat daftar tipe misi” ditunjukkan oleh

tabel 3.8  berikut ini.

Tabel 3.8 Flow-of-event melihat daftar tipe misi

Nama Usecase Melihat Daftar Tipe Misi

Deskripsi Singkat Digunakan untuk melihat daftar tipe misi yang ada.

Aktor Administrator

Prasyarat Use case Menambah Tipe Misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Daftar Misi”

Sistem  menampilkan
daftar misi yang ada pada
database.

Kondisi Sukses Administrator berhasil melihat daftar tipe misi.
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c. Flow-of-event Use Case Mengubah Tipe Misi

Alur  flow-of-event dari  use case “mengubah tipe misi” ditunjukkan oleh

tabel 3.9  berikut ini.

Table 3.9 Flow-of-event mengubah tipe misi

Nama Use case Mengubah Tipe Misi

Deskripsi Singkat Digunakan untuk mengubah tipe misi

Aktor Administrator

Prasyarat Use case Melihat Daftar Misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  tipe  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Tipe Misi”

Sistem  menampilkan
daftar  tipe  misi  yang ada
pada database.

2 Administrator  melakukan
klik pada salah satu nama
tipe  misi  yang  ada  pada
daftar.

Sistem  menampilkan
halaman  edit  tipe  misi
berisi data-data misi yang
akan diubah.

3 Administrator  melakukan
perubahan  data  tipe  misi
kemudian  menekan
tombol  “Simpan”  untuk
mulai  menyimpan
perubahan.

Sistem melakukan validasi
data-data  tipe  misi  yang
diinputkan.  Jika  validasi
sukses  maka  sistem akan
menyimpan  data  tersebut
ke  database.  Jika  gagal
maka  ke  langka  AL1.
Sistem mulai  menyimpan
data  ke  database  jika
berhasil  maka  sistem
menampilkan  “tipe  misi
berhasil  disimpan”  jika
gagal maka ke AL2.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 3.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 3.
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Table 3.9 Flow-of-event mengubah tipe misi

Kondisi Sukses Administrator berhasil mengubah tipe misi.

d. Flow-of-event Use Case Menghapus Tipe Misi

Alur  flow-of-event dari use case “menghapus tipe misi” ditunjukkan oleh

tabel 3.10  berikut ini.

Tabel 3.10. Flow-of-event Menghapus Misi

Nama Usecase Menghapus Tipe Misi

Deskripsi Singkat Digunakan untuk melihat daftar tipe misi yang ada.

Aktor Administrator

Prasyarat Use case Melihat Daftar Tipe 

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  melakukan
klik pada menu “Misi” →
“Tipe Misi”

Sistem  menampilkan
daftar misi yang ada pada
database.

2 Administrator  memilih
tipe  misi  yang  akan
dihapus  dengan  mengklik
link “Hapus”.

Sistem  melakukan
pengecekan  id  tipe  misi
yang dikirimkan, jika ada
maka  proses  dilanjutkan.
Jika  tidak  maka  ke
langkah  AL1.  Jika  ada
maka  sistem  menghapus
tipe  misi  dari  database.
Jika penghapusan berhasil
maka sistem menampilkan
pesan  “tipe  misi  berhasil
dihapus” jika gagal  maka
ke AL2.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  tipe  misi
yang  akan  dihapus  tidak
ada.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  tipe  misi
berhasil dihapus.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukses Administrator berhasil menghapus sebuah tipe misi.



112

C.2. Sequence Diagram Mengelola Tipe Misi

a. Sequence Diagram Menambah Tipe Misi

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  menambah  tipe  misi

adalah: aktor (administrator), file view (tipe_misi_view), controller (Tipe_Misi),

dan  model  (Mission_Type).  Alur  sequence  diagram  melihat  daftar  tipe  misi

ditunjukkan oleh gambar 3.35.

Gambar 3.35 Sequence diagram menambah tipe misi
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b. Sequence Diagram Melihat Daftar Tipe Misi

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat daftar misi adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (tipe_misi_view),  controller  (Tipe_Misi),  dan

model  (Mission_Type).  Alur  sequence  diagram  melihat  daftar  tipe  misi

ditunjukkan oleh gambar 3.36.

c. Sequence Diagram Mengubah Tipe Misi

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mengubah tipe misi adalah:

aktor (administrator),  file view (tipe_misi_view), controller  (Tipe_Misi),  model

(Mission_Type).  Alur  sequence  diagram  mengubah  tipe  misi  ditunjukkan  oleh

gambar 3.37.

e. Sequence Diagram Menghapus Tipe Misi

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  menghapus  tipe  misi

adalah: aktor (administrator), file view (tipe_misi_view), controller (Tipe_Misi),

model (Mission_Type). Alur sequence diagram menghapus tipe misi ditunjukkan

Gambar 3.36 Sequence diagram melihat daftar tipe misi
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oleh gambar 3.38. 

C.3. Class Diagram pada Use Case Mengelola Tipe Misi

Relasi  antar  class  pada  use  case  mengelola  tipe_misi ditunjukkan  oleh

gambar  3.39.  Pada  relasi  tersebut  class  Tipe_Misi merupakan  turunan  dari

Admin_Controller. Class Mission_Type merupakan class model pembentuk objek

Gambar 3.37 Sequence diagram mengubah tipe misi
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Mission_Type.  Class  Mission_Type_model merupakan  class  helper untuk

melakukan  manipulasi  pada  objek  Mission_Type.   Detail  pada  masing-masing

class diagram ditunjukkan oleh gambar 3.40.

Gambar 3.38 Sequence diagram menghapus tipe misi

Gambar 3.39: Relasi class diagram pada use case mengelola tipe misi



116

C.4. TDD pada Use Case Mengelola Tipe Misi

Skenario  tes  pada  use  case mengelola  tipe  misi  adalah  melakukan  unit

testing pada  pada  model  Mission_Type dan  class  helper  Mission_Type_model.

Skenario  tes  dimasukkan  pada  class  Mission_Type_Model_Test.  Skenario  tes

ditunjukkan oleh tabel 3.11.

Tabel 3.11. Skenario tes pada class Mission_Type_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_type_model_setter_getter()

2 test_mission_type_model_insert()

3 test_mission_type_model_multiple_insert()

4 test_user_model_delete_record()

5 test_exception_insert_error()

6 test_exception_update_error()

7 test_exception_delete_error()

Gambar 3.40: Detail class diagram pada use case mengelola tipe misi



117

Ouput  akhir  yang diharapkan pada unit  testing  use case  mengelola  tipe

misi  ditunjukkan  oleh  gambar  3.41  dimana  semua  tes  harus  lolos.  Angka  17

menunjukkan total jumlah keberhasilan pencocokan atau  assert  yang dilakukan

pada class Mission_Tusype_Model_Test. 

D. Iterasi ke-4

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A02 sampai A08 yang merupakan bagian dari  usecase  Mengelola Misi.

Pada iterasi  ini  use case mengelola  misi  dikembangkan menjadi  beberapa  use

case yaitu: menambah misi, melihat daftar misi,  mengubah misi, mengubah tipe

Gambar 3.41: Output yang diharapkan pada Mission_Type_Model_Test

1/1 test cases complete: 17 passes, 0 fails and 0 exceptions.

Gambar 3.42 Use case Mengelola Misi
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misi  secara  batch,  mengubah  status  misi  secara  batch,  dan  menghapus  misi.

Masing-masing dari  use case  tersebut akan dijelaskan melalui  flow-of-event dan

sequnce diagram. Gambar pengembangan  use case mengelola misi ditunjukkan

pada gambar 3.42.

D.1. Flow-of-event Use Case Mengelola Misi

a. Flow-of-event Use Case Menambah Misi

Alur flow-of-event dari use case “menambah misi” ditunjukkan oleh tabel

3.12  berikut ini.

Tabel 3.12. Flow-of-event use case menambah mis

Nama Usecase Menambah Misi

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menambah Misi

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Menambah Tipe Misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  tambah  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Tambah Misi”

Sistem  menampilkan
form tambah misi baru.

2 Administrator
memasukkan  data-data
misi  kemudian  mengklik
tombol “Simpan”.

Sistem  melakukan
validasi  data-data  misi
yang  diinputkan.  Jika
validasi  sukses  maka
sistem  akan  menyimpan
data tersebut ke database.
Jika  gagal  maka  ke
langka AL1. Sistem mulai
menyimpan  data  ke
database  jika  berhasil
maka  sistem
menampilkan  “misi
berhasil  disimpan”  jika
gagal maka ke AL2.

Response Sistem Administrator
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Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menambahkan misi.

b. Flow-of-event Use Case Melihat Daftar Misi

Alur  flow-of-event dari  use case “melihat  daftar  misi”  ditunjukkan oleh

tabel 3.13  berikut ini.

Tabel 3.13. Flow-of-event use case menambah misi

Nama Usecase Melihat Daftar Misi

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk melihat daftar misi.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Menambah Misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Daftar Misi”

Sistem  menampilkan
daftar misi yang ada pada
database.

Kondisi Sukes Administrator berhasil melihat daftar misi.

c. Flow-of-event  Use Case Mengubah Misi

Alur  flow-of-event dari use case “mengubah misi” ditunjukkan oleh tabel

3.14  berikut ini.

Tabel 3.14. Flow-of-event use case mengubah misi

Nama Usecase Mengubah Misi

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk mengubah misi.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Misi
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Tabel 3.14. Flow-of-event use case mengubah misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Daftar Misi”

Sistem  menampilkan
daftar misi yang ada pada
database.

2 Administrator  melakukan
klik pada salah satu nama
misi yang ada pada daftar.

Sistem  menampilkan
halaman  edit  misi  berisi
data-data  misi  yang akan
diubah.

3 Administrator  melakukan
perubahan  data  misi
kemudian menekan tombol
“Simpan”  untuk  mulai
menyimpan perubahan.

Sistem  melakukan
validasi  data-data  misi
yang  diinputkan.  Jika
validasi  sukses  maka
sistem  akan  menyimpan
data tersebut ke database.
Jika  gagal  maka  ke
langka AL1. Sistem mulai
menyimpan  data  ke
database  jika  berhasil
maka  sistem
menampilkan  “misi
berhasil  disimpan”  jika
gagal maka ke AL2.

Response Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 3.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 3.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mengubah misi.

d. Flow-of-event  Use Case Mengubah Tipe Misi Secara Batch

Alur  flow-of-event dari  use  case  “mengubah  tipe  misi  secara  batch”

ditunjukkan oleh tabel 3.15  berikut ini.

Tabel 3.15. Flow-of-event use case mengubah tipe misi secara batch

Nama Usecase Mengubah Tipe Misi Secara Batch
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Tabel 3.15. Flow-of-event use case mengubah tipe misi secara batch

Deskripsi Singkat Digunakan  administrator  untuk  mengubah  tipe  dari
misi secara batch.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Daftar Misi”

Sistem  menampilkan
daftar misi yang ada pada
database.

2 Administrator  mencentang
misi-misi  yang  akan
diubah tipenya.

Sistem  menampilkan
daftar  misi  yang
dicentang  dan
menyediakan  pilihan  tipe
baru untuk diubah.

3 Administrator  memilih
tipe  misi  baru  dari
dropdown box untuk misi-
misi  yang  telah  dipilih
kemudian menekan tombol
“Simpan”.

Sistem  melakukan
validasi  data-data  misi
yang  diinputkan.  Jika
validasi  sukses  maka
sistem  akan  menyimpan
data tersebut ke database.
Jika  gagal  maka  ke
langka AL1. Sistem mulai
menyimpan  data  ke
database  jika  berhasil
maka  sistem
menampilkan  “misi
berhasil  disimpan”  jika
gagal maka ke AL2.

Response Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 3.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 3.

Kondisi Sukes Administrator  berhasil  mengubah  tipe  misi  secara
batch.
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f. Flow-of-event  Use Case Menghapus Misi

Alur flow-of-event dari use case “menghapus misi” ditunjukkan oleh tabel

3.16  berikut ini.

Tabel 3.16. Flow-of-event use case mengubah tipe misi secara batch

Nama Usecase Menghapus Misi

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menghapus misi.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Misi

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  misi
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Misi”  →
“Daftar Misi”

Sistem  menampilkan
daftar misi yang ada pada
database.

2 Administrator  mencentang
misi-misi  yang  akan
dihapus.

Sistem  menampilkan
daftar  misi  yang
dicentang  menampilkan
tombol Hapus.

3 Administrator  menekan
tombol  “Hapus”  untuk
memulai  proses
penghapusan.

Sistem  melakukan
validasi  data-data  misi
yang  diinputkan.  Jika
validasi  sukses  maka
sistem  akan  menyimpan
data tersebut ke database.
Jika  gagal  maka  ke
langka AL1. Sistem mulai
menyimpan  data  ke
database  jika  berhasil
maka  sistem
menampilkan  “misi
berhasil  disimpan”  jika
gagal maka ke AL2.

Response Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 3.
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Tabel 3.16. Flow-of-event use case mengubah tipe misi secara batch

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 3.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menghapus misi.

Gambar 3.43 Sequence diagram use case menambah misi
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D.2. Sequence Diagram Use Case Mengelola Misi

a. Sequence Diagram Menambah Misi

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam alur  menambah  misi  adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (tambah_misi_view),  controller  (Misi),  model

(Mission,  Mission_Type,  Tag,  dan  Mission_Tag).  Alur  sequence  diagram

menambah misi ditunjukkan oleh gambar 3.43. 

b. Sequence Diagram Melihat Daftar Misi

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat daftar misi adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (daftar_misi_view),  controller  (Misi),  model

(Mission  dan  Mission_Type).  Alur  sequence  diagram  melihat  daftar misi

ditunjukkan oleh gambar 3.44.

c. Sequence Diagram Mencari Record Tunggal Misi

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  mencari  record  tunggal

misi adalah: aktor (administrator), file view (daftar_misi_view), controller (Misi),

Gambar 3.44 Sequence diagram melihat daftar misi
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model  (Mission  dan  Mission_Type).  Alur  sequence  diagram  mencari  record

tunggal ditunjukkan oleh gambar 3.45. 

d. Sequence Diagram Mengubah Misi

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  mengubah misi  adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (daftar_misi_view  dan  tambah_misi_view),

controller  (Misi),  model (Mission, Mission_Type, Tag, dan Mission_Tag).  Alur

sequence diagram mengubah misi ditunjukkan oleh gambar 3.46. 

e. Sequence Diagram Memilih Misi Secara Batch

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur memilih misi secara batch

adalah:  aktor  (administrator),  file  view  (daftar_misi_view),  controller  (Misi),

model (Mission dan Mission_Type). Alur sequence diagram memilih misi secara

batch ditunjukkan oleh gambar 3.47. 

Gambar 3.45 Sequence diagram mencari record tunggal misi
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Gambar 3.46 Sequence diagram mengubah misi
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Gambar 3.47 Sequence diagram memilih misi secara batch

Gambar 3.48 Sequence diagram mengubah tipe misi secara batch
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f. Sequence Diagram Mengubah Tipe Misi Secara Batch

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mengubah tipe misi secara

batch  adalah:  aktor  (administrator),  file  view  (daftar_misi_view),  controller

(Misi),  model  (Mission dan Mission_Type).  Alur  sequence  diagram  mengubah

tipe misi secara batch ditunjukkan oleh gambar 3.48.

g. Sequence Diagram Mengubah Status Misi Secara Batch

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  mengubah  status  misi

secara batch adalah: aktor (administrator), file view (daftar_misi_view), controller

Gambar 3.49 Sequence diagram mengubah status misi secara batch
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(Misi),  model  (Mission dan Mission_Type).  Alur  sequence  diagram mengubah

status misi secara batch ditunjukkan oleh gambar 3.49.

h. Sequence Diagram Menghapus Misi

Komponen-komponen yang terlibat  dalam alur  menghapus  misi  adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (daftar_misi_view),  controller  (Misi),  model

(Mission dan Mission_Type). Alur sequence diagram menghapus misi ditunjukkan

oleh gambar 3.50.

Gambar 3.50 Sequence diagram menghapus misi
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D.3. Class Diagram pada Use Case Mengelola Misi

Pada relasi tersebut class Misi merupakan turunan dari Admin_Controller.

Class  Mission merupakan  class  model  pembentuk  objek  Mission.  Class

Mission_model merupakan class  helper untuk melakukan manipulasi pada objek

Mission. Relasi antar class pada use case mengelola misi ditunjukkan oleh gambar

3.51 sedangkan  detail  pada  masing-masing  class  diagram  ditunjukkan  oleh

gambar 3.52.

D.4. TDD pada Use Case Mengelola Misi

Skenario tes pada use case mengelola misi adalah melakukan unit testing

pada  model  Mission,  Tag dan  Mission_Tag.  Unit  testing  untuk  class  helper

dilakukan  pada  class  Mission_model, Tag_model  dan   Mission_Tag_model.

Gambar 3.51 Relasi class diagram pada use case mengelola misi
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Skenario tes dimasukkan pada class  Mission_Model_Test,  Tag_Model_Test,  dan

Mission_Tag_Model_Test.  Skenario  tes  ditunjukkan  masing-masing  oleh  tabel

3.17, tabel 3.18, dan tabel 3.19.

Tabel 3.17. Skenario tes pada class Mission_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_model_setter_getter()

2 test_mission_model_get_status()

3 test_mission_model_insert()

4 test_mission_model_multiple_insert()

5 test_user_model_get_by_mission_link()

6 test_user_model_delete_record()

7 test_mission_model_get_tags()

8 test_exception_insert_error()

9 test_exception_update_error()

10 test_exception_delete_error()

11 test_exception_duplicate_error()

Tabel 3.18 Skenario tes pada class Tag_Model_Test

No Tes Status

1 test_tag_model_setter_getter()

2 test_tag_model_insert()

3 test_tag_model_insert_tag_name()

4 test_tag_model_multiple_insert()

5 test_tag_model_delete_record()

6 test_exception_insert_error()

7 test_exception_update_error()

8 test_exception_delete_error()

9 test_tag_model_insert_duplikat()

10 test_tag_model_dengan_jumlah_artikel()
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Gambar 3.52 Detail class diagram pada use case mengelola misi
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Tabel 3.19. Skenario tes pada class Mission_Tag_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_tag_model_setter_getter()

2 test_mission_tag_model_insert()

3 test_mission_tag_model_multiple_insert()

4 test_mission_tag_model_delete_record()

5 test_exception_error()

6 test_exception_update_error()

7 test_exception_delete_error()

8 test_tag_model_insert_duplikat()

Ouput akhir  yang diharapkan pada unit testing  use case  mengelola misi

ditunjukkan oleh gambar 3.53, gambar 3.54 dan gambar 3.55 dimana semua tes

harus  lolos.  Angka  51,  20,  dan  14  menunjukkan  total  jumlah  keberhasilan

pencocokan  atau  assert  yang  dilakukan  pada  class  Mission_Model_Test,

Tag_Model_Test dan Mission_Tag_Model_Test.

Gambar 3.53 Output yang diharapkan pada Mission_Model_Test

1/1 test cases complete: 51 passes, 0 fails and 0 exceptions.

Gambar 3.54: Output yang diharapkan pada Tag_Model_Test

1/1 test cases complete: 20 passes, 0 fails and 0 exceptions.

Gambar 3.55 Output yang diharapkan pada Mission_Tag_Model_Test

1/1 test cases complete: 14 passes, 0 fails and 0 exceptions.
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E. Iterasi ke-5

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A10 sampai A14 yang merupakan bagian dari use case mengelola artikel.

Pada iterasi ini  use case mengelola artikel dikembangkan menjadi beberapa  use

case yaitu: menambah artikel, melihat preview, melihat daftar artikel, mengubah

artikel  dan  menghapus  artikel.  Masing-masing  dari  use  case  tersebut  akan

dijelaskan melalui  flow-of-event dan  sequnce diagram.  Gambar pengembangan

use case mengelola artikel ditunjukkan pada gambar 3.56.

E.1. Flow-of-event Use Case Mengelola Artikel

a. Flow-of-event Use Case Preview Artikel

Alur  flow-of-event dari use case “preview artikel” ditunjukkan oleh tabel

3.20  berikut ini.

Gambar 3.56 Use case mengelola artikel
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Tabel 3.20. Flow-of-event use case preview artikel

Nama Usecase Preview Artikel

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menambah Artikel

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Menambah Artikel

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  tambah  artikel
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Learning
Center”  →  “Tambah
Artikel”

Sistem  menampilkan
form tambah artikel baru.

2 Administrator  mengisi
form  tambah  artikel  baru
kemudian menekan tombol
“Preview”  untuk
menampilkan  preview dari
artikel yang ditulis.

Sistem  menampilkan
preview dari  artikel  yang
ditulis.

Kondisi Sukes Administrator berhasil melakukan preview artikel.

b. Flow-of-event Use Case Menambah Artikel

Alur flow-of-event dari use case “menambah artikel” ditunjukkan oleh tabel

3.21  berikut ini.

Tabel 3.21. Flow-of-event use case menambah artikel

Nama Usecase Menambah Artikel

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menambah Artikel

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Login

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  tambah  artikel
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Learning
Center”  →  “Tambah
Artikel”

Sistem  menampilkan
form tambah artikel baru.

2 Administrator  mengisi
form  tambah  artikel  baru

Sistem  menampilkan
preview dari  artikel  yang
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Tabel 3.21. Flow-of-event use case menambah artikel

Nama Usecase Menambah Artikel

kemudian menekan tombol
“Preview”  untuk
menampilkan  preview dari
artikel yang ditulis.

ditulis.

3 Administrator  melakukan
penyimpanan  artikel
dengan  menekan  tombol
“Simpan”.

Sistem  melakukan
validasi data input artikel
yang  dikirim.  Jika
validasi  gagal  maka
lakukan  langkah  AL1.
Sistem  kemudian
melakukan  proses
penyimpanan  artikel  ke
database.  Jika  gagal
lakukan langkah AL2.
Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  artikel
berhasil disimpan.

Response Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 3.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 3.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menambahkan artikel.

c. Flow-of-event Use Case Melihat Daftar Artikel

Alur  flow-of-event dari use case “melihat daftar artikel” ditunjukkan oleh

tabel 3.22  berikut ini.

Tabel 3.22. Flow-of-event use case melihat artikel

Nama Usecase Melihat Daftar Artikel

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menambah Artikel

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Menambah Artikel

Administrator Respon Sistem
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Tabel 3.22. Flow-of-event use case melihat artikel

Nama Usecase Melihat Daftar Artikel

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  artikel
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Learning
Center”  →  “Tambah
Artikel”

Sistem  menampilkan
daftar  artikel  yang  ada
pada database.

Kondisi Sukes Administrator berhasil melihat daftar artikel.

d. Flow-of-event Use Case Mengubah Artikel

Alur flow-of-event dari use case “mengubah artikel” ditunjukkan oleh tabel

3.23  berikut ini.

Tabel 3.23. Flow-of-event use case mengubah artikel

Nama Usecase Mengubah Artikel

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk mengubah artikel

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Artikel

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  artikel
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Learning
Center”  →  “Daftar
Artikel”

Sistem  menampilkan
daftar  artikel  yang  ada
pada database.

2 Administrator  melakukan
klik pada salah satu judul
artikel yang akan diubah.

Sistem  melakukan
pengecekan  apakah
artikel  yang  akan  diedit
ada  pada  database  atau
tidak.  Jika  tidak  maka
lakukan  langkah  AL1.
Sistem  menampilkan
form  edit  artikel  yang
berisi  data  artikel  yang
dipilih.

3 Administrator  dapat
melakukan  preview   dari
artikel yang diedit  dengan
menekan  tombol
“Preview”.

Sistem  menampilkan
preview dari  artikel  yang
akan ditulis.
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Tabel 3.23. Flow-of-event use case mengubah artikel

Nama Usecase Mengubah Artikel

4 Administrator  melakukan
penyimpanan  artikel  yang
diedit  dengan  menekan
tombol “Simpan”.

Sistem  melakukan
pengecekan  apakah
artikel  yang  akan  diedit
ada  pada  database  atau
tidak.  Jika  tidak  maka
lanjutkan ke AL1. Sistem
melakukan  validasi  data
artikel yang dikirim. Jika
validasi  gagal  lanjutkan
ke  AL2.  Sistem
melakukan  penyimpanan
data  artikel  ke  database.
Jika  gagal  lanjutkan  ke
AL3.  Sistem
menampilkan  pesan
bahwa  artikel  berhasil
disimpan.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
artikel  yang  akan  diedit
tidak ditemukan.

Kembali ke alur utama 
langkah 1

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator.

Kembali ke alur utama 
langkah 3.

AL3 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 3.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mengubah artikel.

e. Flow-of-event Use Case Menghapus Artikel

Alur  flow-of-event dari  use  case  “menghapus  artikel”  ditunjukkan  oleh

tabel 3.24  berikut ini.

Tabel 3.24. Flow-of-event use case menghapus artikel

Nama Usecase Menghapus Artikel

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menghapus artikel
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Tabel 3.24. Flow-of-event use case menghapus artikel

Nama Usecase Menghapus Artikel

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Artikel

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  artikel
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Learning
Center”  →  “Daftar
Artikel”

Sistem  menampilkan
daftar  artikel  yang  ada
pada database.

2 Administrator  melakukan
klik  link  “Hapus”  pada
daftar artikel.

Sistem  menampilkan
konfirmasi penghapusan.

3 Administrator
mengkonfirmasi
penghapusan artikel.

Sistem  menangkap
konfirmasi,  jika  dipilih
“cancel”  maka  lanjutkan
ke  langkah  AL1.  Sistem
melakukan  pengecekan
apakah artikel  yang akan
diedit  ada  pada  database
atau  tidak.  Jika  tidak
maka lanjutkan ke AL2.S
istem  melakukan
penyimpanan data  artikel
ke  database.  Jika  gagal
lanjutkan ke AL3. Sistem
menampilkan  pesan
bahwa  artikel  berhasil
dihapus.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Proses  penghapusan
dihentikan.

Kembali ke alur utama 
langkah 1

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
artikel  yang  akan  dihapus
tidak ditemukan.

Kembali ke alur utama 
langkah 1.

AL3 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 1.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menghapus artikel.
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E.2. Sequence Diagram Use Case Mengelola Mengelola

a. Sequence Diagram Preview Artikel

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  preview artikel  adalah:

aktor (administrator), file view (tambah_artikel_view atau edit_artikel_view), dan

controller (Learning_Center) Alur sequence diagram preview artikel ditunjukkan

oleh gambar 3.57. 

b. Sequence Diagram Menambah Artikel

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur  menambah artikel adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (tambah_artikel_view),  controller

(Learning_Center),  dan  model  (Article,  Tag,  Mission_Tag).  Alur  sequence

diagram menambah artikel ditunjukkan oleh gambar 3.58.

c. Sequence Diagram Melihat Daftar Artikel

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  melihat  daftar  artikel

adalah:  aktor  (administrator),  file  view  (daftar_artikel_view),  controller

(Learning_Center)  dan  model  (Article).  Alur  sequence  diagram melihat  daftar

Gambar 3.57 Sequence diagram preview artikel
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artikel ditunjukkan oleh gambar 3.59.

Gambar 3.58 Sequence diagram menambah artikel
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d. Sequence Diagram Mencari Record Tunggal Artikel

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  mencari  record tunggal

artikel  adalah: view  (daftar_artikel_view),  controller  (Learning_Center),  dan

model (Article) Alur sequence diagram mencari  record tunggal ditunjukkan oleh

gambar 3.60.

Gambar 3.59 Sequence diagram melihat daftar artikel

Gambar 3.60 Sequence diagram mencari record tunggal artikel
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Gambar 3.61 Sequence diagram mengubah artikel
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e. Sequence Diagram Mengubah Artikel

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mengubah artikel adalah:

aktor (administrator), file view (daftar_artikel_view, edit_artikel_view), controller

(Learning_Center)  dan  model  (Article,  Tag,  dan  Article_Tag).  Alur  sequence

diagram mengubah  artikel ditunjukkan oleh gambar 3.61.

f. Sequence Diagram Menghapus Artikel

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur menghapus artikel adalah:

aktor  (administrator),  file  view  (daftar_artikel_view),  controller

(Learning_Center),  dan  model  (Article).  Alur  sequence  diagram  menghapus

artikel ditunjukkan oleh gambar 3.62.

Gambar 3.62 Sequence diagram menghapus artikel
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E.3. Class Diagram pada Use Case Mengelola Artikel

Pada  relasi  class  diagram  mengelola  article  class  Learning_Center

merupakan turunan dari  Admin_Controller. Class Article merupakan class model

pembentuk  objek  Artcle.  Class  Article_model merupakan  class  helper  untuk

melakukan  manipulasi  pada  objek  Article.  Class  Tag merupakan  class  model

pembentuk objek Tag. Class Tag_model merupakan class helper untuk melakukan

manipulasi  pada  objek  Tag.  Class  Article_Tag  merupakan  class  model  hasil

asosiasi  dari  class  Article  dan  class  Tag.  Class  Article_Tag_model  merupakan

class helper untuk melakukan manipulasi pada objek Article_Tag.

Relasi antar class pada use case mengelola artikel ditunjukkan oleh gambar

3.63 sedangkan  detail  pada  masing-masing  class  diagram  ditunjukkan  oleh

Gambar 3.63 Relasi antar class pada use case mengelola artikel
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gambar  3.64.  Detail  class  diagram  untuk  class  Tag  dan  Tag_Model tidak

ditunjukkan karena sudah digambarkan pada iterasi ke-4.

E.4. TDD pada Use Case Mengelola Artikel

Skenario tes pada use case mengelola artikel adalah melakukan unit testing

pada model  Article dan  Article_Tag.  Unit  testing untuk class helper  dilakukan

Gambar 3.64: Detail class diagram pada use case mengelola artikel
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pada class  Article_model  dan  Article_Tag_model. Skenario tes dimasukkan pada

class  Article_Model_Test  dan  Article_Tag_Model_Test. Skenario tes ditunjukkan

masing oleh tabel 3.25 dan tabel 3.26.

Tabel 3.25. Skenario tes pada file Article_Model_Test

No Tes Status

1 test_article_model_setter_getter()

2 test_article_model_insert()

3 test_article_model_multiple_insert()

4 test_get_featured_articles()

5 test_get_article_by_tags()

6 test_get_article_tags()

7 test_article_model_delete_record()

8 test_exception_insert_error()

9 test_exception_update_error()

10 test_exception_delete_error()

11 test_exception_insert_permalink_error()

12 test_exception_update_permalink_error()

Tabel 3.26. Skenario tes pada file Artikel_Tag

No Tes Status

1 test_article_model_setter_getter()

2 test_article_model_insert()

3 test_article_model_multiple_insert()

4 test_article_model_delete_record()

5 test_exception_error()

6 test_exception_update_error()

7 test_exception_delete_error()

8 test_tag_model_insert_duplikat()

Ouput akhir yang diharapkan pada unit testing use case mengelola artikel

ditunjukkan oleh gambar 3.65 dan gambar 3.66 dimana semua tes harus lolos.

Angka 37 dan 14 menunjukkan total jumlah keberhasilan pencocokan atau assert
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yang  dilakukan  masing-masing  pada  class  Article_Model_Test dan

Article_Tag_Model_Test.

F. Iterasi ke-6

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A15 dan A16 yang merupakan bagian dari  usecase  Mengelola Tag. Pada

iterasi ini use case mengelola tag dikembangkan menjadi beberapa use case yaitu:

melihat daftar tag, mencari tag dan menghapus tag. Masing-masing dari use case

tersebut  akan dijelaskan melalui  flow-of-event dan  sequence  diagram.  Gambar

pengembangan use case mengelola tag ditunjukkan pada gambar 3.67.

Gambar 3.65 Output yang diharapkan pada Article_Model_Test

1/1 test cases complete: 37 passes, 0 fails and 0 exceptions.

Gambar 3.66 Output yang diharapkan pada Article_Tag_Model_Tes

1/1 test cases complete: 14 passes, 0 fails and 0 exceptions.

Gambar 3.67: Use case mengelola Tag
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F.1. Flow-of-event Use Case Mengelola Tag

a. Flow-of-event Use Case Melihat Daftar Tag

Alur flow-of-event dari use case “melihat daftar tag” ditunjukkan oleh tabel

3.27  berikut ini.

Tabel 3.27. Flow-of-event use case melihat daftar tag

Nama Usecase Melihat Daftar Tag

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk melihat daftar tag

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Menambah Artikel

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  tag
melakukan klik pada menu
“Learning  Center”  →
“Daftar Tag”

Sistem  menampilkan
daftar  tag yang ada pada
database  dan  jumlah
artikel  yang  berasosiasi
dengan tag  tersebut.  Jika
tidak  ada  tag  maka
lanjutkan ke AL1.

Respon Sistem Administrator

AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
belum ada tag.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 1.

Kondisi Sukes Administrator berhasil melihat daftar tag.

b. Flow-of-event Use Case Mencari Tag

Alur flow-of-event dari use case “mencari tag” ditunjukkan oleh tabel 3.298

berikut ini.

Tabel 3.28. Flow-of-event use case mencari tag

Nama Usecase Mencari Tag

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk mencari tag.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Tag

Administrator Respon Sistem
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Tabel 3.28. Flow-of-event use case mencari tag

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  tag
melakukan klik pada menu
“Learning  Center”  →
“Daftar Tag”

Sistem  menampilkan
daftar  tag yang ada pada
database  dan  jumlah
artikel  yang  berasosiasi
dengan tag tersebut.

2 Administrator
memasukkan  nama  tag
yang  dicari  pada  isian
“filter tag”.

Sistem  menampilkan
daftar  tag  sesuai  dengan
kriteria  yang  diinputkan
administrator.  Jika  tidak
ada  tag  yang  sesuai
lakukan langkah AL1

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  tidak
ditemukan  tag  dengan
kriteria yang dimaksud.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator  berhasil  mencari  tag  sesuai  kriteria
yang dimasukkan.

c. Flow-of-event Use Case Menghapus Tag

Alur  flow-of-event dari use case “menghapus tag” ditunjukkan oleh tabel

3.29  berikut ini.

Tabel 3.29. Flow-of-event use case menghapus tag

Nama Usecase Menghapus Tag

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menghapus tag.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Tag

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  tag
melakukan klik pada menu
“Learning  Center”  →
“Daftar Tag”

Sistem  menampilkan
daftar  tag yang ada pada
database  dan  jumlah
artikel  yang  berasosiasi
dengan tag tersebut.

2 Administrator
mencentang  tag-tag  mana
saja  yang  ingin  dihapus.
Kemudian memilih pilihan
“Hapus”  dan  menekan

Sistem  akan  melakukan
validasi  data  yang
diinputkan  jika  gagal
maka  lanjutkan  ke
langkah  AL1.  Sistem
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Tabel 3.29. Flow-of-event use case menghapus tag

tombol “GO”. melakukan  proses
penghapusan  tag  dari
database,  jika  terjadi
kesalahan  lanjutkan  ke
langkah  AL2.  Sistem
memberikan pesan bahwa
penghapusan  telah
berhasil.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan
administrator

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  terjadi
kegagalan  penyimpanan
didatabase.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menghapus tag.

F.2. Sequence Diagram Use Case Mengelola Tag

a. Sequence Diagram Melihat Daftar Tag

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat daftar  tag  adalah:

aktor (administrator), file view (daftar_tag_view), controller  (Learning_Center),

model (Tag). Alur sequence diagram melihat daftar tag ditunjukkan oleh gambar

3.68.

b. Sequence Diagram Mencari Tag

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mencari tag adalah: aktor

(administrator), file view (daftar_tag_view), controller (Learning_Center), model

(Tag). Alur sequence diagram mencari tag ditunjukkan oleh gambar 3.69.
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c. Sequence Diagram Menghapus Tag

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  menghapus  tag  adalah:

aktor (administrator), file view (daftar_tag_view), controller  (Learning_Center),

Gambar 3.68 Sequence diagram melihat daftar tag

Gambar 3.69 Sequence diagram mencari tag
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model (Tag, Article_Tag, Mission_Tag). Alur sequence diagram melihat daftar tag

ditunjukkan oleh gambar 3.70.

G. Iterasi ke-7

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A17 sampai A22 yang merupakan bagian dari use case Mengelola Media.

Pada iterasi ini  use case mengelola  media dikembangkan menjadi beberapa  use

case yaitu:   mengupload  file,  melihat  daftar  file,  mencari  file,  menyalin  file,

mengubah file,  membuat  symlink dan menghapus file. Masing-masing dari  use

case  tersebut  akan  dijelaskan  melalui  flow-of-event dan  sequence  diagram.

Gambar 3.70: Sequence diagram menghapus tag
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Gambar pengembangan use case mengelola artikel ditunjukkan pada gambar 3.71.

G.1. Flow-of-event Use Case Mengelola Media

a. Flow-of-event Use Case Mengupload File

Alur flow-of-event dari use case “mengupload file” ditunjukkan oleh tabel

3.30  berikut ini.

Tabel 3.30. Flow-of-event use case mengupload file

Nama Usecase Mengupload File

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk mengupload file

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Login

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center”  →  “Media”  →

Sistem  menampilkan
form  upload  file  disertai
dengan  pilihan
pembuatan thumbnail jika

Gambar 3.71 Use case mengelola media
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“Upload” yang diupload adalah file.

2 Administrator  mengisi
form dan menekan tombol
“Upload”  untuk  memulai
proses upload.

Sistem  melakukan
validasi  terhadap  data
upload.  Jika  validasi
gagal  maka  lanjutkan  ke
AL1.  Sistem  melakukan
proses  penyimpanan  file
jika  gagal  lanjutkan  ke
AL2.  Sistem  membuat
thumbnail dari  file  jika
bertipe  gambar.  Sistem
menampilkan  proses
bahwa upload berhasil.

Respon Sistem Administrator

AL1 Sistem  menampilkan
kesalahan  validasi  yang
dilakukan administrator.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
gagal melakukan upload.

Kembali  ke  laur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mengupload file.

b. Flow-of-event Use Case Melihat Daftar File

Alur flow-of-event dari use case “melihat daftar file” ditunjukkan oleh tabel

3.31  berikut ini.

Tabel 3.31. Flow-of-event use case melihat daftar file

Nama Usecase Melihat Daftar File

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk melihat daftar file

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Mengupload File

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center” → “Media”

Sistem  menampilkan
daftar  file  yang  telah
diupload sebelumnya. 

2 Administrator  melakukan
hover pada link nama file.

Sistem  menampilkan
thumbnail dari  file
tersebut  jika  berupa
gambar.
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Tabel 3.31. Flow-of-event use case melihat daftar file

3 Administrator  melakukan
klik pada nama file.

Sistem  melakukan
redirect ke  alamat  file
tersebut.

Kondisi Sukes Administrator berhasil melihat daftar file.

c. Flow-of-event Use Case Menyalin File

Alur  flow-of-event dari  use  case  “menyalin  file”  ditunjukkan oleh  tabel

3.32 berikut ini.

Tabel 3.32. Flow-of-event use case menyalin file

Nama Usecase Menyalin File

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menyalin file

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Mengupload File

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center” → “Media”

Sistem  menampilkan
daftar  file  yang  telah
diupload sebelumnya. 

2 Administrator  melakukan
klik  pada  link  “cp”  dari
salah satu file.

Sistem  menampilkan
dialog  untuk
menginputkan  nama  file
baru  untuk  salinan  yang
akan dibuat.

3 Administrator
memasukkan  nama  file
salinan  dan  menekan
tombol “OK”

Sistem  melakukan
pengecekan apakah nama
file tujuan sudah ada atau
tidak.  Jika  sudah  ada
lanjutkan ke AL1. Sistem
mulai  melakukan
penyalinan  file.  Jika  file
berupa  gambar  maka
sistem  akan  melakukan
penyalinan  thumbnail.
Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  operasi
penyalinan  file  telah
berhasil.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan Kembali  ke  alur  utama



157

Tabel 3.32. Flow-of-event use case menyalin file

pesan  kesalahan  bahwa
nama  file  tujuan  sudah
ada.

langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menyalin file.

d. Flow-of-event Use Case Mengubah File

Alur  flow-of-event dari use case “mengubah file” ditunjukkan oleh tabel

3.33  berikut ini.

Tabel 3.33. Flow-of-event use case mengubah file

Nama Usecase Menyalin File

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk mengubah nama file

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Mengupload File

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center” → “Media”

Sistem  menampilkan
daftar  file  yang  telah
diupload sebelumnya. 

2 Administrator  melakukan
klik  pada  link  “mv”  dari
salah satu file.

Sistem  menampilkan
dialog  untuk
menginputkan  nama  file
baru untuk file tersebut.

3 Administrator
memasukkan  nama  file
salinan  dan  menekan
tombol “OK”

Sistem  melakukan
pengecekan apakah nama
file tujuan sudah ada atau
tidak.  Jika  sudah  ada
lanjutkan ke AL1. Sistem
mulai  melakukan
pengubahan  nama  file.
Jika  file  berupa  gambar
maka  sistem  akan
mengubah  nama
thumbnail  file  tersebut.
Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  operasi
pengubahan  nama  file
telah berhasil.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan Kembali  ke  alur  utama
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Tabel 3.33. Flow-of-event use case mengubah file

pesan  kesalahan  bahwa
nama  file  tujuan  sudah
ada.

langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mengubah nama file.

e. Flow-of-event Use Case Membuat Symlink

Symlink merupakan singkatan dari symbolic link. Pada sistem operasi linux

symlink merupakan shortcut yang mengarah ke file atau direktori lain. Alur flow-

of-event dari use case “membuat symlink” ditunjukkan oleh tabel 3.34  berikut ini.

Tabel 3.34. Flow-of-event use case membuat symlink

Nama Usecase Membuat Symlink

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk membuat symlink

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Mengupload File

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center” → “Media”

Sistem  menampilkan
daftar  file  yang  telah
diupload sebelumnya. 

2 Administrator  melakukan
klik  pada  link  “ln”  dari
salah satu file.

Sistem  menampilkan
dialog  untuk
menginputkan  nama
symlink  yang  akan
digunakan.

3 Administrator
memasukkan  nama  file
salinan  dan  menekan
tombol “OK”

Sistem  melakukan
pengecekan apakah nama
file tujuan sudah ada atau
tidak.  Jika  sudah  ada
lanjutkan ke AL1. Sistem
mulai  melakukan
pembuatan  symlink.  Jika
file  berupa gambar maka
sistem  akan  membuat
symlink  untuk  thumbnail
yang  ada.  Sistem
menampilkan  pesan
bahwa operasi pembuatan
symlink telah berhasil.
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Tabel 3.34. Flow-of-event use case membuat symlink

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
nama  file  tujuan  sudah
ada.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil membuat symlink.

f. Flow-of-event Use Case Mencari File

Alur flow-of-event dari use case “mencari file” ditunjukkan oleh tabel 3.35

berikut ini.

Tabel 3.35. Flow-of-event use case mencari file

Nama Usecase Menyalin File

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk mencari file

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Mengupload File

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center” → “Media”

Sistem  menampilkan
daftar  file  yang  telah
diupload sebelumnya. 

2 Administrator
memasukkan  kriteria  file
yang ingin dicari.

Sistem  menampilkan
daftar  file  sesuai  kriteria
yang diinginkan.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mencari file.

g. Flow-of-event Use Case Menghapus File

Alur  flow-of-event dari use case “menghapus file” ditunjukkan oleh tabel

3.36  berikut ini.

Tabel 3.36. Flow-of-event use case menghapus file

Nama Usecase Menghapus File

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menghapus file

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Mengupload File

Administrator Respon Sistem
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Alur Utama 1 Administrator  membuka
media  upload  melakukan
klik pada menu “Learning
Center” → “Media”

Sistem  menampilkan
daftar  file  yang  telah
diupload sebelumnya. 

2 Administrator  melakukan
centang pada file-file yang
ingin  dihapus  kemudian
memilih  pilihan  “Hapus”
dan  menekan  tombol
“GO”.

Sistem  melakukan
validasi  data-data  file
yang  dikirim.  Jika
validasi  gagal  lanjutkan
ke  AL1.  Sistem
melakukan  penghapusan
file  dan  menampilkan
pesan  bahawa  file  telah
berhasil dihapus.

Respon Sistem Administrator

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan  oleh
administrator.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menghapus file.

Gambar 3.72 Sequence diagram mengupload file
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G.2. Sequence Diagram Use Case Mengelola Media

a. Sequence Diagram Mengupload File

Komponen-komponen  yang terlibat  dalam alur  mengupload  file  adalah:

aktor (administrator), file view (media_upload_view), controller (Media, Upload,

Image_Lib).  Alur  sequence diagram mengupload file  ditunjukkan oleh gambar

3.72.

Gambar 3.73 Sequence diagram melihat daftar file
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b. Sequence Diagram Melihat Daftar File

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat daftar file adalah:

aktor (administrator), file view (media_list_view), controller (Media) dan pustaka

file  (SplFileInfo).  Alur  sequence  diagram melihat  daftar  file  ditunjukkan  oleh

gambar 3.73.

c. Sequence Diagram Mencari File

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mencari file adalah: aktor

Gambar 3.74 Sequence diagram mencari file
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(administrator), file view (media_list_view), controller (Media) dan pustaka file

(SplFilInfo). Alur sequence diagram mencari file ditunjukkan oleh gambar 3.74.

d. Sequence Diagram Operasi File

Sequence diagram ini  mewakili  proses-proses  yang  ada  pada  use  case

menyalin file, mengubah file dan membuat symlink. Komponen-komponen yang

terlibat  dalam  alur  operasi  file  adalah:  aktor  (administrator),  file  view

(media_list_view), controller (Media) dan pustaka file (SplFilInfo). Alur sequence

diagram operasi file ditunjukkan oleh gambar 3.75.

Gambar 3.75 Sequence diagram operasi file
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e. Sequence Diagram Menghapus File

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  menghapus  file  adalah:

aktor (administrator), file view (media_list_view), controller (Media) dan pustaka

file (SplFilInfo). Alur sequence diagram menghapus file ditunjukkan oleh gambar

3.76.

G.3. Class Diagram pada Use Case Mengelola Media

Pada relasi class diagram mengelola article class Media merupakan turunan

dari Admin_Controller. Class library yang digunakan pada disediakan oleh pihak

ketiga dan bukan dibuat oleh penulis adalah SplFileInfo, Upload, dan Image_Lib.

Relasi antar class pada use case mengelola media ditunjukkan oleh gambar 3.77.

Gambar 3.76: Sequence diagram untuk menghapus file
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G.4. TDD pada Use Case Mengelola Media

Tidak ada skenario unit testing untuk use case mengelola media karena 

penulis tidak membuat class model pada iterasi ini.

H. Iterasi ke-8

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A23 dan A24 yang merupakan bagian dari  usecase Mengelola Pengguna.

Pada iterasi ini  use case mengelola pengguna dikembangkan menjadi beberapa

use case yaitu:  melihat daftar pengguna, mengubah status pengguna, menghapus

pengguna, dan sinkronisasi skor Facebook. Masing-masing dari use case tersebut

akan  dijelaskan  melalui  flow-of-event dan  sequence  diagram.  Gambar

pengembangan use case mengelola pengguna ditunjukkan pada gambar 3.78.

Gambar 3.77: Relasi class diagram pada use case mengelola media
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H.1. Flow-of-event Use Case Mengelola Pengguna

a. Flow-of-event Use Case Melihat Daftar Pengguna

Alur  flow-of-event dari  use case “melihat  daftar  pengguna” ditunjukkan

oleh tabel 3.37  berikut ini.

Tabel 3.37. Flow-of-event use case melihat daftar pengguna

Nama Usecase Melihat Daftar Pengguna

Deskripsi Singkat Digunakan  administrator  untuk  melihat  daftar
pengguna.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Login

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  pengguna
dengan  mengklik  menu
“Pengguna”.

Sistem  menampilkan
daftar pengguna yang ada
pada database.  Jika tidak
ditemukan  pengguna
maka lanjutkan ke AL1.

2 Administrator Sistem menampilkan

Respon Sistem Administrator

AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
tidak ada  record pengguna
yang ditemukan.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 1.

Gambar 3.78 Use case mengelola pengguna
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Tabel 3.37. Flow-of-event use case melihat daftar pengguna

Kondisi Sukes Administrator berhasil melihat daftar pengguna.

b. Flow-of-event Use Case Mengubah Status Pengguna

Alur flow-of-event dari use case “mengubah status pengguna” ditunjukkan

oleh tabel 3.38  berikut ini.

Tabel 3.38 Flow-of-event use case mengubah status pengguna

Nama Usecase Mengubah Status Pengguna

Deskripsi Singkat Digunakan  administrator  untuk  mengubah  status
penguna (active atau blocked)

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Pengguna

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  pengguna
dengan  mengklik  menu
“Pengguna”.

Sistem  menampilkan
daftar pengguna yang ada
pada database.  Jika tidak
ditemukan  record
pengguna maka lanjutkan
ke AL1.

2 Administrator  melakukan
centang  pengguna-
pengguna  yang  akan
diubah  statusnya.
Administrator  memilih
status “block” pada pilihan
aksi.  Kemudian  menekan
tombol  “Go”.  Jika
administrator  memilih
status  “active”  maka
lanjutkan ke langkah 3.

Sistem  melakukan
validasi  data-data  yang
dikirim.  Jika  validasi
gagal lanjutkan ke AL2.
Sistem  kemudian
mengubah  status  dari
pemain-pemain  yang
dipilih  ke  status
“blocked”  dan
menyimpannya  ke
database.  Jika  terjadi
kesalahan  penyimpanan
pada  database  lanjutkan
ke AL3.

3 Administrator  melakukan
centang  pengguna-
pengguna  yang  akan
diubah  statusnya.
Administrator  memilih
status  “active”  pada
pilihan  aksi.  Kemudian

Sistem  melakukan
validasi  data-data  yang
dikirim.  Jika  validasi
gagal lanjutkan ke AL2.
Sistem  kemudian
mengubah  status  dari
pemain-pemain  yang
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Tabel 3.38 Flow-of-event use case mengubah status pengguna

menekan tombol “GO”. dipilih  ke  status  “active”
dan  menyimpannya  ke
database.  Jika  terjadi
kesalahan  penyimpanan
pada  database  lanjutkan
ke AL3.

Respon Sistem Administrator

AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
tidak ada  record pengguna
yang ditemukan.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan  oleh
administrator.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL3 Sistem  menampilkan
kesalahan  penyimpanan
database. 

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mengubah status pengguna.

c. Flow-of-event Use Case Menghapus Pengguna

Alur flow-of-event dari use case “menghapus pengguna” ditunjukkan oleh

tabel 3.39  berikut ini.

Tabel 3.39 Flow-of-event use case menghapus pengguna

Nama Usecase Menghapus Pengguna

Deskripsi Singkat Digunakan administrator untuk menghapus pengguna

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Melihat Daftar Pengguna

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  pengguna
dengan  mengklik  menu
“Pengguna”.

Sistem  menampilkan
daftar pengguna yang ada
pada database.  Jika tidak
ditemukan  record
pengguna maka lanjutkan
ke AL1.

2 Administrator  melakukan
centang  pengguna-
pengguna  yang  akan

Sistem  melakukan
validasi  data-data  yang
dikirim.  Jika  validasi
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Tabel 3.39 Flow-of-event use case menghapus pengguna

diubah dihapus. Kemudian
administrator  memilih
pilihan  aksi  “Hapus”  dan
menekan tombol “GO”

gagal lanjutkan ke AL2.
Sistem  kemudian
melakukan  penghapusan
pengguna  dari  database.
Jika  terjadi  kesalahan
penghapusan  pada
database  lanjutkan  ke
AL3.

Respon Sistem Administrator

AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
tidak ada  record pengguna
yang ditemukan.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  validasi
yang  dilakukan  oleh
administrator.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL3 Sistem  menampilkan
kesalahan  penghapusan
pada database. 

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil menghapus pengguna.

d. Flow-of-event Use Case Sinkronisasi Skor Facebook

Sinkronisasi  skor  Facebook digunakan untuk menyamakan skor  pemain

yang ada pada server facebook dengan yang tersimpan di database aplikasi. Alur

flow-of-event dari use case “Sinkronisasi Skor Facebook” ditunjukkan oleh tabel

3.40  berikut ini.

Tabel 3.40. Flow-of-event use case sinkronisasi skor Facebook

Nama Usecase Sinkronisasi Skor Facebook

Deskripsi Singkat Digunakan  administrator  untuk  melakukan
sinkronisasi agar skor yang ada pada server facebook
sama dengan yang tersimpan di database.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Login

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka
halaman  daftar  pengguna

Sistem  melakukan
sinkronisasi  dengan
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dengan  mengklik  menu
“Pengguna”  →  “Sync
Score Facebook”.

server  Facebook  untuk
setiap  pemain  dan
menampilkan  “done”
sinkronisasi  berhasil  dan
“fail”  jika  sinkronisasi
gagal. 

Kondisi Sukes Administrator berhasil menghapus pengguna.

H.2. Sequence Diagram Use Case Mengelola Pengguna

a. Sequence Diagram Melihat Daftar Pengguna

Komponen-komponen yang terlibat  dalam alur  melihat  daftar  pengguna

adalah:  aktor  (administrator),  file  view  (daftar_pengguna_view),  controller

(Pengguna),  dan library  (FacebookAPI).  Alur  sequence diagram melihat  daftar

pengguna ditunjukkan oleh gambar 3.79.

Gambar 3.79 Sequence diagram melihat daftar pengguna
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b. Sequence Diagram Mengubah Status Pengguna

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mengubah status pengguna

adalah:  aktor  (administrator),  file  view  (daftar_pengguna_view),  controller

(Pengguna), dan model (User). Alur sequence diagram mengubah status pengguna

ditunjukkan oleh gambar 3.80.

Gambar 3.80 Sequence diagram mengubah status pengguna
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c. Sequence Diagram Menghapus Pengguna

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  menghapus  pengguna

adalah:  aktor  (administrator),  file  view  (daftar_pengguna_view),  controller

Gambar 3.81 Sequence diagram menghapus pengguna
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(Pengguna),  dan  model  (User).  Alur  sequence  diagram  menghapus  pengguna

ditunjukkan oleh gambar 3.81.

d. Sequence Diagram Sinkronisasi Skor Facebook

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur  sinkronisasi skor facebook

adalah: aktor (administrator), file view (sync_view), controller (Pengguna), model

(User)  dan  library  (FacebookAPI).  Alur  sequence  diagram  sinkronisasi  skor

facebook ditunjukkan oleh gambar 3.82.

H.3. Class Diagram pada Use Case Mengelola Pengguna

Pada relasi class diagram mengelola pengguna class Pengguna merupakan

turunan  dari  Admin_Controller.  Class  model  pada  use  case  ini  adalah  User,

Gambar 3.82 Sequence diagram sinkroninasi skor facebook
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Mission, dan Mission_User. Class helper untuk database pada use case ini adalah

User_model,  Mission_model,  Mission_User_model.  Relasi  antar  class pada use

case  mengelola  pengguna ditunjukkan oleh  gambar  3.83.  Detail  class  diagram

ditunjukkan oleh gambar 3.84.

H.4. TDD pada Use Case Mengelola Pengguna

Skenario tes  pada use case mengelola  pengguna  adalah melakukan  unit

testing pada model Mission_User. Unit testing untuk class helper dilakukan pada

class  Mission_User_model.  Skenario  tes  dimasukkan  pada  class

Mission_User_Model_Test. Skenario tes ditunjukkan masing oleh tabel 3.43.

Gambar 3.83 Relasi class diagram pada use case mengelola pengguna
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Tabel 3.41. Skenario tes pada class Mission_User_Model_Test

No Tes Status

1 test_mission_user_model_setter_getter()

2 test_mission_user_model_time()

3 test_mission_user_model_insert()

4 test_mission_user_model_multiple_insert()

5 test_mission_user_model_delete_record()

6 test_exception_insert_error()

7 test_exception_update_error()

8 test_exception_delete_error()

9 test_exception_status_argumen_error()

10 test_exception_status_name_error()

11 test_exception_status_id_error()

12 test_mission_user_model_time_start_date_format()

Gambar 3.84 Detail class diagram use case mengelola pengguna
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Tabel 3.41. Skenario tes pada class Mission_User_Model_Test

No Tes Status

13 test_mission_user_model_time_end_date_format()

14 test_mission_user_model_last_try_date_format()

Ouput  akhir  yang  diharapkan  pada  unit  testing  use  case  mengelola

pengguna ditunjukkan oleh gambar 3.85 dimana semua tes harus lolos. Angka 62

menunjukkan total jumlah keberhasilan pencocokan atau  assert  yang dilakukan

pada class Mission_User_Model_Test.

I. Iterasi ke-9

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories A25 yang merupakan bagian dari  use case  Mengubah Setting. Use case

tersebut akan dijelaskan melalui flow-of-event dan sequence diagram.

I.1. Flow-of-event Use Case Mengubah Setting

Alur flow-of-event dari use case “mengubah setting” ditunjukkan oleh tabel

3.42  berikut ini.

Tabel 3.42. Flow-of-event use case mengelola setting

Nama Usecase Mengelola Setting

Deskripsi Singkat Digunakan  administrator  untuk  mengubah  nilai  dari
suatu konfigurasi.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case Login

Administrator Respon Sistem

Alur Utama 1 Administrator  membuka Sistem  menampilkan

Gambar 3.85 Output yang diharapkan pada Mission_User_Model_Test

1/1 test cases complete: 62 passes, 0 fails and 0 exceptions.
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Tabel 3.42. Flow-of-event use case mengelola setting

halaman  setting  dengan
melakukan klik pada menu
“Setting”.

daftar  konfigurasi  yang
dapat diubah.

2 Administrator  melakukan
perubahan  pada
konfigurasi  lalu  menekan
tombol “Simpan”.

Sistem  melakukan
validasi  data-data
konfigurasi.  Jika  validasi
gagal  lanjutkan  ke
langkah  AL1.  Sistem
melakukan  penyimpanan
ke  database.  Jika
penyimpanan  gagal
lanjutkan ke AL2. Sistem
menampilkan  pesan
bahwa  konfigurasi
berhasil disimpan.

Respon Sistem Administrator

AL1 Sistem  menampilkan
kesalahan  validasi  yang
dilakukan administrator.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

AL2 Sistem  menampilkan
kesalahan  penyimpanan
database.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes Administrator berhasil mengubah konfigurasi website.

I.2. Sequence Diagram Use Case Mengubah Setting

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur mengubah setting adalah:

aktor (administrator), file view (setting_view), controller (Pengguna), dan library

(FacebookAPI).  Alur  sequence  diagram  mengubah  setting  ditunjukkan  oleh

gambar 3.86.

I.3. Class Diagram pada Use Case Mengubah Setting

Pada relasi class diagram mengubah setting class  Pengaturan merupakan

turunan dari  Admin_Controller.  Class  model  pada  use  case ini  adalah  Setting.

Relasi antar class pada use case mengubah setting ditunjukkan oleh gambar 3.87.
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I.4. TDD pada Use Case Mengubah Setting

Skenario  tes  pada  use  case  mengubah  setting  adalah  melakukan  unit

testing pada  model  Setting.  Skenario  tes  dimasukkan  pada  class

Setting_Model_Test. Skenario tes ditunjukkan masing oleh tabel 3.43.

Tabel 3.43. Skenario tes pada class Setting_Model_Test

No Tes Status

1 test_setting_awal_saat_diload()

2 test_update_setting_data_biasa()

3 test_insert_setting_data_biasa()

4 test_update_setting_data_array()

5 test_insert_setting_data_array()

6 test_update_setting_data_object()

Gambar 3.86 Sequence diagram mengubah setting
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Tabel 3.43. Skenario tes pada class Setting_Model_Test

7 test_insert_setting_data_object()

8 test_update_setting_cache()

9 test_insert_setting_cache()

10 test_insert_get_option_dengan_nilai_boolean_false()

11 test_delete_setting()

Ouput akhir yang diharapkan pada unit testing use case mengubah setting

ditunjukkan  oleh  gambar  3.88 dimana  semua  tes  harus  lolos.  Angka  21

menunjukkan total jumlah keberhasilan pencocokan atau  assert  yang dilakukan

pada class Setting_Model_Test.

Gambar 3.87 Relasi antar class pada use case mengubah setting



180

J. Iterasi ke-10

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories P01 dan P02 yang merupakan bagian dari use case Melihat Hall of Fame

dan  use case  Melihat Peringkat Pemain. Masing-masing dari  use case  tersebut

akan dijelaskan melalui flow-of-event dan sequence diagram.

J.1. Flow-of-Event Iterasi ke-10

a. Flow-of-event Melihat Hall of Fame

Alur  flow-of-event dari use case “melihat  hall of fame” ditunjukkan oleh

tabel 3.44  berikut ini.

Tabel 3.44. Flow-of-event use case melihat hall of fame

Nama Usecase Melihat Hall of Fame

Deskripsi Singkat Digunakan pemain untuk melihat daftar  pemain yang
punya perolehan poin tertinggi

Aktor Pemain

Prasyarat Tidak ada

Pemain Respon Sistem

Alur Utama 1 Pemain membuka halaman
home pada aplikasi. 

Sistem  menampilkan
daftar  pemain  dengan
perolehan  poin  tertinggi
diurutkan  dari  terbesar
hingga  terkecil.  Jumlah
pemain  yang  didaftarkan
diambil  dari  konfigurasi
yang  telah  ditentukan
oleh administrator. 

Kondisi Sukes Pemain berhasil  melihat  daftar  pemain  dengan
perolehan poin tertinggi pada halaman home.

Gambar 3.88 Output yang diharapkan pada Setting_Model_Test

1/1 test cases complete: 21 passes, 0 fails and 0 exceptions.
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b. Flow-of-event Melihat Peringkat Pemain

Alur  flow-of-event dari use case “melihat  peringkat pemain” ditunjukkan

oleh tabel 3.45  berikut ini.

Tabel 3.45. Flow-of-event use case melihat peringkat pemain

Nama Use case Melihat Peringkat Pemain

Deskripsi Singkat Digunakan pemain untuk melihat peringkat pemain

Aktor Pemain

Prasyarat Tidak ada

Pemain Respon Sistem

Alur Utama 1 Pemain membuka halaman
peringkat  pemain  dengan
melakukan klik pada menu
“Peringkat Pemain”.

Sistem  menampilkan
seluruh  daftar  pemain
yang  diurutkan  dari
perolehan  poin  terbesar
hingga terkecil.

Kondisi Sukes Pemain berhasil  melihat  peringkat  pemain  yang
diurutkan dari perolehan poin terbesar ke terkecil.

Gambar 3.89 Sequence diagram peringkat pemain
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J.2. Sequence Diagram Melihat Peringkat Pemain

Proses pada sequence diagram melihat peringkat pemain dan melihat hall

of  fame sama  sehingga  penulis  hanya  membuat  satu  sequence  diagram  yaitu

melihat peringkat pemain. Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat

daftar  adalah:  aktor  (pemain),  file  view  (peringkat_view),  controller  (Main),

model  (User,  Setting),  pustaka (FacebookAPI).  Alur sequence diagram melihat

peringkat ditunjukkan oleh gambar 3.89.

J.3. Class Diagram pada Use Case Melihat Peringkat Pemain

Penulis hanya menggunakan satu class diagram untuk menggambarkan use

case melihat peringkat pemain dan hall of fame karena keduanya menggunakan

class  yang  sama.  Class  Main  merupakan  turunan  dari  class  Front_Controller.

Class model yang digunakan pada  use case ini User dan Setting. Class database

Gambar 3.90 Relasi class diagram pada use case melihat peringkat pemain
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helper yang digunakan adalah User_model. Class diagram pada use case melihat

peringkat pemain ditunjukkan oleh gambar 3.90.

J.4. TDD pada Use Case Melihat Peringkat Pemain

Skenario tes pada use case melihat  peringkat  pemain adalah melakukan

unit testing pada model  User  dan  Setting. Class database  helper yang dilakukan

unit  testing  adalah  User_model.  Unit  testing  untuk  model  User  dan  database

helper User_model  telah dilakukan pada iterasi ke-2. Unit  testing untuk model

Setting telah dilakukan pada iterasi ke-9.

K. Iterasi ke-11

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories P09, P10, P11, P12, P17, P18, dan P19 yang merupakan bagian dari  use

case  mengambil misi. Use case tersebut akan dijelaskan lewat  flow-of-event  dan

sequence diagram.

K.1. Flow-of-Event Mengambil Misi

Alur flow-of-event dari use case “mengambil misi” ditunjukkan oleh tabel

3.46  berikut ini.

Tabel 3.46. Flow-of-event use case mengambil misi

Nama Usecase Mengambil Misi

Deskripsi Singkat Digunakan  pemain untuk  mengambil misi yang telah
disediakan.

Aktor Administrator

Prasyarat Use Case login

Pemain Respon Sistem

Alur Utama 1 Pemain  membuka
halaman daftar tipe misi
dengan  mengklik  menu

Sistem  menampilkan  daftar
kategori misi serta informasi
total  misi  dan  poin  yang
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Tabel 3.46. Flow-of-event use case mengambil misi

“Misi”. tersedia  pada  tiap-tiap
kategori.

2 Pemain  memilih  salah
satu  kategori  misi
dengan  melakukan  klik
pada nama kategori misi
tersebut.

Sistem  menampilkan  daftar
misi  pada  kategori  yang
diminta  pemain  beserta
informasi  lain  menyangkut
tiap-tiap  misi  tersebut,
diantaranya:  deskripsi,
tujuan,  kebutuhan
pengetahuan, dan status dari
misi.

3 Pemain  memilih  salah
satu  misi  dengan
menekan  tombol
“Ambil  Misi  ABC”,
dimana  ABC  adalah
nama dari misi tersebut.

Sistem  menampilkan  misi
yang  diminta  pemain.
Sistem  menampilkan  detail
deskripsi  dari  misi  tersebut
seperti  langkah-langkah
yang harus dilakukan untuk
menyelesaikan  misi.  Pada
halaman  ini  sistem
menampilkan  inputan
jawaban  yang  harus
dimasukkan  oleh  pemain.
Jika  misi  yang  dimaksud
tidak  ditemukan  lanjut  ke
langkah AL4.

4 Setelah  membaca
deskripsi  misi,  pemain
memasukkan  jawaban
dari  misi  tersebut  pada
inputan  yang
disediakan.

Sistem  melakukan
pengecekan  jawaban  dari
pemain  jika  jawaban  salah
tampilkan  pesan  bahwa
jawaban  yang  dimasukkan
pemain  tidak  tepat.  Jika
benar lanjutkan ke AL1.

Respon Sistem Pemain Facebook

Alur Alternatif AL1 Sistem
menampilkan
pesan  bahwa  misi
berhasil
diselesaikan  dan
menampilkan
“Lanjut”  ke  misi
berikutnya.

Pemain  mengklik
tombol “Lanjut”

Menampilkan
dialog  untuk
membagikan
hasil  misi  ke
Facebook.
Lanjut ke AL2.

Pemain Facebook Respon Sistem

AL2 Pemain  menekan
tombol  “Share”.

Facebook
membagikan

Redirect
pemain ke misi
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Tabel 3.46. Flow-of-event use case mengambil misi

Jika  pemain
memilih  tombol
“Cancel” maka ke
AL3.

hasil  misi  ke
Facebook
Timeline  dari
pemain.

berikutnya.

Respon Sistem Pemain Facebook

AL3 Redirect  pemain
ke  misi
berikutnya.

Tidak ada Tidak ada

AL4 Sistem
menampilkan
pesan  kesalahan
bahwa  misi  yang
dimaksud  tidak
ditemukan.

Kembali ke alur 
utama langkah 4

Tidak ada

Kondisi Sukes 1 Pemain berhasil mengambil misi dengan status gagal
atau berhasil.

2 Keberhasilan  misi  dapat  terekam  di  Activity  Log
Facebook dari pemain.

3 Pemain  dapat  membagikan  kesuksesan  dalam
menyelesaikan misi ke  Facebook.

K.2. Sequence Diagram Use Case Mengambil Misi

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat daftar adalah: aktor

(pemain),  file  view (list_mission_view),  controller  (Main,  Mission_Controller),

model (Mission, Mission_User, Mission_Type, Mission_Answer). Alur sequence

diagram  mengambil misi ditunjukkan oleh gambar 3.91.

K.3. Class Diagram pada Use Case Mengambil Misi

Pada relasi class diagram mengambil misi class  Main merupakan turunan

dari  Admin_Controller.  Class  Class  model  pada  use  case  ini  adalah  Mission,

Mission_User,  Mission_Type dan  instance  dari  abstract  class  Mission_Answer.

Class helper untuk database pada use case ini adalah User_model, Mission_model,

Mission_User_model,  dan  Mission_Type_model.  Main_Misi merupakan  contoh
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instance dari class controller sebuah misi yang merupakan turunan dari  abstract

class Mission_Controller.  Misi_Answer merupakan contoh instance kelas model

Mission_Answer.

Gambar 3.90 Sequence diagram mengambil misi
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K.4. TDD pada Use Case Mengambil Misi

Skenario tes pada use case mengambil misi adalah melakukan unit testing

pada model  turunan dari  Mission_Answer.  Skenario tes dimasukkan pada class

Mission_Answer_Test. Skenario tes ditunjukkan masing oleh tabel 3.47.

Tabel 3.47. Skenario tes pada class Mission_Answer_Test

No Tes Status

1 test_mission_answer_basic_arithmetic()

2 test_mission_answer_basic_url()

3 test_mission_answer_simple_get()

4 test_mission_answer_simple_post()

5 test_mission_answer_basic_http_auth()

6 test_mission_answer_basic_http_auth2()

7 test_mission_answer_js_variable()

8 test_mission_answer_document_title()

9 test_mission_answer_numeric_function()

10 test_mission_answer_cryptography_function()

11 test_mission_answer_voting_rock()

12 test_exception_mission_answer_voting_rock()

13 test_mission_answer_school_admin()

14 test_exception_mission_answer_school_admin()

15 test_mission_answer_auto_posting()

16 test_exception_mission_answer_auto_posting()

17 test_mission_answer_auto_posting_captcha()

18 test_exception_mission_answer_auto_posting_captcha()

19 test_mission_answer_bug_delete()

20 test_exception_mission_answer_bug_delete()

21 test_mission_answer_stealing_data()

22 test_mission_answer_cracking_password()

Ouput akhir yang diharapkan pada unit testing  use case  mengambil misi

ditunjukkan  oleh  gambar  3.92  dimana  semua  tes  harus  lolos.  Angka  149

menunjukkan total jumlah keberhasilan pencocokan atau  assert  yang dilakukan
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pada class Mission_Answer_Test.

L. Iterasi ke-12

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories P03 sampai P08 yang merupakan bagian dari  use case  Melihat Learning

Center.  Use  case  tersebut  akan  dijelaskan  lewat  flow-of-event  dan  sequence

diagram.

L.1. Flow-of-Event Melihat Learning Center

Alur flow-of-event dari use case “melihat learning center” ditunjukkan oleh

tabel 3.48  berikut ini.

Tabel 3.48. Flow-of-event use case melihat learning center

Nama Use Case Melihat Learning Center

Deskripsi Singkat Digunakan  pemain  untuk  melihat  daftar  artikel,
mengomentari  membagikan  atau  me-like ke
Facebook.

Aktor Pemain

Prasyarat Tidak Ada

Pemain Respon Sistem

Alur Utama 1 Pemain  membuka
halaman  learning  center
dengan  melakukan  klik
pada  menu  “Learning
Center”

Sistem  menampilkan
daftar  tag  dan  jumlah
artikel yang ada.
Tidak ada

2 Pemain  memilih  salah
satu tag dengan mengklik
pada tag tersebut.

Sistem  menampilkan
daftar  artikel  yang
memiliki tag tersebut.

3 Pemain  melakukan  klik
pada  salah  satu  judul
artikel  untuk  membaca
artikel secara lengkap.

Sistem  menampilkan
artikel  yang  dipiih  oleh
pemain  disertai  dengan
form  komentar,  tombol

Gambar 3.92 Output yang diharapkan pada class Mission_Answer_Test

1/1 test cases complete: 149 passes, 0 fails and 0 exceptions.
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Tabel 3.48. Flow-of-event use case melihat learning center

like  ke  Facebook  dan
tombol  Share  ke
Facebook.  Jika  tidak
melakukan  pencarian
lanjutkan ke langkah 5.

4 Pemain  melakukan
pencarian  berdasarkan
kata kunci tertentu

Sistem  menampilkan
daftar  artikel  berdasarkan
kata kunci yang diberikan
pemain.  Jika  artikel  tidak
ditemukan  lanjutkan  ke
langkah AL1.

Pemain Facebook

5 Pemain  memberikan
komentar  pada  artikel
dengan  mengisi  isian
komentar  dan  menekan
tombol “Comment”.

Memproses  dan
menampilkan  komentari
pemain jika berhasil.

6 Pemain  membagikan
artikel  dan  memberi
keterangan artikel ke akun
Facebook  miliknya
dengan mengklik “Share”

Facebook memproses klik
Share dari pemain.

7 Pemain  dapat
membagikan  artikel  ke
akun  Facebook  miliknya
dengan mengklik “Like”

Facebook memproses klik
Like dari pemain.

Respon Sistem Pemain

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  bahwa  artikel
dengan  kata  kunci  yang
dimaksud tidak ada.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 4.

Kondisi Sukses 1 Pemain berhasil melihat daftar tag

2 Pemain berhasil melihat daftar artikel berdasarkan tag
tertentu

3 Pemain berhasil membaca sebuah artikel yang ada

4 Pemain  berhasil  melakukan  aktifitas  sosial  pada
artikel  yaitu:  dapat  memberikan  komentar,  dapat
melakukan  Like,  dan  dapat  melakukan  Share ke
Facebook.
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L.2. Sequence Diagram Melihat Learning Center

Komponen-komponen  yang  terlibat  dalam  alur  melihat  learning  center

adalah:  aktor  (pemain),  file  view  (learing_center_view,  read_view),  controller

(Learning_Center,  Read),  model  (Article,  Tag,  Open_Graph).  Alur  sequence

diagram melihat learning center ditunjukkan oleh gambar 3.93.

L.3. Class Diagram pada Use Case Melihat Learning Center

Pada relasi class diagram melihat learning center, class  Learning_Center

dan  Read  merupakan turunan dari  Front_Controller. Class model pada use case

ini adalah Article,  Tag,  dan Open_Graph. Class helper untuk database pada use

case ini adalah  Article_model dan  Tag_model.  Relasi antar class pada use case

Gambar 3.93 Sequence diagram use case melihat learning center
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melihat learning center ditunjukkan pada gambar 3.94.

L.4. TDD pada Use Case Learning Center

Skenario tes pada use case melihat learning center adalah melakukan unit

testing pada  model  Open_Graph.  Skenario  tes  dimasukkan  pada  class

Gambar 3.94 Relase antar class pada use case Melihat Learning Center
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Open_Graph_Model_Test. Skenario tes ditunjukkan masing oleh tabel 3.49.

Tabel 3.49. Skenario tes pada class Open_Graph_Model_Test

No Tes Status

1 test_open_graph_model_constructor()

2 test_open_graph_model_setter_getter()

Ouput  akhir  yang  diharapkan  pada  unit  testing  use  case  melihat  misi

ditunjukkan  oleh  gambar  3.95  dimana  semua  tes  harus  lolos.  Angka  22

menunjukkan total jumlah keberhasilan pencocokan atau  assert  yang dilakukan

pada class Open_Graph_Model_Test.

M. Iterasi ke-13

Pada iterasi ini dijelaskan tahap-tahap bagaimana implementasi dari  user

stories P14 dan P15 yang merupakan bagian dari use case melihat profil. Use case

tersebut akan dijelaskan lewat flow-of-event dan sequence diagram.

M.1. Flow-of-Event  Melihat Profil

Alur  flow-of-event dari  use case “melihat  profil”  ditunjukkan oleh tabel

3.50  berikut ini.

Tabel 3.50 Flow-of-event use case melihat profil

Nama Use Case Melihat Profil

Deskripsi Singkat Digunakan melihat profil dari pemain.

Aktor Pemain

Prasyarat Tidak Ada

Pemain Respon Sistem

Gambar 3.95 Output yang diharapkan pada class Open_Graph_Model_Test

1/1 test cases complete: 22 passes, 0 fails and 0 exceptions.
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Tabel 3.50 Flow-of-event use case melihat profil

Alur Utama 1 Untuk  melihat  profil  diri
sendiri,  pemain  dapat
melakukan  klik  pada
menu “Profil”

Sistem  menampilkan
profil  dari  pemain
berdasarkan  id  pemain
tersebut.  Data-data  yang
ditampilkan  data  diri
singkat  pemain  berupa
nama,  gender,  dan  lama
bergabung  serta
pencapaian misi yang dan
total poin yang diperoleh

2 Untuk  melihat  profile
pemain lain, pemain dapat
masuk  ke  menu
“Peringkat”  kemudian
melakukan klik pada salah
satu nama pemain.

Sistem  menampilkan
profil  dari  pemain
berdasarkan  id  pemain
tersebut.  Data-data  yang
ditampilkan  data  diri
singkat  pemain  berupa
nama,  gender,  dan  lama
bergabung  serta
pencapaian misi yang dan
total  poin yang diperoleh.
Jika  pemain  dengan  id
tersebut  tidak  ditemukan
lanjutkan ke langkah AL1.

Pemain Facebook

3 Untuk membagikan profil
ke  Facebook  pemain
dapat  melakukan  klik
tombol  “Share  ke
Facebook”

Facebook  memproses
permintaan pemain.

Respon Sistem Pemain

Alur Alternatif AL1 Sistem  menampilkan
pesan  kesalahan  bahwa
pemain  dengan  profil  ID
tersebut tidak ditemukan.

Kembali  ke  alur  utama
langkah 2.

Kondisi Sukes 1 Pemain berhasil melihat profil dirinya sendiri.

2 Pemain berhasil melihat profil dari pemain lain.

3 Pemain berhasil membagikan profil ke Facebook.

M.2. Sequence Diagram Melihat Profil

Komponen-komponen yang terlibat dalam alur melihat profil adalah: aktor
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(pemain),  file  view  (profile_view),  controller  (Profil),  model  (User,  Mission,

Mission_User, Mission_Type). Alur sequence diagram melihat profil ditunjukkan

oleh gambar 3.96.

M.3. Class Diagram pada Use Case Melihat Profil

Pada relasi class diagram melihat profil, class  Profile merupakan turunan

dari Front_Controller. Class model pada use case ini adalah User, Mission_Type,

Mission_User,  Mission, dan Open_Graph. Class  helper untuk database pada use

case ini adalah  Article_model dan  Tag_model.  Relasi antar class pada use case

melihat learning center ditunjukkan pada gambar 3.97.

M.4. TDD pada Use Case Melihat Profil Pemain

Skenario tes pada use case melihat profil pemain adalah melakukan  unit

testing pada  model  User,  Mission_User,  Mission,  Mission_Type,   dan

Open_Graph.  Class  database  helper yang  dilakukan  unit  testing  adalah

Gambar 3.96 Sequence Diagram Melihat Profil
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User_model,  Mission_User_model,  Mission_model,  dan  Mission_Type_model.

Unit testing untuk model dan class database  helper telah dilakukan pada iterasi-

iterasi sebelumnya.

3.3. Desain Penyusunan Misi

Pada tahap ini penulis menyusun daftar misi yang akan diimplementasikan

sebagai  soal-soal  (misi)  pada  Aplikasi  Belajar  Web  Hacking.  Misi  disusun

berdasarkan  tiga  tipe  kategori  yaitu:  Basic  Mission,  Javascript  Mission,  dan

Realistic Mission.

Gambar 3.97 Relasi antar class pada use case melihat profil
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3.3.1. Desain Penyusunan Misi Tipe Basic Mission

Pada kategori ini misi-misi yang ada meliputi materi-materi tentang dasar

dari  web  diantaranya:  URL,  HTTP  Method (GET  dan  POST),  HTTP

Authentication, dan social engineering. 

A. Basic Mission 1

Pada misi ini pemain diharuskan untuk menyelesaikan sebuah aritmatika

yang  cukup  kompleks.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  agar  pemain  lebih  teliti.

Keterangan tentang misi Basic Mission 1 dapat dilihat pada tabel 3.51. 

Tabel 3.51. Keterangan Basic Mission 1

Deskripsi Pemain  diharuskan  untuk  menyelesaikan
persoalan aritmatika yang telah disediakan.

Tujuan Menguji  kemampuan  aritmatika  dasar  dan
ketelitian.

Kebutuhan Pengetahuan Aritmatika dasar dan ketelitian.

B. Basic Mission 2

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  menyusun  sebuah  URL  lengkap

berdasarkan percakapan dua orang. URL tersebut secara implisit terdapat dalam

percakapan.  Keterangan tentang misi  Basic Mission 2  dapat  dilihat  pada  tabel

3.52. 

Tabel 3.52. Keterangan Basic Mission 2

Deskripsi Pemain  diharuskan  menyusun  URL  lengkap
berdasarkan percakapan dari  Sysadmin dan  Web
Developer

Tujuan Menguji pemahaman tentang struktur dari URL

Kebutuhan Pengetahuan Konsep URL

C. Basic Mission 3

Pada misi ini pemain diharuskan untuk melakukan request sebuah halaman
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web  bukan  melalui  web  browser  melainkan  menggunakan  terminal  emulator.

Keterangan tentang misi Basic Mission 3 dapat dilihat pada tabel 3.53. 

Tabel 3.53. Keterangan Basic Mission 3

Deskripsi Pemain  diharuskan membuka  sebuah  halaman
web dengan  manual  menggunakan  terminal
emulator. Alamat web tersebut adalah:
http://download.example.com/[acak]/data.zip

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  method  GET pada
protokol  HTTP,  mapping  domain  dan  resource
pada sebuah HTTP request.

Kebutuhan Pengetahuan Protokol HTTP

D. Basic Mission 4

Pada misi ini pemain diharuskan untuk melakukan request dengan method

POST sebuah halaman web bukan melalui web browser melainkan menggunakan

terminal emulator. 

Tabel 3.54. Keterangan Basic Mission 4

Deskripsi Pemain  diharuskan  melakukan  posting  data
menggunakan  HTTP  POST  lewat  terminal
emulator.

Tujuan Menguji pemahaman tentang penggunaan  method
POST pada protokol HTTP, HTML Form, proses
encoding  pada  body  HTTP  POST,  dan
menyertakan Cookie pada HTTP request.

Kebutuhan Pengetahuan Protokol HTTP

E. Basic Mission 5

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  untuk  menganilisa  percapakan  dari

“Surep”  dan  seorang  wanita.  Keterangan  tentang  misi  Basic  Mission 5  dapat

dilihat pada tabel 3.55. 
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Tabel 3.55. Keterangan Basic Mission 5

Deskripsi Pemain  harus  menganalisa  dan  mengambil
kesimpulan dari informasi yang telah digali pada
percakapan yang target lakukan.

Tujuan Menguji  pemahaman  bagaimana  social
engineering dimanfaatkan  untuk  menggali
informasi sebanyak mungkin dari target.

Kebutuhan Pengetahuan Social Engineering

F. Basic Mission 6

Pada  misi  ini  pemain  diharuskan  untuk menganalisa  paket  HTTP yang

terjadi  antara komputer  komputer  klien dan server.  Keterangan  tentang  Basic

Mission 6 dapat dilihat pada tabel 3.56. 

Tabel 3.56. Keterangan Basic Mission 6

Deskripsi Pemain  diharuskan  menganalisa  paket  header
HTTP  untuk  dapat  menemukan  password  guna
masuk ke halaman yang diproteksi.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  header  dari  paket
HTTP baik request  maupun response dan HTTP
Basic Auth.

Kebutuhan Pengetahuan Protokol HTTP

G. Basic Mission 7

Pada misi ini pemain diharuskan  untuk memecahkan tiga buah password

yang telah dihash menggunakan MD5. Keterangan  tentang Basic Mission 6 dapat

dilihat pada tabel 3.57. 

Tabel 3.57. Keterangan Basic Mission 7

Deskripsi Pemain  diharuskan  melakukan  dekripsi  terhadap
tiga buah password dalam bentuk hash MD5.

Tujuan Menguji  pemahaman  pemain  bahwa  hash  md5
dapat  dengan  mudah  di-crack  jika  panjang
password kurang dari 6 karakter atau berisi kata-
kata yang umum yang ada pada kamus sehingga
dimungkinkan  terjadinya  dictionary-attack  atau
bruteforce.
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Tabel 3.57. Keterangan Basic Mission 7

Kebutuhan Pengetahuan Enkripsi, MD5

3.3.2. Desain Penyusunan Misi Tipe Javascript Mission

Pada kategori ini pemain diharuskan untuk menyelesaikan misi-misi yang

berhubungan  dengan  pengetahuan  seputar  bahasa  scripting Javascript.  Materi

yang harus dipahami pada kategori ini adalah: penggunaan variabel, penggunaan

eksternal  file,  pembuatan  fungsi,  penggunaan  escape  character,  dan  enkripsi

sederhana menggunakan javascript.

A. Javascript Mission 1

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman  misi  yang  dibuka.  Kemudian  menebak  jawaban  dengan  menganalisa

kode  javascript  yang  ada  tepatnya  dengan  melihat  nilai  dari  nama  variabel.

Keterangan tentang Javascript Mission 1 dapat dilihat pada tabel 3.58.

Tabel 3.58. Keterangan Javascript Mission 1

Deskripsi Penggunaan  javascript  untuk  menyimpan  suatu
nilai dan melakukan override pada variabel.

Tujuan Menguji pemahaman tentang penggunaan variabel
untuk menyimpan nilai pada javascript.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript, HTML, DOM

B. Javascript Mission 2

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman misi yang dibuka. Kemudian menebak jawaban dengan menganalisa isi

dari  file  eksternal  javascript  yang  dipanggil  pada  bagian  tag  head  HTML.

Keterangan tentang Javascript Mission 2 dapat dilihat pada tabel 3.59.
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Tabel 3.59. Keterangan Javascript Mission 2

Deskripsi Penggunaan  eksternal  file  pada  javascipt  untuk
menyimpan bagian-bagian kode lain.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan
eksternal file pada javascript

Kebutuhan Pengetahuan Javascript, HTML, DOM

C. Javascript Mission 3

Pada  misi  ini  pemain  harus  melakukan  inspeksi  source HTML  dari

halaman misi.  Jawaban disimpan pada  cookie web browser  jadi  pemain  harus

mengetahui cara melihat cookie. 

Tabel 3.60. Keterangan Javascript Mission 3

Deskripsi Penggunaan javascript untuk menyimpan suatu 
nilai dan melakukan override pada variabel. 
Penggunaan document.cookie untuk mengambil 
cookie pada browser.

Tujuan Menguji pemahaman tentang bagaimana javascript
dapat digunakan untuk mengambil cookie.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript,  HTML,  DOM,  Cookie,  Fungsi  pada
Javascript

D. Javascript Mission 4

Pada misi ini pemain harus melakukan inspeksi source HTML dari halaman misi.

Jawaban terletak pada variabel,  pemain harus mencari variabel tersebut dengan

melihat  source  HTML dari misi. Keterangan tentang Javascript  Mission 4 dapat

dilihat pada tabel 3.61.

Tabel 3.61. Keterangan Javascript Mission 4

Deskripsi Penggunaan operator “+” dalam variabel untuk 
melakukan penggabungan nilai.

Tujuan Menguji pemahaman tentang penggunaan operator
“+” pada operasi String di javascript.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript, HTML, DOM
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E. Javascript Mission 5

Pada misi ini pemain tidak perlu melakukan inspeksi  source  HTML akan

tetapi  cukup  memasukkan  syntax bagaimana  mengubah  judul  suatu  halaman

HTML menggunakan javascript. Keterangan tentang  Javascript Mission  5 dapat

dilihat pada tabel 3.62.

Tabel 3.62. Keterangan Javascript Mission 5

Deskripsi Pemain harus memasukkan syntax bagaimana 
mengganti sebuah judul halaman dengan javascript.

Tujuan Pemain  mengetahui  cara  mengganti  judul  halaman
dengan  javascript.Menguji  pemahaman  tentang
bagaimana  mengubah  judul  halaman  HTML
menggunakan  javascript  melalui  penggunaan  objek
dan properti document.title.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript, HTML, DOM

F. Javascript Mission 6

Pada misi ini pemain diharuskan untuk melakukan inspeksi source HTML

dari  halaman  misi  untuk  menemukan  jawaban  yang  dimaksud.  Pada  misi  ini

pemain diharuskan membaca kode Javascript yang telah di-encoding. Keterangan

tentang Javascript Mission 6 dapat dilihat pada tabel 3.63.

Tabel 3.63. Keterangan Javascript Mission 6

Deskripsi Pemain  harus  melakukan  decoding  script  untuk
menemukan nilai dari variabel yang berisi jawaban
misi.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  escape
character pada javascript dan bagaimana cara kerja
method fromCharCode() dari objek string.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript, HTML, DOM

G. Javascript Mission 7

Pada misi ini pemain diharuskan untuk membuat sebuah fungsi yang dapat

mengecek apakah sebuah argumen yang diberikan adalah sebuah numerik (baik
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String Numeric atau integer) atau tidak.

Tabel 3.64. Keterangan Javascript Mission 7

Deskripsi Pemain harus membuat sebuah fungsi javascript yang 
dapat mengembalikan nilai true atau false.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  bagaimana  membuat
fungsi  javascript  dan bagimana mengecek tipe  nilai
pada javascript.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript, Fungsi pada Javascript

H. Javascript Mission 8

Pada misi ini pemain  diharuskan untuk membuat sebuah objek javascript

yang dapat melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan sebuah key.

Tabel 3.65. Keterangan Javascript Mission 8

Deskripsi Pemain harus membuat object javascript yang dapat 
melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan key.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  operator
XOR  untuk  melakukan  enkripsi  dan  dekripsi  pada
teks,  pengkodean  Base64  pada  javascript,  dan
penggunaan objek pada javascript.

Kebutuhan Pengetahuan Javascript,  Javascript  Object,  operator  XOR,  dan
Kriptografi.

3.3.3. Desain Penyusunan Misi Tipe Realistic Mission

Pada  kategori  ini  pemain  diharuskan  untuk  menyelesaikan  misi-misi

dengan melakukan hacking pada aplikasi web yang telah disediakan pada masing-

masing. Celah yang harus dicari pada masing-masing misi bervariasi diantaranya:

celah pada pemrosesan HTML Form, melewati Captcha, otomatisasi posting, dan

SQL Injection.

A. Realistic Mission 1

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

memodifikasi HTML Form. Keterangan tentang Realistic Mission 1 ditunjukkan
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oleh tabel 3.66.

Tabel 3.66. Keterangan tentang Realistic Mission 1

Deskripsi Pemain diharuskan memanipulasi HTML Form pada 
aplikasi voting.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  pentingnya  validasi
ulang data  pada sisi  server mengingat  HTML Form
dapat diubah nilainya pada sisi client.

Kebutuhan Pengetahuan HTML Form, Validasi dan Sanitasi Data

B. Realistic Mission 2

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

masuk ke admin area menggunakan teknik SQL Injection sederhana. Keterangan

tentang Realistic Mission 2 ditunjukkan oleh tabel 3.67.

Tabel 3.67. Keterangan tentang Realistic Mission 2

Deskripsi Pemain dapat masuk pada admin area pada website 
yang telah disediakan menggunakan teknik SQL 
injection.

Tujuan Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan  SQL
Injection  pada  inputan  yang  dikirimkan  oleh  client
yang tidak disanitasi pada sisi server

Kebutuhan Pengetahuan HTML, SQL Injection, Validasi dan Sanitasi Data

C. Realistic Mission 3

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

melakukan posting otomatis HTPP POST. Keterangan tentang Realistic Mission 3

ditunjukkan oleh tabel 3.68.

Tabel 3.68. Keterangan tentang Realistic Mission 3

Deskripsi Pemain dapat melakukan otomatisasi HTTP POST 
pada sebuah web yang telah disediakan.

Tujuan Menguji  pemahaman tentang otomatisasi  posting ke
sebuah  halaman  yang  yang  memerlukan  otentikasi
lewat sebuah script bukan web browser.

Kebutuhan Pengetahuan HTML Form, Protokol HTTP, HTTP POST
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D. Realistic Mission 4

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

melakukan posting otomatis HTPP POST yang diproteksi menggunakan captcha.

Keterangan tentang Realistic Mission 4 ditunjukkan oleh tabel 3.69.

Tabel 3.69. Keterangan tentang Realistic Mission 4

Deskripsi Pemain dapat melakukan otomatisasi HTTP POST 
dan melewati proteksi captcha pada sebuah web yang 
telah disediakan.

Tujuan Menguji  pemahaman  bahwa  captcha  yang
karakternya jelas  dan posisi  tiap karakter  beraturan,
dapat  dengan  mudah  dikenali  oleh  sebuah  aplikasi
Optical Character Recognition (OCR).

Kebutuhan Pengetahuan HTML Form, Protokol HTTP, HTTP POST, Optical
Character Recognition (OCR)

E. Realistic Mission 5

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

melakukan modifikasi HTML Form agar melakukan penghapusan pada item milik

pengguna  lain.  Keterangan  tentang  Realistic Mission  5 ditunjukkan  oleh  tabel

3.70.

Tabel 3.70. Keterangan tentang Realistic Mission 5

Deskripsi Pemain dapat memanipulasi HTML Form pada 
aplikasi web yang disediakan untuk menghapus item-
item yang dimiliki pengguna lain.

Tujuan Menguji pemahaman tentang celah yang dapat timbul
jika  penggunaan  query  DELETE  tidak  dilakukan
dengan hati-hati.

Kebutuhan Pengetahuan SQL, HTML Form

F. Realistic Mission 6

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

melakukan SQL injection pada aplikasi. Keterangan tentang  Realistic Mission  6
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ditunjukkan oleh tabel 3.71.

Tabel 3.71. Keterangan tentang Realistic Mission 6

Deskripsi Pemain harus menggali informasi-informasi dari 
database menggunakan SQL injection agar 
mendapatkan data-data yang diinginkan.

Tujuan 1. Menguji  pemahaman  tentang  password yang
telah  enkripsi  menggunakan  MD5  dan
ditambahi salt tetap saja dapat di-crack dengan
mudah selama salt dari hash yang digenerate
diketahui.

2. Menguji  pemahaman  tentang  penggunaan
metode yang umum dalam menghasilkan hash
yaitu kombibasi salt + password.

3. Menguji kemampuan membuat program yang
dapat  melakukan  melakukan  dekripsi  hash
yang  dilengkapi  salt  dengan  bantuan  sebuah
file dictionary.

Kebutuhan Pengetahuan HTML  Form,  SQL  Injection,  MySQL
INFORMATION_SCHEMA

G. Realistic Mission 7

Pada misi ini pemain diharuskan melakukan hacking pada aplikasi dengan

melakukan SQL injection dan melakukan dekripsi password yang ada. Keterangan

tentang Realistic Mission 7 ditunjukkan oleh tabel 3.72.

Tabel 3.72. Keterangan tentang Realistic Mission 7

Deskripsi Pemain harus mendapatkan informasi username dan 
password dari database menggunakan SQL injection 
dan melakukan crack terhadap password hash.

Tujuan Pemain memahami SQL Injection, tabel spesial pada
mysql  yaitu  information_schema  dan  penggunakan
dictionary attack.

Kebutuhan Pengetahuan HTML  Form,  SQL  Injection,  MySQL,
INFORMATION_SCHEMA, dictionary attack

3.4. Desain Uji Coba

Desain  uji  coba  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  aplikasi  yang
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dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Penulis membagi uji

coba dalam dua kategori yaitu white box testing dan black box testing. 

White box testing  dilakukan dengan menguji kode dari class-class model

yang  digunakan  dalam  aplikasi.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan

metode  Test-Driven Development  (TDD).  Dimana pengujian  dilakukan sebelum

melakukan  coding  dan  setelah  melakukan  coding  pada  setiap  iterasi  yang

dijadwalkan hingga tidak ditemukannya satu pun error atau exception.

Black box testing dilakukan dengan menguji  ketangguhan dan fungsi dari

aplikasi. Jika aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kriteria yang diharapkan maka

dapat disimpulkan aplikasi aman dan berjalan dengan baik.

3.4.1. Desain Uji Coba Ketangguhan Aplikasi

Pada  bagian  ini  penulis  melakukan  uji  coba  terhadap  optimasi  dan

kecepatan  aplikasi.  Berikutnya  yang penulis  uji  adalah  tentang keamanan  dari

aplikasi.  Desain  pengujian  yang  penulis  lakukan  untuk  ketangguhan  aplikasi

adalah sebagai berikut:

1. Desain Uji Coba Performa dengan Google Page Speed

2. Desain Uji Coba Performa dengan siege

3. Desain Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

A. Desain Uji Coba Performa dengan Google Page Speed

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  optimal

kecepatan dari  website dilihat dari  berbagai  kondisi  seperti  caching,  kompresi,

asynchronus request dan sebagainya.
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Tabel 3.73. Desain Uji Coba Performa dengan Google Page Speed

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

1 Melakukan  Test
pada  halaman
home

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php

Skor diatas 75

2 Melakukan  Test
pada  halaman
learning center

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/learning_center

Skor diatas 75

3 Melakukan  Test
pada  halaman
daftar misi

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/daftar_misi

Skor diatas 75

4 Melakukan  Test
pada  halaman
profil  pengguna
dengan  ID
727172210

http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10

Skor diatas 75

B. Desain Uji Coba Performa dengan Siege

Desain uji coba ini digunakan untuk mengetes kehandalan dari server yang

digunakan. Tes akan mensimulasikan 250  concurrent user dengan  hit total 500

transaksi.

Tabel 3.74. Desain Uji Coba Performa dengan Siege

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

5 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman home

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php

Availability
diatas 99.5%

6 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman
learning center

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/learning_center

Availability
diatas 99.5%

7 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman daftar
misi

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/daftar/misi

Availability
diatas 99.5%
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Tabel 3.74. Desain Uji Coba Performa dengan Siege

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

8 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
halaman daftar
misi  realistic
mission

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/daftar_misi/9/
realistic-mission

Availability
diatas 99.5%

9 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
pada  halaman
profil  pengguna
dengan  ID
727172210

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10

Availability
diatas 99.5%

10 Melakukan  tes
performa
ketersediaan
pada  halaman
login

siege  -c250  -r2  -d1
http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/login

Availability
diatas 99.5%

C. Desain Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

Desain uji coba ini digunakan untuk mengetes apakah aplikasi memiliki

celah SQL injection atau tidak.  Halaman yang dites adalah halaman  frontend

yang berinteraksi dengan pemain tapi diluar misi karena halaman misi dirancang

memang memiliki celah keamanan.

Tabel 3.75. Desain Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

11 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman  profil
pemain

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/profile/uid/7271722
10*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

12 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman
learning  center

sqlmap.py  
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/learning_center/tag/
abwh-info*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.
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Tabel 3.75. Desain Uji Coba Celah SQL Injection dengan SQLmap

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

dengan  input
tag

13 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman  baca
artikel

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/read/article/basic-
mission-1-aritmatika-
dasar*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

14 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman  daftar
misi

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main_daftar_misi/9
*/realistic_mission"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

15 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman
mengambil misi

sqlmap.py 
--dbms=MySQL -u 
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/realistic-mission-
1*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

16 Melakukan
pengetesan SQL
injection  pada
halaman
peringkat
pemain.

sqlmap.py
--dbms=MySQL  -u
"http://ta.rioastamal.net/ind
ex.php/main/peringkat/0*"

Tidak ditemukan
celah  SQL
Injection.

3.4.2. Desain Uji Coba Fungsi Aplikasi

Pada bagian ini penulis melakukan desain uji coba pada fungsi-fungsi yang

bersifat  pengalaman  pengguna  dan  bukan  internal  aplikasi.  Karena  uji  coba

internal aplikasi seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data

dari database sudah dilakukan pada saat Test-driven Driven Development tiap-tiap

iterasi.

A. Desain Uji Coba Fungsi Login

Desain uji coba ini digunakan untuk mengetahui apakah fungsi login dapat
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mengotentikasi pemain  menggunakan  akun  Facebook.  Desain  uji  coba

ditunjukkan oleh tabel 3.76.

Tabel 3.76. Desain uji coba fungsi login

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

17 Menampilkan
Halaman Login

Mengklik menu Login Tampil  Halaman
Login

18 Melakukan
login  berhasil
karena  status
pemain  adalah
“active”

Mengklik  tombol
“Login via Facebook”

Redirect  ke
Facebook,  setelah
proses selesai akan
dibawa ke halaman
beranda dan status
telah login

19 Melakukan
login
gagal  karena
status  pemain
adalah
“blocked”

Mengklik  tombol
“Login via Facebook”

Redirect  ke
Facebook,  setelah
proses  selesai
tampil  pesan  error
“Maaf
keanggotaan  kamu
dalam  status
DIBLOKIR”.

20 Menampilkan
menu  pada
pengguna  yang
belum login.

Mengakses  aplikasi
pada halaman apa saja.

Menu  yang  ada
yaitu  “Home”,
“How to”,  “Misi”,
“Learning Center”,
“Peringkat”  dan
“Login”

21 Menampilkan
menu  pada
pengguna  yang
telah login.

Mengakses  aplikasi
pada halaman apa saja.

Menu  yang  ada
yaitu  “Home”,
“How to”,  “Misi”,
“Learning Center”,
“Peringkat”,
“Profil”  dan
“Logout”

22 Pengguna  yang
belum  login
tidak  dapat
mengambil
misi.

Mengambil  salah  satu
misi  yang  ada  dengan
menekan  “Ambil  Misi
<<nama-misi>>”

Redirect  ke
halaman  login
dengan  pesan
“Kamu harus login
dulu sebelum dapat
mengambil misi”

23 Mengakses
Halaman
backend

Login  sebagai  penggun
yang  userID
Facebooknya  telah

Halaman  backend
tampil.
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Tabel 3.76. Desain uji coba fungsi login

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

(berhasil) dimasukkan  ke  daftar
administrator  pada  file
konfigurasi.  Kemudian
Mengakses  halaman
backend  pada
http://ta.rioastamal.net/i
ndex.php/backend-cp/

24 Mengakses
Halaman
backend (gagal)

Login  sebagai  penggun
yang  userID
Facebooknya  tidak  ada
di  daftar  administrator
pada  file  konfigurasi.
Kemudian  Mengakses
halaman  backend  pada
http://ta.rioastamal.net/i
ndex.php/backend-cp/

Muncul  pesan
kesalahan
“ACCESS
DENIED!”

B. Desain Uji Coba Fungsi Pemeringkatan Pemain

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  fungsi

pemeringkatan  pemain  dapat  mengurutkan  pemain  sesuai  kriteria  yang

diharapkan. Desain uji coba ditunjukkan oleh tabel 3.77.

Tabel 3.77. Desain uji coba pemeringkatan pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

25 Menampilkan
daftar  peringkat
pemain.

Mengklik  menu
“Peringkat”

Tampil  Halaman  daftar
peringkat  pemain
diurutkan  mulai  dari
poin  tertinggi  ke  poin
terendah.

26 Mengurutkan
pemain  yang
poinnya sama.

Dua  pemain
memiliki  poin
yang sama tetapi
catatan  waktu
berbeda.

Pemain  yang  catatan
waktunya  lebih  cepat
berada  diatas  pemain
yang  waktunya  lebih
lambat

27 Menampilkan
poto dari  masing-
masing  pemain
pada  daftar

Mengklik  menu
“Peringkat”

Poto  pemain  sesuai
dengan  akun  dari
Facebook  masing-
masing.



212

Tabel 3.77. Desain uji coba pemeringkatan pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

peringkat.

28 Menampilkan
hall of  fame pada
halaman  berada
yang  jumlahnya
sesuai  dengan
setting.

Pada  halaman
setting,  banyak
pemain pada hall
of  fame
dimasukkan 5.

Pada  halaman  beranda
tampil 5 pemain dengan
perolehan poin tertinggi.

C. Desain Uji Coba Fungsi Learning Center

Desain uji coba ini digunakan  untuk  mengetahui apakah fungi Learning

center  dapat  menyediakan artikel  sesuai  dengan tag-tag  tertentu,  juga  menguji

aktifitas  sosial  berbasis  Facebook  yang  dapat  dilakukan pada  learning  center

seperti komentar, like, dan share.  Desain uji coba ditunjukkan oleh tabel 3.78.

Tabel 3.78. Desain uji coba fungsi learning center

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

29 Menampilkan
daftar  tag  dan
jumlah  artikel
yang berasosiasi
dengan  tag
tersebut.

Administrator
membuat  artikel
dengan  judul
“Memahami  HTTP
GET”  dan
mengisikan “protokol
http,  http-get”  pada
isian tag.

Tampil  tag  “protokol
http   (1)”  dan “http-
get  (1)”  pada
halaman  learning
center.

30 Menampilkan
daftar  artikel
dan  ringkasan
berdasarkan tag.

Pemain  melakukan
klik  pada  tag  “http-
get”  atau  “protokol
http”  pada  halaman
learning center.

Tampil ringkasan dari
artikel  “Memahami
HTTP  GET”  pada
learning center.

31 Menampilkan
artikel  lengkap
berdasarkan
permalink.

Pemain  melakukan
klik  pada  daftar
artikel yang memiliki
judul  “Memahami
HTTP GET”.

Tampil  artikel
lengkap dengan judul
“Memahami  HTTP
GET” beserta

32 Mengirimkan
komentar  pada

Mengirimkan
komentar  “GET  vs

Komentar  “GET  vs
POST”  muncul  pada
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Tabel 3.78. Desain uji coba fungsi learning center

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

artikel. POST”  pada  artikel
“Memahami  HTTP
GET”.

artikel  “Memahami
HTTP GET”

33 Melakukan  like
pada artikel.

Menekan  tombol
“Like”  pada  artikel
“Memahami  HTTP
GET”

Artikel  “Memahami
HTTP GET”  muncul
pada  daftar  like  di
akun  Facebook
pemain.

34 Melakukan
share  sebuah
artikel.

Menekan  tombol
“Share”  pada  artikel
“Memahami  HTTP
GET”  dan
memberikan
pernyataan  “artikel
bagus”  pada  kolom
komentar Facebook.

Artikel  “Memahami
HTTP GET”  muncul
pada  akun  Facebook
pengguna  disertai
komentar  yang
diberikan  saat
melakukan  share
yaitu “artikel bagus”.

D. Desain Uji Coba Fungsi  Media Upload

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  fungi  dapat

mengupload file ke server dan melakukan operasi manipulasi  file seperti  salin,

ubah, dan hapus.  Desain uji coba ditunjukkan oleh tabel 3.79.

Tabel 3.79 Desain uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

35 Mengupload
gambar file .jpg

Administrator  masuk
ke  halaman  media
upload  dan
mengupload  file
bernama
“gambarku.jpg”  dan
ukuran  thumbnail
diisi 150 x 150.

File  “gambarku.jpg”
berhasil  tersimpan  di
server  di  path
“res/global/images/me
dia-
upload/gambarku.jpg”
sedangkan  file
thumbnail terletak  di
res/global/images/med
ia-
upload/thumb/gambar
ku_thumb.jpg”

36 Menampilkan
hasil upload

Administrator  masuk
ke halaman media.

File  “gambarku.jpg”
muncul  pada  daftar
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Tabel 3.79 Desain uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

file yang ada.

37 Menampilkan
preview gambar

Administrator
meletakkan  kursor
diatas  link  nama file
“gambarku.jpg”.

Muncul  gambaar
thumbnail  yaitu  “
gambarku_thumb.jpg”

38 Menyalin file Administrator
melakukan  klik  pada
link “cp” yang berada
satu baris dengan file
“gambarku.jpg”. Lalu
memasukkan  nama
“mypicture.jpg”
sebagai  file  tujuan
penyalinan.

Pada  halaman  media
terdapat  dua  file
dengan  yaitu
“gambarku.jpg”  dan
“mypicture.jpg”

39 Mengubah
nama file

Administrator
melakukan  klik  pada
link  “mv”  yang
berada  satu  baris
dengan  file
“gambarku.jpg”. Lalu
memasukkan  nama
“indonesia.jpg”
sebagai  file  tujuan
pengubahan.

Pada  halaman  media
terdapat  dua  file
dengan  yaitu
“indonesia.jpg”  dan
“mypicture.jpg”

40 Membuat
symlink
(shortcut)

Administrator
melakukan  klik  pada
link “ln” yang berada
satu baris dengan file
“indonesia.jpg”.  Lalu
memasukkan  nama
“gambarku-2.jpg”
sebagai  nama  file
symlink.

Pada  halaman  media
terdapat  tiga  file
dengan  yaitu
“indonesia.jpg”,
“gambarku-2.jpg” dan
“mypicture.jpg”

41 Menghapus file Administrator
melakukan  centang
pada  file
“indonesia.jpg”  dan
“gambarku-2.jpg”.
Kemudian  memilih
pilihan  “Hapus”  dan
menekan  tombol
“Go”

Pada  halaman  media
terdapat  satu  file
dengan  yaitu
“mypicture.jpg”.  File
dan  thumbnail  dari
“indonesia.jpg”  dan
“gambarku-2.jpg”
juga hilang dari disk.
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E. Desain Uji Coba Fungsi  Melihat Daftar Misi

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  fungi  dapat

menampilkan  misi-misi  yang  telah  diinputkan  sebelumnya.   Desain  uji  coba

ditunjukkan oleh tabel 3.80.

Tabel 3.80. Desain uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

42 Menampilkan
kategori misi

Administrator
menginputkan  tipe
misi  dengan  nama
dan  (urutan)  “Basic
Mission”  (1),
“Javascript Mission”
(2),  dan  “Realistic
Mission” (3)

Pada  halaman  misi
tampil  daftar  misi
dengan  kategori  dan
urutan:  “Basic
Mission”,
“Javascript
Mission”,  “Realistic
Mission”.

43 Menampilkan
misi  pada
kategori tertentu.

Pemain  melakukan
klik  pada  kategori
“Basic Mission”.

Misi-misi  yang  ada
pada kategori “Basic
Mission”
dimunculkan.

44 Menampilkan
informasi  dari
suatu misi.

Administrator
menambahkan  misi
“Aritmatika  Dasar”
pada kategori “Basic
Mission”.  Dengan
deskripsi  “Pemain
diharuskan
menyelesaikan
perhitungan
aritmatika”,  dan
tujuan  “menguji
ketelitian”.

Pada  halaman daftar
misi  kategori  “Basic
Mission”  muncul
misi  “Aritmatika
Dasar”  dengan
deskripsi  “Pemain
diharuskan
menyelesaikan
perhitungan
aritmatika”  dan
tujuan  yang  isinya
“menguji ketelitian”

45 Menampilkan
status,  catatan
waktu,  jumlah
percobaan.
(misi  belum
diambil)

Pemain  melakukan
klik  pada  kategori
“Basic Mission”.

Pada  misi
“Aritmatika  dasar”
informasi  dari  misi
adalah  Status:
“belum  diambil”,
Catatan  Waktu:
“Tidak  Ada”,  dan
Jumlah  Percobaan:
“Belum ada”.

46 Menampilkan Pemain  mengambil Pada  misi
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Tabel 3.80. Desain uji coba fungsi melihat daftar misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

status,  catatan
waktu,  jumlah
percobaan.
(misi  telah
diambil  tapi
gagal)

misi  “Aritmatika
Dasar”  namun
jawaban  yang
diberikan salah.

“Aritmatika  dasar”
informasi  dari  misi
adalah  Status:  “misi
gagal”,  Catatan
Waktu: “Tidak Ada”,
dan  Jumlah
Percobaan: “1 kali”.

47 Menampilkan
status,  catatan
waktu,  jumlah
percobaan.
(misi  telah
diambil  dan
berhasil)

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
Dasar”  dan  berhasil
memberikan
jawaban  dengan
benar.  Waktu  ketika
misi  diambil  adalah
jam  18:00:00,  dan
misi  diselesaikan
pada jam 18:00:11.

Pada  misi
“Aritmatika  dasar”
informasi  dari  misi
adalah  Status:  “misi
gagal”,  Catatan
Waktu:  “11  detik”,
dan  Jumlah
Percobaan: “2 kali”.

48 Menampilkan
logo dari misi

Administrator
mengupload  file
pada halaman media
upload dengan nama
“basic-mission-1-
aritmatika-
dasar.jpg”.

Pada  halaman daftar
misi  kategori  “Basic
Mission”  muncul
misi  “Aritmatika
Dasar”  dengan  logo
dari  file  “basic-
mission-1-
aritmatika-dasar.jpg”
yang telah diupload

F. Desain Uji Coba Fungsi  Mengambil Misi

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  fungi  dapat

melakukan aksi berdasarkan jawaban yang benar dan yang salah.  Desain uji coba

ditunjukkan oleh tabel 3.81.

Tabel 3.81. Desain uji coba fungsi mengambil misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

49 Menginputkan
jawaban  yang
salah pada misi

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
dasar”  dan
menginputkan

Muncul  pesan
kesalahan  “Jawaban
Salah”.
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Tabel 3.81. Desain uji coba fungsi mengambil misi

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

jawaban “10”.

50 Menginputkan
jawaban  yang
benar pada misi

Pemain  mengambil
misi  “Aritmatika
dasar”  dan
menginputkan
jawaban “0”.

Muncul  pesan
keberhasilan
“Jawaban  Benar”
dan  link  “Share  ke
Facebook”.

51 Memunculkan
keberhasilan
penyelesaian misi
di  Activity  Log
Facebook

Berhasil
menyelesaikan  misi
“Aritmatika  Dasar”
pada  Kategori
“Basic Mission”

Pada  activity  log
Facebook  muncul
item  “<<nama
pengguna>>
accomplished  Basic
Mission  1  –
Aritmatika  Dasar  on
Aplikasi Belajar Web
Hacking”

52 Muncul informasi
penyalipan  poin
pada  news  feed
Facebook.

Pemain  A  memiliki
poin  10.  Pemain  B
memiliki  poin  20.
Pemain  A
menyelesaikan  misi
dan poinnya menjadi
100.

Pada  news  feed
Facebook
memunculkan
informasi  “A  has
passed  B's  score  at
Aplikasi Belajar Web
Hacking”.

G. Desain Uji Coba Fungsi  Profil Pemain

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  fungi  profil

pemain dapat menampilkan informasi-informasi yang diinginkan.  Desain uji coba

ditunjukkan oleh tabel 3.82.

Tabel 3.82. Desain uji coba fungsi profil pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

53 Menampilkan
informasi  profil
singkat  tentang
pemain  sesuai
dengan  akun
Facebook.

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”

Muncul  profil
pemain  yang  berisi
Foto  pemain,  nama
pemain,  tanggal
bergabung  pada
aplikasi,  dan link ke
Facebook pengguna.
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Tabel 3.82. Desain uji coba fungsi profil pemain

Test
ID

Tujuan Input Output yang
diharapkan

Status

54 Menampilkan
kemajuan  atau
progres dari misi

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”

Tampil  progres  dari
tiap-tiap  kategori
misi  yaitu  “Basic
Mission”,
“Javascript
Mission”,  “Realistic
Mission”,  dan
“Keseluruhan”.

55 Menampilkan
informasi  status
dari seluruh misi.

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”

Tampil  daftar  misi,
jumlah  poin,  status
dari misi, dan catatan
waktu  yang
dikerjakan  pemain
pada misi tersebut.

56 Membagikan
profil  ke
Facebook.

Pemain  melakukan
klik  pada  menu
“Profil”  dan
melakukan  klik
tombol  “Share  ke
Facebook”.

Dialog share muncul
yang  berisi
informasi.

H. Desain Uji Coba Penyelesaian Misi

Desain  uji  coba  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  kebutuhan

pengetahuan  yang  diperlukan  masing-masing  misi  dapat  menyelesaikan

permasalahan dari tiap misi tersebut.

Tabel 3.83. Desain uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

57 Menguji  kemampuan
aritmatika  dasar  dan
ketelitian.

Mengambil
Basic
Mission 1

Basic
Mission  1
Selesai

58 Menguji  pemahaman
tentang  struktur  dari
URL.

Mengambil
Basic
Mission 2

Basic
Mission  2
Selesai

59 Menguji  pemahaman
tentang  struktur  dari

Mengambil
Basic

Basic
Mission  3
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Tabel 3.83. Desain uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

URL.  Menguji
pemahaman  tentang
method  GET  pada
protokol  HTTP,
mapping  domain  dan
resource  pada  sebuah
HTTP request.

Mission 3 Selesai

60 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
method  POST  pada
protokol  HTTP,  HTML
Form,  proses  encoding
pada body HTTP POST,
dan  menyertakan
Cookie  pada  HTTP
request.

Mengambil
Basic
Mission 4

Basic
Mission  4
Selesai

61 Menguji  pemahaman
bagaiamana  social
engineering
dimanfaatkan  untuk
menggali  informasi
sebanyak  mungkin  dari
target.

Mengambil
Basic
Mission 5

Basic
Mission  5
Selesai

62 Menguji  pemahaman
tentang  header  dari
paket  HTTP  baik
request  maupun
response  dan  HTTP
Basic Auth.

Mengambil
Basic
Mission 6

Basic
Mission  6
Selesai

63 Menguji  pemahaman
pemaian  bahwa  hash
md5  dapat  dengan
mudah  di-crack  jika
panjang  password
kurang  dari  6  karakter
atau  berisi  kata-kata
yang  umum  yang  ada
pada  kamus  sehingga
dimungkinkan
terjadinya  dictionary-
attack atau bruteforce.

Mengambil
Basic
Mission 7

Basic
Mission  7
Selesai
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Tabel 3.83. Desain uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

64 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
variabel  untuk
menyimpan  nilai  pada
javascript.

Mengambil
Javascript
Mission 1

Javascript
Mission  1
Selesai

65 Menguji  pemahaman
tentang  memahami
penggunaan  eksternal
file pada javascript.

Mengambil
Javascript
Mission 2

Javascript
Mission  2
Selesai

66 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
menggunakan  javascript
untuk  mengambil
cookie.

Mengambil
Javascript
Mission 3

Javascript
Mission  3
Selesai

67 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
operator  “+”  pada
operasi  String  di
javascript.

Mengambil
Javascript
Mission 4

Javascript
Mission  4
Selesai

68 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
mengubah  judul
halaman  HTML
menggunakan  javascript
melalui  penggunaan
objek  dan  properti
document.title

Mengambil
Javascript
Mission 5

Javascript
Mission  5
Selesai

69 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
penggunaan  escape
character pada javascript
dan  bagaimana  cara
kerja  method
fromCharCode()  dari
objek string

Mengambil
Javascript
Mission 6

Javascript
Mission  6
Selesai

70 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
membuat  fungsi
javascript dan bagimana
mengecek tipe nilai pada
javascript

Mengambil
Javascript
Mission 7

Javascript
Mission  7
Selesai
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Tabel 3.83. Desain uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

71 Menguji  pemahaman
tentang  bagaimana
membuat  fungsi
javascript dan bagimana
mengecek tipe nilai pada
javascript

Mengambil
Javascript
Mission 8

Javascript
Mission  8
Selesai

72 Menguji  pemahaman
tentang  pentingnya
validasi ulang data pada
sisi  server  mengingat
HTML  Form  dapat
diubah nilainya pada sisi
client.

Mengambil
Realistic
Mission 1

Realistic
Mission  1
Selesai

73 Menguji  pemahaman
tentang  penggunaan
SQL  Injection  pada
inputan yang dikirimkan
oleh  client  yang  tidak
disanitasi  pada  sisi
server.

Mengambil
Realistic
Mission 2

Realistic
Mission  2
Selesai

74 Menguji  pemahaman
tentang  otomatisasi
posting  ke  sebuah
halaman  yang  yang
memerlukan  otentikasi
lewat  sebuah  script
bukan web browser.

Mengambil
Realistic
Mission 3

Realistic
Mission  3
Selesai

75 Menguji  pemahaman
tentang  otomatisasi
posting  ke  sebuah
halaman  yang  yang
memerlukan  otentikasi
lewat  sebuah  script
bukan web browser.
Menguji  pemahaman
bahwa  captcha  yang
karakternya  jelas  dan
posisi  tiap  karakter
beraturan,  dapat  dengan
mudah  dikenali  oleh
sebuah  aplikasi  Optical

Mengambil
Realistic
Mission 4

Realistic
Mission  4
Selesai
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Tabel 3.83. Desain uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

Character  Recognition
(OCR).

76 Menguji  pemahaman
tentang celah yang dapat
timbul  jika  penggunaan
query  DELETE  tidak
dilakukan  dengan  hati-
hati.

Mengambil
Realistic
Mission 5

Realistic
Mission  5
Selesai

77 1. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan  Blind
SQL Injection  untuk
menggali  informasi
dari database. 

2. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan statemen
UNION  untuk
melakukan
penggabungan  hasil
selama
menginvestigasi
struktur database.

3. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan  tabel
spesial  pada MySQL
yaitu
INFORMATION_SC
HEMA  untuk
menggali  informasi
meta  data  dari  suatu
database  seperti
nama tabel dan nama
kolom. 

Mengambil
Realistic
Mission 6

Realistic
Mission  6
Selesai

78 1. Menguji
pemahaman  tentang
password  yang  telah
enkripsi
menggunakan  MD5
dan  ditambahi  salt
tetap  saja  dapat  di-

Mengambil
Realistic
Mission 7

Realistic
Mission  7
Selesai
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Tabel 3.83. Desain uji coba penyelesaian misi

Test
ID

Tujuan Input Output
yang

diharapkan

Status

crack dengan mudah
selama salt dari hash
yang  digenerate
diketahui.

2. Menguji
pemahaman  tentang
penggunaan  metode
yang  umum  dalam
menghasilkan  hash
yaitu  kombibasi  salt
+ password.

3. Menguji
kemampuan
membuat  program
yang  dapat
melakukan
melakukan  dekripsi
hash yang dilengkapi
salt  dengan  bantuan
sebuah  file
dictionary.

I. Desain Uji Coba Aplikasi kepada Pengguna

Desain  uji  coba  dilakukan  pada  10 pengguna  dimana  ke  10 pengguna

tersebut pernah membuat aplikasi berbabis web. Desain uji coba pada pengguna

ditunjukkan pada tabel 3.84.  Keterangan status misi untuk tabel 3.84 adalah “B”

untuk belum diambil, “G” untuk status gagal, “S” untuk status berhasil  dan “P”

untuk poin yang diperoleh.

Tabel 3.84. Desain Hasil Uji Coba kepada Pengguna

No Pengguna

Status Misi

Total
Poin

Basic
Mission

Javascript
Mission

Realistic 
Mission

B G S P B G S P B G S P

1

2
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Tabel 3.84. Desain Hasil Uji Coba kepada Pengguna

No Pengguna

Status Misi

Total
Poin

Basic
Mission

Javascript
Mission

Realistic 
Mission

B G S P B G S P B G S P

3

4

5

6

7

8

9

10

Rata-rata

Total

Maks.

Min.


