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BAB IV 

IMPLEMENTASI, HASIL, DAN ANALISIS 

 

4.1 Implementasi 

Tahap implementasi atau penerapan sistem yang akan 

dibangun dilakukan dengan dasar yang telah direncanakan 

atau seperti yang telah tertulis pada Bab sebelumnya. 

Proses implementasi membutuhkan beberapa perangkat 

lunak pendukung. Seperti Visual Studio 2015 sebagai 

complier untuk aplikasi desktop yang akan dibangun. 

Android Studio sebagai complier untuk aplikasi Android, 

dan WinBox v3.18 untuk mengatur RouterBoard. 

Implementasi dibagi menjadi dua bagian yaitu 

implementasi aplikasi Desktop dan implementasi aplikasi 

berbasis Android. 

4.1.1 Implementasi Aplikasi Desktop 

Aplikasi berbasis Desktop yang akan dibangun 

digunakan untuk menekripsi data yang digunakan 

untuk autentikasi pada hotspot berbasis MikroTik. Data 

yang digunakan autentikasi berupa nama pengguna dan 

kata sandi yang telah terdaftar pada RouterBoard. 

Pertama membuat module library untuk 

menampung object model dan fungsi statik untuk 
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enkripsi simetris. Aplikasi Desktop dibuat menjadi dua, 

aplikasi pertama menggunakan data pengguna yang 

sudah terdaftar pada RouterBoard dan yang kedua 

menginput secara manual data autentikasi. Masing-

masing menggunakan fungsi statik yang telah dibuat 

pada module library. Fungsi statik yang digunakan 

untuk mengenkripsi plain text atau tulisan yang dapat 

terbaca menjadi tulisan yang tidak dapat terbaca atau 

encrypted text. Berikut merupakan pengkodean fungsi 

statik enkripsi pada module library yang diberi nama 

ValerieLib. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public string Encode(string lpStr, string lpKey = ""){ 

  byte[] bufferBytes = new byte[lpStr.Length]; 

  int indexCharKey = 0; 

  if (lpKey.Length == 0){ 

    lpKey = KEY; 

  } 

  if(lpStr.Length == 0){ 

   return ""; 

  } 

  for (int i = 0; i < lpStr.Length; i++){ 

    if(indexCharKey == lpKey.Length){ 

      indexCharKey = 0; 

  }  

  byte strCharAt = (byte)lpStr[i]; 

  byte keyCharAt = (byte)lpKey[indexCharKey]; 

  int bufferInt = 0; 

  if ((i % 2) == 0){ 

    bufferInt = ((strCharAt + keyCharAt) - 10); 

    }else{ 

      bufferInt = ((strCharAt - keyCharAt) + 12); 

  } 

  bufferInt %= 256; 

  bufferBytes[i] = (byte)bufferInt; 

  indexCharKey++; 

  } 

  return Convert.ToBase64String(bufferBytes); 

} 

Kode Program 4.1.1 Kode Program Enkripsi 
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Kode diatas merupakan fungsi yang digunakan 

untuk mengenkripsi data autentikasi hotspot. Format 

data yang dienkripsi distrukturkan menggunakan 

JSON. Berikut merupakan contoh plain text dari format 

JSON tersebut.  

 

 

 

 Hasil akhir dari enkripsi adalah string dengan 

format base64 karena terdapat batasan pada QRCode 

untuk mereprentasikan ASCII. 

Tahap kedua adalah menggunakan library open 

source untuk menghasilkan gambar QRCode dari teks 

yang telah dienkripsi. Menggunakan library bernama 

QRCoder yang ditulis oleh Raffael Herrmann pada 

tahun 2013. Berikut merupakan kode program untuk 

mengubah plain text menjadi gambar QRCode dengan 

tipe objek System.Drawing.Bitmap dari .NET 

Framework yang dibungkus didalam objek model. 

 

 

 

 

{ 

“Username”: “hotspotadmin”, 

“Password”: “passwordadmin”, 

“Url”: “http://hotspotku.id/login” 

} 

Kode Program 4.1.2 Format data JSON 
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Hasil akhir dari fungsi diatas mengembalikan nilai 

Object Model bernama VoucherGenerator yang 

ditampung pada variabel result. Object Model 

VoucherGenerator memiliki property bernama Qr 

yang bertipe Bitmap.  Tahap selanjutnya adalah 

menggunakan kedua class library diatas pada form. 

4.1.1.1. Aplikasi Desktop menggunakan SQLite 

SQLite merupakan engine database SQL yang 

ditulis menggunakan bahasa C. Aplikasi Desktop 

yang akan dibangun menggunakan SQLite sebagai 

penyimpan data autentikasi. Terdapat satu tabel 

yang terdapat pada database yang bernama tabel 

akun dengan struktur data sebagai berikut. 

 

 

  

using (QRCodeGenerator qrGenerator = new 

QRCodeGenerator()) 

{ 

using (QRCodeData qrCodeData = 

qrGenerator.CreateQrCode(bufferText, 

QRCodeGenerator.ECCLevel.M)) 

    { 

      using (QRCode qrCode = new QRCode(qrCodeData)) 

      { 

        qrBitmap = qrCode.GetGraphic(2, Color.Black, 

Color.White, true); 

        result.Qr = qrBitmap; 

     } 

   } 

} 

Kode Program 4.1.3 Fungsi untuk membuat QRCode 
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Gambar 4.1. Struktur data tabel akun 

Berikut merupakan penjelasan dari masing-

masing kolom. 

a. AkunID : PRIMARY_KEY. 

b. Username : nama pengguna 

c. Password : kata sandi pengguna 

d. Url  : alamat portal redirect hotspot 

e. TanggalCreate : tanggal data dimasukkan 

 

Data yang disimpan pada SQLite akan 

ditampilkan menggunakan komponen 

DataGridView yang mana mendukung tampilan 

berupa tabel dan dapat menampung data berbentuk 

gambar dan teks. Aplikasi Desktop menggunakan 

SQLite yang akan dibagun menggunakan bahasa 

pemrograman VB.Net, karena class library yang 

dibuat sebelumnya menggunakan C# yang mana 

masih satu keluarga dengan VB.Net maka hal ini 

memungkinkan. Berikut ini merupakan hasil akhir 

dari implementasi Aplikasi Desktop Menggunakan 

SQLite. 
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Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi Desktop SQLite 

 

Terdapat tombol “Export All” yang digunakan 

untuk mengekspor semua data yang terdapat pada 

database SQLite. Hasil dari proses ekspor adalah 

file dengan ekstensi .html yang mana dapat dicetak. 

Tombol “Export Selected” fungsinya seragam 

dengan “Export All” hanya saja tombol “Export 

Selected” hanya mengekspor data yang dipilih saja. 

Tombol “Delete” digunakan untuk menghapus data 

yang dipilih dari database SQLite. Berikut 

merupakan tampilan dari file html yang akan 

dicetak. 

  



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 File html hasil dari proses ekspor 

 

4.1.1.2 Aplikasi Desktop menggunakan MikroTikAPI 

Aplikasi Dektop yang kedua adalah 

menggunakan third-party library bernama 

Tik4Net. Library ini digunakan untuk mengkases 

RouterBoard melalui API yang disediakan oleh 

MikroTik. Penggunaan MikroTik API pada bagian 

ini adalah untuk jembatan mengakses data hotspot 

pada RouterBoard. RouterBoard menyimpan data 

autentikasi untuk pengguna hotspot dengan 

macam-macam kategori. Misalnya pada 

RouterBoard tersebut terdapat lebih dari satu server 

hotspot, maka terdapat pengguna yang 

memungkinkan untuk digunakan pada semua 

server atau hanya sebagian server. MikroTik 

menyebut role ini dengan nama User Profiles. 
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RouterBoard yang digunakan agar dapat 

menambah atau menghapus data autentikasi 

pengguna hotspot, maka RouterBoard tersebut 

harus terdapat satu atau lebih server hotspot dan 

satu atau lebih User Profiles. Berikut merupakan 

command yang digunakan pada MikroTik API.  

a. /ip/hotspot/print 

Digunakan untuk menampilkan daftar 

server hotspot yang ada pada RouterBoard. 

b. /ip/hotspot/profile/print 

Digunakan untuk menampilkan daftar User 

Profiles yang terdapat pada RouterBoard. 

c. /ip/hotspot/user/print 

Digunakan untuk menampilkan daftar data 

autentikasi hotspot dengan batasan server 

hotspot yang dipilih. 

d. /ip/hotspot/user/add 

Digunakan untuk menambah data 

autentikasi pengguna hotspot dengan tiga 

parameter ya itu username, password, dan 

server. 

Masih tetap menggunakan class library yang 

ada pada sub-bab sebelum nya yaitu ValerieLib 

digunakan untuk mengenkripsi data autentikasi 
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plain text yang diambil menggunakan MikroTik 

API dan QRCoder yang digunakan untuk 

mengubah teks yang terenkripsi menjadi gambar 

kode QR. 

Aplikasi Desktop yang kedua ini terdapat dua 

form atau antarmuka yaitu form yang digunakan 

untuk login karena API dari MikroTik 

membutuhkan autentikasi dari pengguna 

RouterBoard yang memiliki hak akses API. Form 

kedua digunakan sebagai form utama, form utama 

terdiri dari DataGridView untuk menampilkan data 

autentikasi hotspot dari RouterBoard, ComboBox 

untuk menampilkan data User Profiles dan Server 

Hotspot dari Routerboard. Berikut merupakan 

tampilan dari kedua form yang telah tertulis diatas.  

  

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Login 
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Selanjutnya ketika pengguna sudah melakukan 

proses login maka akan tampil form Dashboard. 

Form Dashboard terdapat inputan berupa berapa 

banyak akan menambahkan data, berapa banyak 

panjang dari password default dari data yang akan 

ditambahkan dan sebagainya. Berikut merupakan 

tampilan dari form Dashboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.4 Tampilan Dashboard 

 

4.1.2 Implementasi Aplikasi Android 

Aplikasi Android yang akan dibangun digunakan 

untuk melakukan proses decode dari data yang berupa 

QRCode dimana pada QRCode tersebut berisi encoded 
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text yang akan didekripsi menjadi plain text dan 

menggunakan data tersebut melakukan Http Request 

pada URL autentikasi. Thrid-party library yang 

digunakan untuk proses decode gambar QRCode 

adalah ZXing. 

Tahap pertama dalam pembuatan Aplikasi Android 

adalah mengubah file build.grade pada level aplikasi. 

Hal ini berguna untuk mengatur library yang akan 

digunakan untuk aplikasi. Berikut merupakan library 

yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Android yang akan dibangun hanya terdiri 

dari dua Activity. Penulis mengelompokkan class yang 

ada pada project Android Studio ini menjadi empat 

kelompok package, diantaranya Activity, Controller, 

Encoder, dan Model. Package Activity berisi class yang 

merupakan turunan / inherit dari class 

dependencies { 

implementation fileTree(dir: 'libs', include: 

['*.jar']) 

implementation 'com.android.support:appcompat-

v7:28.0.0' 

implementation 

'com.android.support:design:28.0.0' 

implementation 

'com.android.support.constraint:constraint-

layout:1.1.3' 

implementation 

'me.dm7.barcodescanner:zxing:1.9.13' 

} 

 

Kode Program 4.1.4 Library yang digunakan build.gradle 
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AppCompactActivity atau jika pada konteks Desktop 

package ini berisi class form. Package Controller berisi 

class yang merupakan turunan / inherit dari class View 

yang mana akan digunakan untuk kustomisasi dari 

library ZXing. Package Encoder berisi class yang 

digunakan untuk mendekripsi teks yang ada pada 

QRCode, dan mengenkripsi password autentikasi 

menggunakan hash MD5, penulis tidak menggunakan 

library MD5 dari native library Java karena berbeda 

dengan yang digunakan oleh MikroTik. Package Model 

berisi class model. Berikut merupakan penjabaran dari 

kedua Activity yang berada pada Aplikasi Android yang 

akan dibangun.  

a. Activity Dashboard 

Activity Dashboard digunakan sebagai 

startup atau activity yang pertama kali 

dijalankan pada saat aplikasi Android 

dieksekusi. Saat pertama kali dijalankan 

Activity Dashboard mengecek apakah gawai 

sudah mendapatkan akses internet. Karena 

melakukan Http Request pada main thread atau 

pada UI tanpa membuat thread baru merupakan 
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hal yang tidak mungkin1 (hal ini menimbulkan 

eksepsi pada 

NetworkOnMainThreadException), maka 

penulis menggunakan AsyncTask untuk 

melakukan pengecekan akses internet pada 

Activity Dashboard. Pengecekan akses internet 

dilakukan dengan melakukan request Http pada 

http://gstatic.com/generate_204 yang mana jika 

pengguna sudah mendapatkan akses internet 

maka akan mendapatkan response code 204,  

namun jika tidak maka pengguna akan 

mendapatkan response code 302 karena akan 

dialihkan ke portal login untuk autentikasi 

hotspot. Berikut merupakan kode program 

untuk pengecekan koneksi internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Montane RR, Dawson L. 2016. Learning Android Application 

Development. Birmingham: Packt Publishing. hlm 154 

try { 

  URL url = new 

URL("http://gstatic.com/generate_204"); 

  HttpURLConnection connection = 

(HttpURLConnection) url.openConnection(); 

  connection.setRequestMethod("GET"); 

  connection.setInstanceFollowRedirects(false); 

   

  int responseCode = 

connection.getResponseCode(); 

  return responseCode != 302; 

} catch (IOException e) { 

  return false; 

} 

Kode Program 4.1.5 Fungsi untuk pengecekan akses internet 

 

http://gstatic.com/generate_204
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Jika variabel responseCode bernilai 302 

maka aplikasi akan beralih ke Activity Scanner 

yang mana meminta pengguna untuk memindai 

kode QR untuk prosess autentikasi. 

 

b. Activity Scanner 

Activity Scanner digunakan untuk 

memindai kode QR dan mendekripsikan data 

yang ada di kode QR. Seperti yang telah tertulis 

di atas bahwa data yang sudah dienkripsi 

dengan menggunakan algoritma simetris. Maka 

untuk mendapatkan informasi yang ada pada 

kode QR tersebut harus didekripsi terlebih 

dahulu. Selanjutnya data yang sudah didekripsi 

digunakan untuk proses autentikasi dengan 

mengirimkan Http Request bermetode POST.  

4.2 Hasil 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

aplikasi yang dibangun telah berjalan dengan semestinya. 

Berikut merupakan pengujian yang dilakukan pada 

masing-masing aplikasi yang dibangun. 

 

 

 



29 
 

 
 

 

 

 

Tabel 4.1 Tabel hasil pengujian 

No. Fungsi 

yang diuji 

Cara 

pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Aplikasi Desktop SQLite 

1 Tampilan 

Menu 

Utama 

Menjalankan 

aplikasi 

Menampilkan 

menu utama 

berserta data 

yang sudah ada 

OK 

2 Menambah 

data 

autentikasi 

Memasukkan 

data 

autentikasi 

dan klik 

tombol “Add” 

Data tersimpan 

pada database 

OK 

3 Menghapus 

data 

autentikasi 

Memilih data 

autentikasi 

pada 

DataGridView 

dan klik 

tombol 

“Delete” 

Data terhapus 

dari database 

OK 

4 Ekspor data 

untuk di 

cetak 

Klik tombol 

“Export All” 

atau “Export 

Selected” 

Data tersimpan 

pada file html 

OK 

Aplikasi Desktop MikroTik API 
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1 Tampilan 

Login 

Menjalankan 

aplikasi dan 

melakukan 

proses login 

ke 

RouterBoard 

Mendapat akses 

ke RouterBoard 

dengan nama 

pengguna dan 

kata sandi yang 

dimasukkan 

OK 

2 Tampilan 

Dashboard 

Melakukan 

proses login 

pada Tampilan 

login 

Menampilkan 

tampilan 

Dashboard dan 

informasi 

RouterBoard 

OK 

3 Menambah 

data 

autentikasi 

menurut 

pattern 

yang 

diinputkan 

Menekan 

tombol 

“Generate” 

setelah 

memasukkan 

data-data yang 

dibutuhkan 

Data autentikasi 

tersimpan pada 

RouterBoard 

dengan pola 

yang diinginkan 

OK 

4 Menghapus 

data yang 

dipilih 

Menekan 

tombol 

“Delete” 

Data autentikasi 

yang dipilih 

terhapus dari 

RouterBoard 

 

 

OK 

Aplikasi Android 

1 Activity 

Dashboard 

Menjalankan 

aplikasi 

Aplikasi 

memulai 

pengecekan 

koneksi internet 

OK 
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2 Activity 

Scanner 

Menekan 

tombol “Yes” 

ketika tidak 

mendapatkan 

akses internet 

Aplikasi 

menampilkan 

“Request 

Permission 

Camera” untuk 

Android API 

level 23 keatas. 

Jika diizinkan 

maka akan 

terlihat 

“Scanner” 

OK 

3 Scan QR 

Code 

Memindai QR 

Code melalui 

pengujian 

nomor 2 

Aplikasi 

membaca data 

autentikasi yang 

berada pada 

QRCode dan 

melakukan Http 

Request 

bermetode 

POST 

OK 

 

 

4.3 Analisis 

1. Aplikasi Desktop dengan MikroTik API tidak dapat 

digunakan jika pada RouterBoard tidak terdapat 

konfigurasi Hotspot dan data pengguna RouterBoard 

yang tidak memiliki akses pada API. 
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2. Aplikasi Desktop dengan MikroTik API memberikan 

beban pada CPU RouterBoard jika koneksi pada 

Aplikasi Desktop tidak ditutup. Maka dari itu penulis 

menggunakan one time access pada koneksi MikroTik 

API. 

3. Aplikasi Android jika sudah melakukan pemindaian 

pada QRCode dan yang dipindai bukan merupakan 

QRCode untuk autentikasi hotspot maka seharusnya 

terdapat jeda untuk melakukan proses pemindaian 

selanjutnya. 


