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ABTRAKSI

Sistem operasi Windows dalam menjalankan fungsinya membutuhkan
suatu database terintegrasi yang dinamakan registry. Untuk dapat menggunakan
windows sesuai kebutuhan, modifikasi registry harus dilakukan.

Regmod adalah sebuah aplikasi registry editor yang berfungsi sebagai
policy editor dan windows optimizer, di mana regmod bekerja dengan mengisi
registry dengan key dan value baru atau hanya cukup memoditikasi value dari key
sebelumnya sesuai dengan output yang diinginkan. Dengan aplikasi ini
diharapkan dapat memudahkan user untuk membuat policy editor tanpa harus
memodifikasi langsung lewat registry editor dari windows sehingga terhindar dari
kerusakan registry dan sistem operasi dapat bekerja sesuai dengan yang
diinginkan.

Aplikasi policy editor ini dibuat dan diimplementasikan dengan
menggunakan perangkat lunak Visual Basic 6.0 yang ditunjang oleh Windows
Scripting Host yang bekerja di bawah sistem operasi Microsoft Windows.

Kata Kunci : Policy Editor, Registry, Registry Tweak

vm
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem operasi Windows dalam menjalankan fungsinya membutuhkan

suatu database terintegrasi yang dinamakan registry. Untuk dapat menggunakan

windows sesuai kebutuhan, modifikasi registry harus dilakukan.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memodifikasi registry. Modifikasi

secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan program registry editor

bawaan dari Windows ( regedit.exe ). Namun cara ini sangat beresiko tinggi bila

dilakukan oleh pemakai komputer tingkat user / operator, karena bila terjadi

kesalahan dalam melakukan perubahan dapat mengakibatkan kerusakan pada

sistem operasi Windows maupun pada aplikasi yang terinstall seperti Microsoft

Office, CorelDraw, Winamp, dll.

Kadang-kadang ada seseorang yang ingin mengubah setting atau mencoba

mengekspolorasi komputer orang lain. Maka dengan program ini user akan

dibatasi hak aksesnya dengan mengubah beberapa setting dari windows dengan

memasukkan/mengubah registry sehingga komputer akan lebih aman. Melakukan

perubahan registry menggunakan registry editor bawaan Windows beresiko

karena dalam penggunaannya dilakukan secara manual mengubah key melalui text

mode. Padahal tidak semua pemakai mengetahui fungsi masing - masing key yang

akan diubah, karena sistem operasi Windows tidak bersifat opensource.

 



Untuk mengurangi resiko kesalahan dapat dibuat suatu program untuk

melakukan modifikasi registry yang mudah digunakan oleh semua pemakai

komputer. Dengan program ini pemakai dapat memodifikasi registry tanpa

menggunakan registry editor ( regedit.exe ) bawaan dari Windows karena dengan

program ini pemakai tinggal klik pada bagian yang ingin diubah. Selain bertindak

sebagai Policy Editor pada program ini juga akan menawarkan modifikasi registry

yang berguna untuk meningkatkan kinerja Windows.

Program ini dibuat menggunakan Visual Basic 6 dan ditunjang VBScript

dan Windows Scripting Host, sehingga sangat user friendly. Meskipun program ini

didesain untuk sistem operasi Windows 98, namun dapat juga digunakan pada

sistem operasi yang lebih tinggi versinya seperti Windows XP.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana

membuat program untuk membatasi hak akses user Windows dengan

memodifikasi registry Windows Menggunakan Visual Basic 6 yang ditunjang VB

script dan Windows Scripting Host agar komputer menjadi lebih aman serta

beberapa modifikasi registry yang berguna untuk meningkatkan kinerja Windows.

Program ini lebih dititikberatkan untuk sistem operasi Windows 98

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pembuatan program untuk

memodifikasi registry Windows menggunakan Visual Basic 6 yang ditunjang

 



VBScript dan Windows Scripting Host yang dapat digunakan untuk melakukan

modifikasi pada :

1. Desktop.

2. Windows Explorer.

3. Internet Explorer.

4. System.

5. Registered Owner.

6. Start Menu.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi

ini adalah antara lain:

1. Studi Pustaka

Berupa data - data yang didapatkan dari buku, literatur maupun artikel

yang terdapat di internet yang berhubungan dengan masalah.

2. Melakukan Uji coba

Dengan membuat program dan memberikan kepada orang lain untuk

mencoba mendapatkan saran mengenai kekurangan dari program tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah membuat suatu program yang

dapat digunakan untuk memodifikasi registry Windows menggunakan Visual

 



Basic 6 sehingga dapat menghindari kerusakan sistem operasi Windows akibat

kesalahan dalam melakukan perubahan registry.

1.6 Manfaat Penelitian

Bagi pemakai komputer, aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk

membantu dalam melakukan perubahan registry guna membatasi hak akses

windows sehingga dapat menghindari kesalahan dalam melakukan perubahan

registry.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 7 ( tujuh ) bab yang disusun sedemikian rupa

dengan harapan pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun

sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan

Masalah, Metodologi Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat

penelitianserta Sistematika Penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Bab ini berisi tentang dasar - dasar teori mengenai istilah dalam

bidang komputer dan teknologi informasi yang meliputi istilah

program, registry, 6 bagian utama, Windows, Windows Scripting

Host, cara mengaktifkan Windows Scripting Host

 



Bab III. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Bab ini memuat tentang metode analisis dan hasil analisis. Metode

analisis berisi analisis berarah obyek. Analisis masalah yang

membahas kendala pada program serupa. Hasil analisis menjelaskan

input yang akan diterima program. Spesifikasi perangkat keras yang

dibutuhkan dan system operasinya.

Bab IV. Perancangan Perangkat Lunak

Bab ini memuat tentang metode perancangan dan hasil perancangan

perangkat lunak, yang melitputi DFD, rancangan menu dan

perancangan antar muka.

Bab V. Implementasi Perangkat Lunak

Bagian ini memuat batasan implementasi dan implementasi dari

perangkat lunak yang dihasilkan. Implementasi memuat dokumentasi

pembuatan program.

Bab VI. Analisis Kinerja Perangkat Lunak

Bab ini berisi dokumentasi hasil pengujian terhadap perangkat lunak

yang dihasilkan, berkaitan dengan kesesuaian hasil perangkat lunak

dengan kebutuhan perngkat lunaktersebut seperti yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya.

 



Bab VII. Penutup

Dalam bab ini akan disimpulkan uraian bab-bab sebelumnya dalam

suatu kesimpulan, serta saran yang perlu diperhatikan berdasarkan

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang

dibuat selama tugas akhir.
 



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian

2.1.1 Program

Program adalah serangkaian instruksi atau pernyataan dalam bentuk yang

dapat diterima komputer, yang dipersiapkan untuk mendapatkan hasil tertentu.

[NOO90].

Dalam Microsoft Windows Help and Support Center, program adalah

serangkaian instruksi komputer yang lengkap yang digunakan untuk melakukan

suatu tugas khusus, seperti pengolah kata, perhitungan, maupun manajemen data.

Program disebut juga aplikasi (application).

2.1.2 Registry

Registry adalah suatu tempat penyimpanan database yang berisi informasi

dan konfigurasi dari komputer. Informasi yang terdapat dalam registry digunakan

Windows secara terus menerus selama Windows beroperasi, misalnya :

a. Profil masing - masing user.

b. Programyang terinstall pada komputer danjenis/?/<? yang dikenali.

c. Hardware yang terdapat pada komputer.

d. Port yang sedang digunakan.

 



Registry disusun secara hierarki, dalam susunannya terdapat keys, subkeys,

value. (Microsoft Windows Help and Support Center).

Untuk mengakses registry bisa melalui menu Run pada Start Menu,

kemudian tubs "regedif' dan tekan enter. Langkah pertama untuk mengakses

registry editor adalah menekan start menu kemudian pilih menu run seperti

gambar 2.1.

• *:; Windows Update

1-rJ Programs *

l_i Favorites *

• _j Documents •

Setthgs •

I Fnd •

PL-. Help

Log OffAhmad AinufFahme .

. - V
ahiu* Down..

118Sta^ J .- ^

Gambar 2.1. Mengakses Run

Setelah menekan menu run maka akan tampil jendela run kemudian ketikkan

regedit pada command box seperti gambar 2.2 kemudian tekan tombol enter.

i-l
Type the name of a program,folder,document, or Internet
resource, and Windows will open it foryou.

Open: jiegeditl _^J

OK 1 Cancel Browse...

Gambar 2.2. Jendela Run

 



Setelah melaksanakan prosedur untuk memanggil program registry editor tadi,

maka akan tampil jendela registry editorseperti gambar 2.3.

Regisliy Edit Viex. HHp

* _1 HKEY_CLAi:^ES_RQD1
t _j HKFY CURRENT USFR

* _J HKEY LOCAL MACHINE

* _J

HKEYJJSEFP

HKEY CURRENT CONFI

+ —J HKEY DYN TATA

sues

Gambar 2.3. Jendela Registry Editor

Pada Registry terdapat 6 bagian utama yangmempunyai fungsi yang

berbedayang disebut handle key yaitu : HKEYCLASSES ROOT,

HKEY_CURRENT_USER, HKEY LOCAL__MACHINE, HKEYJJSERS,

HKEY CURRENT CONFIG, HKEY DYN DATA.

2.1.2.1 HKEY_CLASSES_ROOT

Handle Key ini berisi informasi yang diperlukan oleh sebuah program

untuk dapat berjalan. Informasi tersebut antara lain berupa tipe ( ekstensi ) file

yang digunakan serta asosiasinya dengan aplikasi lain, nama driver, ikon yang

digunakan, informasi DDE dan OLE, nomor Class ID ( nomor yang digunakan

untuk mengakses item) danstring yang digunakan sebagai pointer ke teks asli.

 



2.1.2.2 HKEY_CURRENT_USER

Handle Key ini berisi informasi mengenai setting dari user yang sedang

login. Informasi tersebut antara lain berupa ikon, start menu, warna dan font, serta

pengaturan Control Panel yang digunakan oleh user tersebut.

2.1.2.3 HKEYLOCAL MACHINE

Handle Key ini digunakan untuk menyimpan setting, sehingga software,

hardware, serta Windows dapat bekerja secara sempurna. Keamanan, hak masing-

masing user, dan sharing data juga tersimpan di handle key ini.

2.1.2.4 HKEYJJSERS

Handle Key ini berisi informasi mengenai setting dari masing - masing

user yang terdapat pada sistem tersebut. Informasi tersebut antara lain berupa

ikon, start menu, warna dan font, serta pengaturan Control Panel.

2.1.2.5 HKEY_CURRENT_CONFIG

Handle Key ini berisi konfigurasi hardware yang ada di

HKEY_LOCAL_MACHINE. Jika hanya ada satu user maka data yang ada di

HKEYCURRENTCONFIG dan HKEY_LOCAL_ MACHINE akan sama.

2.1.2.6 HKEYDYNDATA

Handle Key ini digunakan untuk mengontrol hardware dan menangani

informasi plug and play. Handle Key ini berbeda dengan handle key yang lain
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karena tidak tersimpan di harddisk tapi pada RAM sehingga informasi yang

tersimpan akan hilang ketika komputer di-restart.

2.1.3 Windows 98

Windows 98 adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan

dirilis pada tahun 1998. Sistem operasi ini awalnya diberi nama Memphis dan

kemudian Windows 97. Tetapi karena sistem ini dirilis agak terlambat, maka

namanya diganti menjadi Windows 98. [WAH02].

2.1.4 Windows Scripting Host

Windows scripting host adalah script sederhana mirip Visual Basic Script

yang disediakan Windows untuk mengatur otomatisasi kerja sistem operasi

Windows. [AMP04]

Windows scripting host sering disalahgunakan untuk membuat worm,

karena dapat mengakses registry, dan melakukan otomatisasi aplikasi, misalnya

format, shutdown. Ekstensi yang dipakai adalah VBS atau VBE.

2.1.4.1 Mengaktifkan Windows Scripting Host

Untuk mengaktifkan Windows Scripting Host melalui Control Panel. Klik

Start, Settings, kemudian pilih Control Panel seperti gambar2.4.
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Gambar 2.4. Memanggil Control Panel

Setelah Control panel aktif pilih Add/Remove Programs seperti ditunjukkan

gambar 2.5.
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Gambar 2.5. Memilih Add/Remove Programs

Setelah jendela Add/Remove Programs keluar akan terlihat tiga tab, yaitu :

Install/Uninstall, Windows Setup, dan Startup Disk. Pilih TAB Windows Setup,

saat dipilih akan ditampilkan dialog box berisi pesan : "Please wait while setup

searches for installed components ... ", seperti gambar 2.6.

 



JJxJ

Install/Uninstall Windows Setup | Startup Disk ]

To add or remove a component select ot clear the check box. If
the check box is shaded, onlypart of the component will be
installed. To see what's included in a component, click Details.

Components:

Space u y-|I
Space
Space a

Description

^jfrb'-MMeg

Please uait Mh\f etup par \\f
for installed i ompnnent

OK Cancel

14

Gambar 2.6. Memilih Windows Setup

Setelah dialog box hilang pilih Accessories, kemudian ditampilkan jendela

Accessories lengkap dengan pilihan - pilihan yang tersedia. Kemudian beri tanda

centang untuk memilih Windows ScriptingHost seperti gambar 2.7.

Instai/Llninstail Windows Setup Startup Disk )

To add or remove a component, select ot clear the check box If
the check box is shaded, only part of the component wHI be
instated. To see what's included in a component, click Details.

Components:

v* ""lAecessib&ty 0.4 MB _^J

-f ^Address Book 1.5 MB

**^Communications 5.8 MB

jjDesMop Themes 0.0MB -r\

Space used by installed components 30 2 MB

Space leqtiired 0.0 MB

Space avaJable on disk' 370 4 MB

Description

IncludesWindowsaccessories and enhancements loryour
computer

Got 12 components selected Details.

HaveDisk 1

| OK j Cancel |

Gambar 2.7. Memilih Accessories
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Apabila check box yang menandakan Windows Scripting Host sudah diaktifkan

kemudian klik OK, lalu klik OK sekali lagi seperti gambar 2.8.

Toadd a comp nen elect the r+e k bjx u h k r cleat I if
don't want thecomponent, mshadedbux means thatonly perlo
the component wiH be instated. To see what's includedina
component, click Details

Components

v ^Paint 2.5MB
=>>Qu\ckVie<^ 0 0 MB

v HlScteen Savers 11MB

^•WcudPad 1.7MB

Space used byinstalled components 30.2 MB
Space required- 0.0MB

Space available on disk. 357.8 MB

Description

Write sciipts to help automate tasks in Windows

Gambar 2.8. Memilih Paket Windows Scripting Host

 



BAB III

ANALISA KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 Metode Analisis

3.1.1 Analisis Berarah Obyek

Aplikasi yang akan dibangun adalah sebuah perangkat lunak yang mudah

dalam membatasi hak akses windows dengan cara melakukan modifikasi registry

windows dan untuk menghindari kerusakan registry windows karena kesalahan

dalam melakukan modifikasi. Selain itu program ini bersifat GUI (Graphical User

Interface) dan memiliki komponen-komponen environment yang mudah dalam

pemakaiannya.

3.1.2 Analisis Masalah

Guna membatasi hak user dalam menggunakan / mengakses komputer

dapat dilakukan dengan cara memodifikasi pada registry dan dalam melakukan

modifikasi terdapat dua macam cara, yaitu secara manual dan menggunakan

program TweakUI. Namun kedua cara tersebut mempunyai kendala, yaitu:

1. Jika dilakukan secara manual beresiko terjadi kerusakan registry,

karena tidak semua pemakai komputer mengetahui registry bagian

mana yang harus dimodifikasi dan bagaimana melakukan modifikasi.

2. TweakUI sebenarnya program komersil, jadi untuk menggunakannya

harus membeli.

3. TweakUI tidak bersifat open source, sehingga hanya pembuatnya yang

dapat melakukan pengembangan.
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3.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis, maka aspek-aspek yang akan menjadi titik berat

pembangunan sistem menjadi jelas, yakni sebuah sistem yang handal, praktis dan

mudah dalam melakukan pambatasan hak akses windows dengan melakukan

modifikasi pada registry. User cukup memasukkan input dengan menandai check

box pada perubahan yang dikehendaki, kemudian setelah di "apply" software

akan menginput value / nilai baru untuk memodifikasi value registry. Output

berupa perubahan setting windows yang dikehendaki sesuai input yang

dimasukkan.

3.2.1 Analisis Sistem

Meliputi beberapa aspek yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem, sistem

komputer yang digunakan harus terinstal sistem operasi windows. Program ini

berfungsi membatasi hak akses user dalam pengoperasian windows dengan cara

melakukan modifikasi padaregistry windows.

3.2.1.1 Antarmuka Yang Diinginkan

Antarmuka yang diinginkan adalah berbasis grafik dengan harapan akan

memudahkan user dalam menggunakannya. Untuk pembuatannya, digunakan

bahasa pemrograman Visual Basic 6 yang memiliki kemudahan pemakaian dan

kelengkapan fungsi dan ditunjang VBScript dan Windows Scripting Host. Sistem

akan dibangun dengan desain ssTab dengan pilihan check box yang disertai

keterangan di sebelahnya yang mempermudah pemakaian sehingga akan tampak

lebih mudah bagi semua user, baik user pemula maupun expert dalam

menggunakan aplikasi ini. Target utama user program ini adalah user pemula.
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3.2.2 Perangkat Keras Yang Dibutuhkan

Kebutuhan perangkat keras tidak begitu dibutuhkan karena program ini

berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada sistem operasi Microsoft Windows .

Asalkan perangkat keras mampu menjalankan sistem operasi Microsoft Windows

98 ke atas, maka program ini dapat berfungsi. Namun untuk kenyamanan

pemakaian, kebutuhan perangkat keras yang disarankan adalah :

Processor : Pentium II 400 Mhz

Memori : 64 Mb

Harddisk : 10 Gb

Monitor VGA atau SVGA

Mouse, Keyboard

3.2.3 Sistem Operasi

Sistem Operasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan

mengembangkan sistem modifikasi registry ini adalah windows XP. Namun tidak

menutup kemungkinan aplikasi ini dapat digunakan pada sistem operasi yang lain

yaitu windows 2000 maupunwindows 98.

 



BAB IV

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

4.1 Metode Perancangan

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem untuk membatasi hak

akses user Windows dengan memodifikasi registry Windows ini diwujudkan

dalam bentuk program komputer atau yang diberi nama Regmod, maka perlu

dirancang sebuah sistem yang akan diimplementasikan. Sistem yang dirancang

menggunakan perancangan terstruktur (structure design method) dengan

menggunakan flowchart. Flowchart pada dasarnya merupakan konsep

perancangan yang mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana dan

pemrograman terstuktur (structuredprogramming).

4.2 Hasil Perancangan

Hasil pada tahap perancangan berkaitan erat dengan hasil tahap analisis.

Karena pada tahap analisis telah ditentukan fungsi-fungsi dan metode-metode

yang digunakan, sistem perangkat lunak yang dipakai, serta antarmuka yang

diharapkan. Dari hasil tahap analisis tersebut didapat suatu gambaran tentang

sistem studi sistem untuk membatasi hak akses user Windows dengan

memodifikasi registry Windows.

19
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4.3 Metode Diagram Alir

Diagram alir merupakan bagan dengan simbol - simbol tertentu yang

menggambarkan urutan proses yang ada dalam program. Penggunaan simbol -

simbol tersebut sangat membantu dalam komunikasi dengan pemakai sistem

untuk memahami program secara logis. Gambar 4.1 berikut adalah gambar

Diagram alir dari program.
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©

Gambar 4.1. Diagram Alir Program
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4.4 Rancangan Menu.

Program dibagi dalam beberapa menu untuk mempermudah dalam

penggunaan, yaitu dalam memilih bagian mana yang akan dimodifikasi. Menu

program mempunyai navigasi menu seperti gambar 4.9.

Program

Desktop —

Windows

Explorer

Internet

Explorer

System —

Registered
Owner

Start

Menu

About

I Menghilangkan ikon Network Neighborhood dari desktop.
2. Menghilangkan semua ikon yang ada pada desktop.
3. Menghilangkan ikon My Documents dari desktop.
4. Menghilangkan ikon Internet lixplorer dari desktop.

Mengaktifkan kolom atribut.
. Mematikan info.

Menghilangkan menu "File"padamenu bar.
Mematikan fungsi klik kanan.
Menggunakantampilan klasik.
Mematikan pengaturan tool bar.
Menghilangkan menu "Customize this folder"
Mematikan Fungsi Close

9. Mematikan Fungsi New
10. Menambah Fungsi Copy to dan Move to pada Contex Menu

3.

4.

5.

6.

7.

8,

9.

10

II.

12.

Mematikan Fungsi "Close".
Menghilangkan menu "Save As"
Mematikan Fungsi "New".
Menghilangkan menu "View Source".
Menghilangkan menu "Full Screen".
Menutup akses"Internet Options".
Menghilangkan tab "General" pada internet options.
Menghilangkan tab "Security" pada internet options.
Menghilangkan tab "Contents" pada internet options.
Menghilangkan tabTonnections" pada internet options.
Menghilangkan tab "Programs" pada internet options.
Menghilangkan tab"Advance" pada internet options.

Aktifkan Write Behind Cache.
Menutup akses REGEDIT.EXE
Mematikan pengubahan wallpaper.

Mengganti Nama.
Mengganti organisasi.

Menghilangkan menu "Run".
Menghilangkan menu "Shut Down".
Menghilangkan menu "Find".
Menghilangkan menu"Task-bar & StartMenu"
Menghilangkan menu "Documents".
Menghilangkan menu "Folder Options".
Mempercepat Start Menu.

Sekilas tentang pembuat program.

Gambar 4.2. Navigasi Menu Program
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4.5 Perancangan Antarmuka

Sistem akan dibangun dengan desain tabulasi dengan pilihan beberapa

checkbox dengan keterangan di sebelahnya agar mempermudah pemakaian

terhadap sistem sehingga akan tampak lebih mudah bagi semua user, baik user

pemula maupun expert dalam menggunakan aplikasi ini.

4.5.1 Desain Menu Desktop

Menu desktop akan tampil ketika program pertama kali dijalankan. Untuk

memudahkan proses modifikasi, menu desktop pada program ini mempunyai

desain seperti gambar 4.1.

Desktop

: Humskan conNetwork Neighbourhood
~": Hlangkan Senua Iconcaca Desktop
" Hlangkan Icon MyCoctin-ene

- -1laackan Icon hiemet E-c-orer

- "snp *nr vera '.Vhcl-.v; =3=5 Ceslcop

ipply

Gambar 4.3. Rancangan Menu Desktop

Pada bagian desktop, terdapat beberapa setting yang bisa dilakukan yang

berpengaruh pada tampilan desktop. User dapat memilih setting yang diinginkan

dengan meng-klik pada check box disebelah keterangan setting kemudian klik

tombol Apply, selanjutnya klik tombol Exit apabila tidak menginginkan setting
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pada bagian yang lain kemudian restart komputer untuk mendapatkan hasil dari

setting tersebut.

4.5.2 Desain Menu Windows Explorer

Menu windows explorer akan tampil jika tab windows explorer di klik.

Desain dari menu windows explorer ditunjukkan gambar 4.11.

WlnciortS E*pk)rer

n Mer-gaktitiarKoon i.tnbut

f" Merratikan Into

! -': Hlangkon '-i!e' paoa nei-J tar

T' Men-ea'Jkan M k karan

{"'-. Mergguna^&n'.a-iipilar kssk

* Men-s:ikan cergattrar :oo bar

Merotup a-se-; -CostJiiizetris Fc-lde'
r : Mematikan Fungsi Close

i ) Mematikan Fungsi Hew

: l Menambah Fungsi Copy to dan Move
to pada Contex Menu

Apply

Gambar 4.4. Rancangan Menu Windows Explorer

Setting pada menu ini berpengaruh pada tampilan jendela windows

explorer. User dapat memilih setting yang diinginkan dengan meng-klik pada
check box disebelah keterangan setting kemudian klik tombol Apply, selanjutnya

klik tombol Exit apabila tidak menginginkan setting pada bagian yang lain

kemudian restart komputer untuk mendapatkan hasil dari setting tersebut.
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4.5.3 Desain Menu Internet Explorer

Menu internet explorer akan tampil jika tab internet explorer di klik. Menu

internet explorer mempunyai desain seperti gambar 4.12.

Internet Eyplo-s' |

O Mematikan Fungsi Close

!~i Hlangkon Vleri, -Save A5

Mematikan Fungsi New

; ~\ -H LngkanMen. 'View Source'
i '. HLngkan Meru'FjI Sceen"

1 MerutupAkses Irterret Option

i"; 4 Lngkan ~3b'Genera'

i". HUngkan-ab'Securty"
f '-. -t Lngkan ~ab Content

!••-; HLngkan~ab-Correction"
:' HLngkan ~ab Prc-gran''

HLngkan "3b-Advai-ced'

Apply

Gambar 4.5. Rancangan Menu Internet Explorer

Pada menu ini terdapat setting yang akan berpengaruh pada tampilan dari

internet explorer. User dapat memilih setting yang diinginkan dengan meng-klik
pada check box disebelah keterangan setting kemudian klik tombol Apply,
selanjutnya klik tombol Exit apabila tidak menginginkan setting pada bagian yang

lain kemudian restart komputer untuk mendapatkan hasil dari setting tersebut.
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4.5.4 Desain Menu System

Menu system akan tampil jika tab system pada program di-klik. Menu

system mempunyai desain seperti gambar 4.13.

System

n Aktfkan Wnte Behind Cache

f~ Menotup at-ses regedit eve

("' Vtsnctup akses MS-DCS pronpt

': Msn'Stikan pergi-bahan M baper

1 I ^egic-trasi'vVindcws96

Apply

Gambar 4.6. Rancangan Menu System

Setting pada menu ini berpengaruh pada kinerja sistem operasi. User dapat

memilih setting yang diinginkan dengan meng-klik pada check box disebelah

keterangan setting kemudian klik tombol Apply, selanjutnya klik tombol Exit

apabila tidak menginginkan setting pada bagian yang lain kemudian restart

komputer untuk mendapatkan hasil dari setting tersebut.
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4.5.5 Desain Menu Registered Owner

Menu registered owner akan tampil jika tab registered owner di klik.

Desain dari menu registered ownerditunjukkan gambar 4.14.

Regsterec Owner

Ident-taa Lama

Nama M vahssy ar Voesmo

Orgamsasi .nfcrma; ka UII

fVasukkan identitas Baru

Noma

Organtsasi

Apply

Gambar 4.7. Rancangan Menu Registered Owner

Pada menu ini user dapat mengganti identitas dari komputer yang di isi

ketika sistem operasi di-install. Ketika menu registered owner di klik akan

ditampilkan identitas nama dan perusahaan yang diisi ketika sistem operasi di-

install. Setelah selesai user harus meng-klik Apply agar setting tersimpan,

kemudian klik exit selanjutnya restart komputer untuk mendapatkan hasil dari

setting yang dilakukan.
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4.5.6 Desain Menu Start Menu

Menu ini dapat diakses dengan mengklik tab start menu. Desain dari menu

ini ditunjukkan gambar4.15.

5'art Menu

"J H>langkan Menu 'Run'

"". H.lan;kanMenu'Shut Down"
~~i Hlangkan Menu -F;nd"

~' Hlangkan Menu *Taskoar &Startmenu1'
"~ Hkmgkan Menu 'Favorites'

i"'~; Men'percecat Start rnen;j

[""• H lan^kan ~ab 'Log off'

!""'• H langkan ^ab :Documerts:'
i , Ulanskan'ab-Forfjer actions*

Gambar 4.8. Rancangan Menu Startmenu

Setting yang dapat dilakukan pada menu ini berupa tampil atau tidaknya

beberapa menu yang ada pada startmenu dan untuk mempercepat startmenu. User

dapat memilih setting yang diinginkan dengan meng-klik pada check box

disebelah keterangan setting kemudian klik tombol Apply, selanjutnya klik tombol

Exit apabila tidak menginginkan setting pada bagian yang lain kemudian restart

komputer untuk mendapatkan hasil dari setting tersebut.

 



4.5.7 Desain Menu About

Menu ini dapat diakses dengan menekan tab about yang ada pada program.

Desain dari menu ini adalah ditunjukkan gambar 4.16.

Bens Informasi tentang program

| Apply

Gambar 4.9. Rancangan Menu About

Pada menu ini tidak terdapat setting yang bisa dilakukan. Menu ini hanya

berisi sekilas tentang program dan pembuat program.

 



BABV

IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

Implementasi sistem merupakan tahapan yang bertujuan untuk

memastikan apakah perangkat lunak yang dibuat dapat bekerja secara efektif dan

efisien sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebelum perangkat lunak diterapkan dan diitnplementasikan terlebih

dahulu perangkat lunak harus memenuhi syarat error free (bebas dari kesalahan).

Kesalahan yang mungkin terjadi dapat diakibatkan oleh kesalahan penulisan

bahasa (script), kesalahan sewaktu proses atau kesalahan logikal. Setelah

perangkat lunak bebas dari kesalahan maka dapat dilakukan pengujian program

dengan cara mengaplikasikannya pada ponsel dan memakainya.

5.1 Batasan Implementasi

Implementasi adalah proses menerjemahkan rancangan yang telah dibuat

atau telah didesain dalam bahasa pemrograman tertentu dan merupakan sistem

yang siap dioperasikan dalam keadaan yang sebenarnya, sehingga sistem yang

dirancang dan dibuat tersebut dapat menghasilkan tujuan yang sesuai atau yang

diharapkan.

Program yang dibuat terdapat beberapa batasan-batasan antara lain :

1. Sistem dapat melakukan modifikasi beberapa hal yang terkait dengan

registry pada sistem operasi windows sehingga beberapa fungsi dari

sistem operasi windows akan dibatasi penggunaanya.
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2. Sistem dapat melakukan modifikasi beberapa hal yang terkait dengan

registry pada sistem operasi windows yang berfungsi meningkatkan

kinerja sistem operasi windows itu sendiri.

5.2 Tahap Pembuatan Program

Pembuatan program menggunakan Visual Basic 6.0 yang ditunjang oleh

Windows Scripting Host melalui 2 tahap, yaitu:

1. Implementasi antarmuka. Pada tahap ini yagn dilakukan adalah

mengimplementasikan semua yang sudah direncanakan pada saat

perancangan perangkat lunak.

2. Tahap penulisan kode program. Pada tahap kedua ini dilakukan

penulisan kode-kode program yang diinputkan pada tiap-tiap form

proses yang diperlukan.

5.3 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Yang Dibutuhkan

Perangkat keras minimum yang digunakan dalam membangun sistem ini

adalah sebagai berikut:

1. CPU : berbasis prosesor 32bit

2. Ram : minimal 64 MB

3. VGA card :32 MB

4. Hardisk dengan ruang kosong minimal 500 MB

5. Monitor

6. Keyboard

 



7. Mouse

8. CD ROM

Sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini

adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows XP

2. Sistem Operasi Windows 98

3. Windows Scripting Host

4. Visual Basic 6.0

5.4 Implementasi Antarmuka

Adapun implementasi perangkat lunak dari program policy editor dengan

metode modifikasi pada registry adalah sebagai berikut:

5.4.1 Tampilan Tab Menu Desktop

Menu desktop akan tampil ketika program pertama kali dijalankan. Pada

tab menu desktop terdapat beberapa modifikasi yang berhubungan dengan seting

dari desktop. Modifikasi yang ditawarkan yaitu:

1. Menghilangkan ikon Network Neighborhood dari desktop.

2. Menghilangkan semua ikon yang ada pada desktop.

3. Menghilangkan ikon My Documents dari desktop.

4. Menghilangkan ikon Internet Explorer dari desktop.

5. Menampilkan versi Windows pada pojok kanan bawah desktop.

 



Tampilantab menu desktopdapatdilihat padagambar 5.1.

Q j .]•. I'jyj'i'. Ju'J'. i r, ,-rrjjj , ' 4

About

System Registered Owner Start Menu

i'DesktqpF Windows Exploler Internet Exploler

Mengilangkan Icon Network Neighborhood
Mengilangkan Semua Icon pada Desktop

Mengilangkan Icon My Documents

Mengilangkan Icon InternetExplorer

Apply

Microsoft Windows XP Exit
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Gambar 5.1. Tampilan Menu Desktop

Proses pertama aplikasi ini terdapat pada form di mana pada form akan

mendeteksi sistem operasi yang digunakan kemudian mendeteksi semua isi

registry yang ada pada tab desktop. Pseudo code / prosedur pendeteksian registry

dapat dilihat pada coding di bawah ini. Diambil contoh pendeteksian pada pilihan

menghilangkan icon network neighborhood.

Private Sub Form_Load()

'—mendeteksi sistem operasi yang sedang digunakan

On Error Resume Next
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Label49.Caption = CreateObject("Wscript.Shell").regread ("HKLM\software\microsoft\windows\-

currentversion\productname")

Label49. Caption = CreateObject('Wscript.Shell"). regread("HKLM\software\microsoft\windows

nt\currentversion\productname")

Forml.Caption = Label49.Caption & " Registry Setting"

' mendeteksi isi registri pada modifikasi no network icon

On Error Resume Next

CreateObject("Wscript.shell").regread

("HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\NoNetHood")

If Err Then

CreateObject("Wscript.sheH").regwrite

"HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\NoNetHood", (0),

"REG_DWORD"

End If

If CreateObject("Wscript.shell").regread("HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\policies\ex-

plorer\NoNetHood") = 1 Then

Checkl Value = Checked

End If

Pada tab desktop, tidak semua modifikasi dapat dijalankan pada windows XP.

Prosedur untuk mematikan check box dan labelnya jika modifikasi tidak sesuai

dengan sistem operasi yang sedang digunakan dapat dilihat pada pseudo code di

bawah ini. Diambil contoh pada pilihan modifikasi versi windows pada desktop.

Semua prosedur di bawah ini dituliskan di bawah private sub formJoadQ

If CreateObject("Wscript.SheH").regread("HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\productname") <>

"Microsoft Windows 98" Then

Check5.Enabled = False

Label5.Enabled = False

End If

Setelah proses pendeteksian isi registry, proses selanjutnya adalah proses input

data bam ke dalam registry sesuai dengan input yang telah diisikan. Prosedur

untuk menginput registry dapat dilihat pada pseudo code di bawah ini.

 



Private Sub Command2_Click()

'— NoNetHood

If Checkl.Value = Checked Then

CreateObject("wscript.shell").regwrite

"HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\nonethood", (1), "REG_DWORD"

Else

CreateObjectfwscript. shell"), regwrite

"HKCU\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer\nonethood", (0). "REG_DWORD"

End If
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5.4.2 Tampilan Tab Menu Windows Exploler

Menu windows explorer akan tampil jika tab windows explorer di klik.

Modifikasi yang ditawarkan pada menu ini adalah modifikasi yang berhubungan

dengan beberapa setting yang terdapat pada program windows exploler. Tampilan

dari tab menu windows explorer dapat dilihat pada gambar 5.2.

About

System Registered Owner Slarl Menu

Desktop Windows
Exploler

internet Exploler

Mengaktifkan Kolom Atribut

Mematikan Info

Mengilangkan "File" pada Menu Bai

Mematikan Klik Kanan

Menggunakan Tampilan Klasik

Mematikan Pengaturan Tool Bat

Mematikan Akses "Customize This Folder"

Mematikan Fungsi "Close"

Mematikan Fungsi "New"

v* Menambahkan Fungsi Klik Kanan "Move To"
dan "Copy To"

Apply

Microsoft Windows XP Exit

Gambar 5.2. Tampilan Menu Windows Exploler

 



37

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 5.2, modifikasi yang ditawarkan

yaitu:

1. Mengaktifkan kolom atribut.

2. Mematikan info.

3. Menghilangkan menu "File" pada menu bar.

4. Mematikan fungsi klik kanan.

5. Menggunakan tampilan klasik.

6. Mematikan pengaturan tool bar.

7. Menutup akses menu "Customize this folder"

8. Mematikan Fungsi Close

9. Mematikan Fungsi New

10. Menambah Fungsi Copy to dan Move to

Semua prosedur proses pada tab Windows Exploler ini sama seperti

dengan prosedur pada tab desktop yang berbeda hanya alamat dari registry yang

akan dimodifikasi.

5.4.3 Tampilan Tab Internet Exploler

Menu internet explorer akan tampil jika tab internet explorer di klik.

Modifikasi yang ditawarkan pada tab menu ini adalah modifikasi yang

berhubungan dengan beberapa seting yang terdapat pada program internet

exploler. Tampilan dari tab menu internet explorer dapat dilihat pada gambar 5.3.
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About

System Registered Owner Start Menu

Desktop Windows Exploler Internet

Exjjlolei

Mematikan Fungsi "Close"

Mengilangkan Menu "Save As"

Mematikan Fungsi "New"

Mengilangkan Menu "ViewSource"

Mengilangkan Menu "Full Screen"

Menutup akses "Internet Options"

Mengilangkan Tab "General"

Mengilangkan Tab "Security"

Mengilangkan Tab "Contents"

Mengilangkan Tab "Connections"

Mengilangkan Tab "Programs"

Mengilangkan Tab "Advanced"

Microsoft Windows XP

Apply

Exit
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Gambar 5.3. Tampilan Menu Internet Exploler

Pada menu internet explorer, program dapat melakukan beberapa

modifikasi. Modifikasi yang dapat dilakukan pada internet explorer adalah :

1. Mematikan Fungsi "Close".

2. Menghilangkan menu "Save As".

3. Mematikan Fungsi "New".

4. Menghilangkan menu "View Source".

5. Menghilangkan menu "Full Screen".

6. Menutup akses menu "Internet Options".
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7. Menghilangkan tab "General" pada internet options.

8. Menghilangkan tab "Security" pada internet options.

9. Menghilangkan tab "Contents" pada internet options.

10. Menghilangkan tab"Connections" pada internet options.

11. Menghilangkan tab "Programs" pada internet options.

12. Menghilangkan tab "Advanced" pada internet options.

Semua prosedur proses pada tab Internet Exploler ini sama seperti dengan

prosedur pada tab desktop yang berbeda hanya alamat dari handle key registry

yang akan dimodifikasi beserta value yang diisikan.

5.4.4 Tampilan Tab System

Menu system akan tampil jika tab system pada program di-klik. Setting

pada menu ini berpengaruh pada kinerja sistem operasi. User dapat memilih

setting yang diinginkan dengan meng-klik pada check box disebelah keterangan

setting kemudian klik tombol Apply, selanjutnya klik tombol Exit apabila tidak

menginginkan setting pada bagian yang lain kemudian restart komputer untuk

mendapatkan hasil dari setting tersebut. Tab menu system mempunyai desain

seperti ditunjukkan gambar 5.4.
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Desktop Windows Exploler Internet Exploler

About

System: Registered Owner Start Menu

• Mengaktifk an Write Behind Cache

Mematikan Akses Regedit.exe

Mematikan Pengubahan Wallpaper

Apply

Microsoft Windows XP Exit
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Gambar 5.4. Tampilan Menu System

Semua prosedur proses pada tab System ini sama seperti dengan prosedur

pada tab desktop yang berbeda hanya alamat dari handle key registry yang akan

dimodifikasi beserta value yang diisikan.

5.4.5 Tampilan Tab Registered Owner

Menu registered owner akan tampil jika tab registered owner di klik. Pada

menu ini user dapat mengganti identitas dari komputer yang di isi ketika sistem

operasi di-install. Ketika menu registered owner di klik akan ditampilkan identitas
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nama dan perusahaan yang diisi ketika sistem operasi di-install. Tampilan tab

menu registered owner dapat dilihat pada gambar5.5.
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Desktop Windows Exploler Internet Exploler

About

System

Identitas Lama

Nama

Organisasi:

Identitas Baru

Nama

Organisasi:

Registered
Owner

Microsoft Windows XP

Start Menu

Apply J

Exit

Gambar 5.5. Tampilan Menu Registered Owner

Proses pertama sama seperti pada tab-tab sebelumnya yaitu mendeteksi

sistem operasi apa yang sedang digunakan. Proses selanjutnya adalah mendeteksi

nama dan organisasi yang terdaftar pada sistem operasi yang sedang digunakan

yang kemudian akan dimasukkan secara otomatis ke dalam text box-text box yang

telah disediakan. Prosedur penulisannya dapat dilihat pada pseudo code di bawah

ini. Semua coding di bwah ini dituliskan pada bagian Private Sub FormloadQ.
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' ( OWNER )

On Error Resume Next

CreateObject('VVscript.Sheir).regread("HKLM\software\rnicrosoft\windowsnt\currentversion\productnarne")

Textl Text = CreateObject('Wscript.shell").regread("HKLM\Software\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\RegisteredOwner")

Text2Text = CreateObject('Wscript.shell").regread("HKLI\/l\Software\Microsoft\Windows

NT\CurrentVersion\RegisteredOrganization")

If Err Then

Textl Text= CreateObject('Wscript.shell").regread("HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\-

registeredowner")

Text2.Text = CreateObject("Wscript.shell").regread("HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\-

registeredorganization")

End If

Setelah proses di atas, maka proses selanjutnya adalah memasukkan value

baru yang diinputkan pada 2 buah text box yang sudah disediakan. Prosedur

pengisian value baru ke registry dapa dilihat pada pseudo code di bawah ini.

Private Sub Command6_Click()

On Error Resume Next

CreateObject("Wscript.SheH").regread("HKLM\software\microsoft\windowsnt\currentversion\productname")
if

CreateObject('Wscript.Shell").regread("HKLM\software\microsoft\windowsnt\currentversion\productname)
= "Microsoft Windows XP" Then

CreateObject("Wscript.shell").regwrite "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversion\Regis-
teredOwner", Text3.Text, "REG_S2"

Textl.Text = CreateObject ("Wscript.shell").regread ("HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Currentver-

sion\RegisteredOwner")

CreateObject('Wscript.shell").regwrite"HKLIv1\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Registe-
redOrganization", TextAText, "REG_SZ"

Text2 Text =CreateObject("Wscript.shell").regread("HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVer-

sion\RegisteredOrganization")

End If

 



If Err Then

CreateObject('Wscnp..Shel,"),egwrite "HKLM\software\microsomwindows\currentvers,on\reg1Steredow-
ner", Text3.Text, "REG_SZ"

Text1.Text=CreateObjectCWscript.shell").regread("HKLM\software\microsomwindowS\curren.version\-
registeredowner")

CreateObject('Wscript.Shell").regwr,te"HKLM\software\microSomwindowS\currentVersion\reg,steredor-
ganization", Text4.Text, "REG_SZ"

Text2.Text =CreateObject('Wscript.shell").regread("HKLM\software\microsomwindows\currentversion\-
registeredorganization")

End If

End Sub

5.4.6 Tampilan Tab Start Menu

Menu ini dapat diakses dengan mengklik tab start menu. Modifiasi yang
terdapat pada tab ini adalah modifikasi yang berhubungan dengan seting pada start

menu. Setting yang dapat dilakukan pada menu ini berupa tampil atau tidaknya

beberapa menu yang ada pada startmenu dan untuk mempercepat startmenu. User

dapat memilih setting yang diinginkan dengan meng-klik pada check box

disebelah keterangan setting kemudian klik tombol Apply, selanjutnya klik tombol

Exit apabila tidak menginginkan setting pada bagian yang lain kemudian restart

komputer untuk mendapatkan hasil dari setting tersebut. Tampilan tab menu start
menu dapat dilihat pada gambar 5.6.
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Menghilangkan Menu "Run"

Menghilangkan Menu "Shut Down"

Menghilangkan Menu "FIND"
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Menghilangkan Menu "Documents"

Menghilangkan Menu "Folder Options"
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Apply
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Gambar 5.6. Tampilan Menu Start menu

Semua prosedur proses pada tab System ini sama seperti dengan prosedur

pada tab desktop yang berbeda hanya alamat dari handle key registry yang akan

dimodifikasi beserta value yang diisikan.
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5.4.7 Tampilan Tab About

Menu ini dapat diakses dengan menekan tab about yang ada pada

program.

, i'i -H II-

System Registered Owner Start Menu

Desktop Windows Exploler Internet Exploler

About

Regmod -Windows 98 Registry Setting adalah
program untuk membatasi hak akses pada
windows serta fungsi lain untuk rnenambah
efisiensi operasional windows dengan
memodifikasi isi registry pada windows 38 dan
Windows XP.
Klik pada checkbox disebelah kiri dari
modifikasi yang (liiiuiinkan, kemudian
klik tombol "Apply", setelah tidak
menginginkan modifikasi yang lam klik
tombol txit" selaiijiitnya restart
komputer untuk melihat hasil
Modifikasi.
Program ini dibuat oleh:
Nama ' Moehamad Yahssyiar Valestino
No. Mhs. : 00523108
Jurusan Teknik Informatika
Fakuitas Teknologi Industri
IJniversitas Islam Indonesia

Apabila menernukan Bug pada program atau
menginginkan source code, silakan
menghubungi yava_rulez@yahoo.com

Microsoft Windows XP

Gambar 5.7. Tampilan About

Pada menu ini tidak terdapat modifikasi yang bisa dilakukan. Menu ini
hanya berisi sekilas tentang program dan pembuat program. Prosedur yang
dilakukan hanya menuliskan infomasi pada label yang sudah dibuat.

 



BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

6.1 Pengujian Program

Pengujian program dilakukan untuk menganalisis kinerja perangkat lunak.
Dan diharapkan dari hasil pengujian akan diketahui apakah fungsi-fungsi yang

ada dalam sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan.

Pengujian dilakukan dengan menjalankan proses-proses yang ada dalam sistem

dengan memasukkan data sesuai kebutuhan.

Hasil dari pengujian ini kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh

mana program dapat berjalan, apakah sesuai dengan yang diharapkan.
Kekurangan-kekurangan yang ada akan menjadi masukan untuk kemudian

diterapkan pada implementasi program selanjutnya.

6.2 Pengujian dan Analisis Proses

Pada tahap pengujian dan analisis ini akan membandingkan kebenaran dan

kesesuaian dengan kebutuhan sistem.

6.2.1 Modifikasi Pada Menu Desktop

Berikut adalah contoh modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang

dilakukan adalah menampilkan versi sistem operasi pada desktop. Sebelum

dimodifikasi di bagian bawah kanan pada desktop tidak terdapat versi dari

windows. Seperti dapat dilihat pada gambar 6.1.
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Gambar 6.1. Desktop Sebelum Modifikasi

Proses modifikasi dilakukan dengan menjalankan program, kemudian klik

tab desktop, selanjutnya klik check box di sebelah tulisan "Tampilkan versi

windows pada desktop". Setelah itu klik Apply dan klik exit. Restart komputer

untuk mendapatkan hasil modifikasi seperti ditunjukkan pada gambar 6.2.

Ii3^________^^^f
I'f y&^fcg «t i xl

System i Registered Owner Startmenu

Desktop j Windows Explore! Internet Explorer

r Hilangkan Icon Network Neighborhood
f Hilangkan semuaIconpada Desktop

P HilangkanIcon MyDocuments

I- Hilangkan IconInternet Explorer
R TampilkanVersiWindom padaDesktop

Apply

Gambar 6.2. Proses Modifikasi Desktop

Setelah dilakukan modifikasi, di bagian kanan bawah dari desktop akan

tampil versi dari sistem operasi yang digunakan, seperti dilihat pada gambar 6.3.

 



Gambar 6.3. Hasil Modifikasi Desktop

6.2.2 Modifikasi Pada Menu Windows Eksploler

Berikut adalah contoh modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang

dilakukan adalah menghilangkan menu "File" pada jendela windows explorer.

Tampilan windows exploler sebelum dimodifikasi ditunjukkan pada gambar 6.4.

Kfcfiftefc*-
File Edit View Go Favorites Tools Help

Up Cut Copy
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Folders
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- f2b Kv Computer
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JJaCkAsS]]

' I Inprise
_l W_A_S_T_E_R

i My Documents
" I MaU. r.^lrlor

|[[JaCkAsS]]

IInprise

IM_A_S_T_E_R

i My Documents

I Mew Foldei

I Program Files

]Temp

JWindows

Paste

20 obiectlsl [plus 27 hidden] 1 r.J Mv Computer

Undo
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Gambar 6.4. Windows Exploler Sebelum Modifikasi

Sebelum modifikasi dilakukan, masih terdapat menu "File", sedangkan

setelah proses modifikasi, menu "File" tidak ada. Proses modifikasi dilakukan
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dengan menjalankan program, kemudian klik tab windows explorer, selanjutnya

klik check box di sebelah tulisan "Hilangkan "File" pada menu bar" seperti

terlihat pada gambar 6.5. Setelah itu klik Apply dan klik exit dan restart komputer.

About

System Registered Ow

Desktop ~~Y Windows^ [intern* ExpUbT
J Exploiei | ____^_^__

Mengaktifkan Kolom Atribut

Mematikan Info

' Hilangkan "File"pada MenuBar

Mematikan Klik Kanan

Menggunakan Tampilan Kiasik

MematikanPengaturan Tool Bar

Menutup akses "Customize ThisFolder"

Apply

Gambar 6.5. Proses Modifikasi Windows Exploler

Setelah semua prosedur di atas dijalankan, buka kembali windows exploler

dan dapat dilihat menu file pada bagian kiri atas jendela program telah hilang dan

ditunjukkan pada gambar 6.6.

Address |,2j My Computer

Folders

/] Desktop
- ,2j My Computer

+' Jj 5H Floppy (A:)
+ _J (C:J
+ j Warehouse (D:)
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i\ Printers

•>/\ Control Panel
-.1 nial-l In Mslmnrtu

Edit View Go Favorites Jools Help

'--4*1

Up Cut Copy Paste Undo

~B
Name Type | *
jffjk Floppy (A:) | Wt Inch Floppy Disk

_J(C:) Local Disk

iWaiehouse (D:) Local Disk

^ (E:) CD-ROM Disc

_il Printers System Folder

*l Control Panel System Folder

&l Dial-UpNetworking System Folder —'

Jjj Scheduled Tasks System Folder •»

A | >|

9object(s) -Tj My Computer

Gambar 6.6. Hasil Modifikasi Windows Exploler
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6.2.3 Modifikasi Pada Menu Internet Exploler

Berikut adalah contoh modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang

dilakukan adalah menutup akses ke menu "Internet Options" pada internet

explorer. Sebelum dilakukan modifikasi, menu "Internet Options" masih bisa

diakses, lihat pada gambar 6.7.

General jSecurity j n \ e jF jr ] d a ed |

V You c-sn change which page to use loryour home page

Use Current I UseDetault j Use Blank j

Temporary Internet dies

v-j Pages you view on the Internet a«e stored in a special tolder
,j Y forquickviewing later.

Delete Files Settings.

^ The Historytolder contains link?to pages you've visited, for
-,jj£ quick access torecently viewed pages

Days tokeep page? inhistory. J20 ^rj Clear History

Fonts . Languages. . Accessibility

Gambar 6.7. Internet Option Sebelum Modifikasi

Proses modifikasi dilakukan dengan menjalankan program, kemudian klik

tab internet explorer, selanjutnya klik check box di sebelah tulisan "Menutup

akses Internet options" seperti ditunjukkan pada gambar 6.8. Setelah itu klik

Apply dan klik exit. Restart komputer untuk mendapatkan hasil modifikasi.
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Gambar 6.8. Proses Modifikasi Internet Option

Setelah dilakukan modifikasi, internet options tidak dapat diakses. Ketika

menu internet options diakses akan muncul dialog box berisi peringatan bahwa

internet options tidak bisa diakses seperti terlihat pada gambar 6.9.

Address |.j] about: blank

J J 4 Jl _j
Stop Refresh Home Search Favorites

•J £*> Go Linl

Thi*upercttiunhd^ been i,dni,eiled due tu restriction*m effect on this computer Please
contact your system administrator

J
i' J Da

Gambar 6.9. Hasil Modifikasi Internet Option

6.2.4 Modifikasi Pada Menu System

Berikut adalah contoh modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang

dilakukan adalah menutup akses registry editor ( regedit.exe ) pada system.

Sebelum proses modifikasi, jika pada menu Run pada start menu kita masukkan
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perintah "regedit" mka akses ke regedit.exe masih diijinkan seperti ditunjukkan
pada gambar 6.10.

H>E i La 3 £ T

HhnjJJRFICNTJJjFn
HKEY.LOCAL.MACHIME
HKEY USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG
NMlY'_DYN_L'AIA

Ll

Gambar 6.10. Regedit.exe Sebelum Modifikasi

Proses modifikasi dilakukan dengan menjalankan program, kemudian klik
tab system, selanjutnya klik check box di sebelah tulisan "Menutup akses
Regedit.exe" seperti pada gambar 6.11. Setelah itu klik Apply dan klik exit.
Restart komputer untuk mendapatkan hasil modifikasi.

nasi

Aktifkan WriteBehind Cache

* Menutup aksesRegeditexe
Menutup akses MS-DOS Prompt
Mematikan pengubahan Wallpaper
Registiasi Windows 98

Gambar 6.11. Proses Modifikasi Regedit.exe
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Setelah dilakukan modifikasi, registry editor ( regedit.exe ) tidak dapat

diakses. Ketika registry editor ( regedit.exe ) diakses akan muncul dialog box

berisi peringatan bahwa akses registry editor ( regedit.exe ) tidak diijinkan seperti

ditunjukkan pada gambar 6.12.

Registry EdRaf

Registry editinghas been disabled byyour administrator

Gambar 6.12. Setelah Modifikasi Regedit.exe

6.2.5 Modifikasi Pada Menu Registered Owner

Berikut adalah contoh modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang

dilakukan adalah mengganti identitas username dan organization. Kali ini akan

saya coba pada sistem operasi windows XP. Sebelum dimodifikasi, windows

terdaftar atas nama "ninno" dan organisasinya "winXP" seperti ditunjukkan pada

gambar 6.13.

,-x- . -^

""' ^rM*PiJB
"i \terti Restore •Automatic 1Ipdale1; Rernotp

Brvra* Confute Hardware Advanced

System

Microsoft Windows XP

\
\

Professional

Vision 2002

Service Pack 2
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wnXP )

Computer•

256 MB of RAM

OK j j Cancel

Gambar 6.13. Registered Owner Sebelum Modifikasi
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Proses modifikasi dilakukan dengan menjalankan program, kemudian klik

tab registered owner, selanjutnya isi identitas baru. Masukkan identitas baru,

misalkan dengan nama "ninno2" dan organisasinya "winXP2", seperti terlihat

pada gambar 6.14. Setelah itu klikApply dan klik exit.

desktop Window*ExptoJei Internet E-<ptoter

s»*™ I "•s^r' f Start Menu

1dentilas Lama

N„™

Organisasi

Identitas Baiu

Nama • n!rf,0 2

Orgamsosi winXP 2

Apply

Microsoft Windows XP

Gambar 6.14. Proses Modifikasi Registered Owner

Pada modifikasi ini tidak metnerlukan proses restart atau log off. Setelah

menjalankan prosedur di atas, hasil dari modifikasi bisa langsung dilihat dengan

memanggil jendela system properties seperti gambar 6.15.

-w«* -f-3!

SystemRestore AutomateUpdates Remute

General Computer Name Hardware Advanced

Microsoft Windows XP

Professional

Version 2002

e Pack 2

Computer.

256 MB of RAM

OK Cancel

Gambar 6.15. Hasil Modifikasi Registered Owner
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6.2.6 Modifikasi Pada Menu Start Menu

Berikut adalah contoh modifikasi yang dilakukan. Modifikasi yang

dilakukan adalah menghilangkan menu "Run" pada startmenu. Pada awalnya,

sebelum dilakukan modifikasi, menu Run masih ada pada start menu, seperti

terlihat pada gambar 6.16.

a>*m»iwaa^^wawtiwa

0

My Documentf

My Ret enL Documents

My Pictures

Gambar 6.16. Menu Run Sebelum Modifikasi

Proses modifikasi dilakukan dengan menjalankan program, kemudian klik

tab Start Menu, selanjutnya klik check box di sebelah tulisan "Menghilangkan

menu "Run" seperti ditunjukkan pada gambar 6.17. Setelah itu klik Apply dan klik

exit. Pada windows XP kita cukup log off saja kemudian log in kembali ke

windows XP untuk mendapatkan hasil modifikasi.
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Gambar 6.17. Proses Modifikasi Menu Run

Setelah dilakukan modifikasi, menu "Run" pada start menu tidak ada dan

hasil modifikasi dapat dilihat pada gambar 6.18.

0

My DiiLmnents

My Reteol Documents

My Pa-lures

My Music

My ( omputer

^3

Gambar 6.18. Hasil Modifikasi Menu Run
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6.2.7 Informasi Pada Menu About

Pada menu ini tidak terdapat setting yang bisa dilakukan. Menu ini hanya

berisi sekilas tentang program dan pembuat program seperti ditunjukkan pada

gambar 6.19.

System Registered Owner Start Menu

desktop W/mdows Expiotet InternetExploler

Abouf

Regmod -Windows 98Registry Setting adalah
programuntuk membatasihak akses pada
windowsserta fungsilainuntuk menambah
efisiensf operasbnal wridowsdengan
memodifikasi rsiregistry pada windows98 dan
Windows XP.

Klik pada checkbox <lisel>el<ihkiri dari
modifikasi yang tfinginkan, keniuriian
klik tombol "Apf>ly". setelah tklak
merKjinginkan nvortiffrasi yang lain klik
tombol Txft** s«lanji*iiya restart
komputer untuk nielihat hasil
Modifikasi.

Program inidibuat oleh;
Nama MoehamadYahssyiar Vatestino
No. Mhs 00523108
Jurusan Teknik Informatfca
Fakuftas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia

Apabila menernukan Bugpadaprogram atau
menginginkan source code, stakan
mengbubungiyava_rulez^iahoo. com J

Microsoft Windows XP

Gambar 6.19. Informasi Pada Menu About

6.3 Hasil Analisis

Adapun hasil analisis yang dapat diambil dari pengujian atas kinerja

perangkat lunak yang diberi nama Regmod ini adalah sebagai berikut:

1. Ketika Regmod dijalankan, dia akan dapat mengenali sistem operasi

yang sedang digunakan, di mana pada proses ini merupakan proses

awal untuk menentukan modifikasi apa saja yang akan ditawarkan oleh

program.
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2. Regmod dapat mendeteksi langsung modifikasi yang telah dilakukan

sebelumnya dan secara otomatis check box pada bagian yang sudah

termodifikasi akan diisi.

3. Semua proses modifikasi yang dijalankan sudah dapat berjalan dengan

baik sesuai dengan perencanaan program.

4. Desain antarmuka yang yang menggunakan tampilan ssTab menjadi

mudah dimengerti sehingga sangat mudahuntuk mengoperasikannya.

5. Proses pemilihan modifikasi juga sangat mudah, cukup mengisi check

box pada modifikasi yang diinginkan kemudian tekan tombol Apply

lalu restart atau ada beberapa modifikasi yang cukup logout kemudian

login lagi.

 



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Sistem operasi Windows dalam menjalankan fungsinya membutuhkan

suatu database terintegrasi yang dinamakan registry. Berbagai cara dapat

dilakukan untuk memodifikasi registry. Modifikasi secara langsung dapat

dilakukan dengan menggunakan program registry editor bawaan dari Windows

( regedit.exe ). Namun cara ini sangat beresiko tinggi bila dilakukan oleh pemakai

komputer tingkat user / operator, karena bila terjadi kesalahan dalam melakukan

perubahan dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem operasi Windows maupun

pada aplikasi yang terinstall seperti Microsoft Office, Corel Draw, Winamp, dll.

Maka, dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan berdasarkan pada

pengamatan, implementasi serta hasil pengujian yang dilakukan dengan program

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan user dalam melakukan

modifikasi entry registry guna membatasi user lain untuk mengakses

komputer.

2. Dengan adanya aplikasi ini keamanan registry menjadi lebih terjaga.

3. Kinerja sistem operasi menjadi lebih maksimal dengan dilakukan

beberapa modifikasi registry yang berfungsi untuk mengoptimalkan

kinerja windows.
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7.2 Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi pengguna aplikasi ini

sehubungan dengan kemungkinan pengembangan aplikasi modifikasi pada

registry lebih lanjut diantaranya:

1. Modifikasi yang ditawarkan dalam aplikasi masih memerlukan proses

restart atau log off. Diharapkan adanya penambahan modifikasi yang

hasilnya dapat dilihat tanpa harus melakukan proses restart atau log off

dan modifikasi visual agar lebih jelas dalam penggunaannya.

2. Diharapakan bisa dikembangkan pada modifikasi-modifikasi lain yang

berfungsi menambah kinerja serta kemudahan operasional windows.

3. Lebih diperdalam modifikasi pada aspek lain seperti: tweaking pada

TCP/IP, OS performance, tweaking hardware, windows appearance,

control panel dan masih banyak yang dapat kita modifikasi pada

registry.
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