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ABSTRACT 
 
 
 

Currently one of the main problems for computer users is theft of important data on a 

personal computer, laptop, or even an important file on the office computer / data storage 

media agencies use a flash drive. Easy action of data copying caused by the lack of any 

special software to block access to a computer flash drive that is simple and easy to use by 

users. 

With problem like this then be made KillUSB tools using Autoit to help overcome 

these problems, by providing additional protection as a preventive measure against theft of 

data with removable media flash drive. Users can also enable additional features available in 

this software as needed. 

KillUSB software can help computer users and adds comfort in their computing 

activities and reduce the fear of data loss. 

Keywords: USB flash drive, autoit, computer security. 
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1. Pendahuluan 
 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi begitu pesatnya. Teknologi komputer 

sangat dibutuhkan oleh pengguna untuk bermacam-macam kebutuhan yang sangat penting 

pada era digital sekarang ini. Dan pesatnya kemajuan media penyimpanan data seperti 

flashdrive dengan kapasitas dan fungsi yang semakin besar membuat file-file pengguna bisa 

terorganisir dengan mudahnya. 

Banyaknya kasus-kasus pencurian data oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab 

memang menjadi polemik tersendiri bagi para pemilik data-data penting di komputer mereka. 

Sehingga kebutuhan akan software yang berguna dalam bidang keamanan komputer dan 

data menjadi sangat penting dan vital. Meskipun faktor utama dalam penentu amannya data 

adalah para pengguna komputer itu sendiri. Sejauh mana kesadaran akan pentingnya 

mengamankan data dan akses eksternal dari orang lain terhadap komputer mereka. Karena 

perkembangan teknologi yang mudah dan fleksibel memang membawa konsekuensi 

tersendiri bagi keamanan file-file pengguna komputer di mana saja.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis bermaksud untuk merancang sebuah 

aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk membatasi akses flash drive di komputer 

pengguna,dengan harapan bisa digunakan secara luas dan gratis. 

2. Landasan Teori 

2.1 Definisi Keamanan Komputer 

Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama 

keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara 

lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau 

pemeliharaan ketersediaan, seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan.
1
 

2.2 Klasifikasi Pada Kejahatan Komputer 

 Keamanan yang bersifat fisik 

      1. Pencurian 

      2. Wiretapping atau penyadapan 

      3. Denial of service 

            Keamanan yang berhubungan dengan dengan orang atau personal 

            1. Keamanan dari data dan media 

            2. Keamanan dalam operasi 

2.3 Aspek 

 

                                                   
1Garfinkel & Spafford,2013 Keamanan Komputer : id.wikipedia.org 
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 Keamanan Arsitektur dapat didefinisikan sebagai desain yang menggambarkan 

bagaimana kontrol keamanan (keamanan penanggulangan) diposisikan, dan bagaimana 

mereka berhubungan dengan arsitektur teknologi informasi secara keseluruhan. Kontrol ini 

melayani tujuan untuk mempertahankan kualitas atribut sistem, di antaranya 

Privacy/Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), Availability (ketersediaan), 

Authentication (Keotentikan), Access Control (Kontrol akses).
2
 

 

3.  Metode Penelitian Dan Perancangan Sistem 

3.1 Alat dan Bahan Penelitian 

3.1.1 Hardware 

 Spesifikasi perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi 

KillUSB yaitu : 

 Processor Intel Celeron Core 2,40 Ghz 

 RAM  2 GB Visipro 

 Hard Drive 500 GB SATA 

 Motherboard ECS H61H2-M13 

 Prosesor Intel Celeron G530 2,40 GHz 

 Flash Drive Kingston Data Traveler 4GB 

3.1.2 Software 

 Spesifikasi perangkat lunak(software) yang dibutuhkan adalah sistem operasi dan 

software untuk membangun aplikasi. Adapun software yang dibutuhkan adalah: 

 Sistem Operasi Windows 7 

 Autoit V3 

3.2 Langkah – Langkah Penelitian 

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa 

saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi -

informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Berikut adalah kebutuhan 

fungsionalnya: 

1. Sistem harus mampu melakukan bloking terhadap flash drive yang diakses   

oleh orang lain.  

 User dapat memilih beberapa pilihan metode untuk memblokir flash drive 

 Sistem dapat menghentikan semua input dari device, seperti mouse dan 

keyboard serta menampilkan warning screen berisi peringatan akses ditolak. 

                                                   
2Bagas Kawarasan, 2012 Keamanan Komputer : Halaman 11 
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2. Sistem harus mampu memproses fitur-fitur keamanan tambahan yang dipilih 

oleh user. 

 Sistem dapat melakukan tutup paksa akses (force closed) windows explorer 

yang dibuka oleh user. 

 Sistem dapat mencegah penyalinan file dari komputer ke dalam flash drive. 

 Sistem dapat mengaplikasikan penggunaan password pada flashdrive. 

 User dapat menggunakan flashdrive sebagai device untuk mengunci 

komputer,dengan cara memasang password atau dengan identifikasi 

volume label flash drive. 

3. Sistem harus mampu mengotomasi penyalinan data otomatis dari flash  drive ke 

komputer. 

4. Sistem harus mampu menutup akses terhadap fitur-fitur Windows yang 

kemungkinan akan digunakan user untuk mengambil alih kontrol proteksi 

aplikasi KillUSB. 

3.2.2 Perancangan Sistem 

3.2.2.1 Perancangan Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 

 Diagram aktivitas merupakan bagian dari aksi pendeskripsian logika prosedural,dan 

aliran kerja dalam tahap perancangan. Diagram aktivitas dapat digunakan untuk 

menggambarkan aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Disini akan dibagi 

atas 6 bagian fungsional aplikasi secara garis besar untuk mempermudah penggambaran 

desain aktivitas diagram.  

1. Diagram aktivitas blocking akses flashdrive, yakni saat user mengkoneksikan 

flashdrive ke komputer yang sudah diproteksi fitur Anti USB Access. Dalam 

sistem ini mencangkup keseluruhan fitur security yang mendukung fungsi kerja 

blocking akses flashdrive.  
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2. Diagram aktivitas blocking Windows Explorer, yakni saat user mengaktifkan fitur  

Anti File-Explorer yang akan melakukan force close explorer yang berusaha 

diakses oleh user dengan flashdrive yang tidak dikenali. 

 

 

3.2.2.2 Perancangan Flowchart Program 
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 Bagan alir program (program flowchart)  merupakan bagan yang menjelaskan 

secara rinci langkah-langkah dari proses program. Berikut adalah rancangan flowchart 

program untuk aplikasi KillUSB. 

1. Flowchart menu Anti USB Access 

 

 

1. Flowchart menu Anti File-Explorer 
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3.2.2.3 Perancangan Antar Muka (Interface) 

Perancangan antar muka pemakai merupakan media komunikasi antara pemakai 

dengan sistem komputer. Aplikasi ini dibuat tanpa GUI tool, maka keseluruhan komponen-

komponen pembentuk interface program akan dibangun langsung dengan scripting di editor 

SciTE Autoit. Untuk perancangan tampilan window akan digambarkan sebagai berikut: 

1. Tampilan Window Utama 

 

 

 

 

 

3.3 Skenario Pengujian 

 Berdasarkan dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya, tahap selanjutnya 

adalah melakukan skenario pengujian dengan memfokuskan pada fungsionalisasi fitur-fitur 

utama yang masuk dalam ruang lingkup tahap perancangan activity diagram dan flowchart 

program.Berikut adalah langkah-langkah pengujian. 

1. Skenario pengujian menu Anti USB Access 

 Saat proteksi aktif, flashdrive dikoneksikan ke usb komputer. 

 Aplikasi akan langsung membaca/ mengidentifikasi flashdrive tersebut 

sesuai dengan metode proteksi yang dipilih,password atau volume label. 

 Jika flashdrive tak sesuai dengan identitas yang telah di-set, maka akan 

muncul warning screen berkedip-kedip berwarna merah dengan tulisan 

Restricted Access. 

 Kemudian aplikasi melakukan fungsi block input sehingga akses untuk 

menggunakan keyboard dan mouse telah dinonaktifkan.  

 Flashdrive dan komputer tidak bisa digunakan. Satu-satunya cara adalah 

user harus mencabut flashdrive tersebut dari komputer dan sistem kembali 

normal. 

 Aplikasi kembali standby dengan proteksinya. 

 

Anti USB Access 

Anti copy-file(s) 

Anti file-explorer 

Tools(advanced) 

Help 

 

 

Logo KillUSB 
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2. Skenario pengujian menu Anti File-Explorer 

 Saat proteksi dari menu ini telah aktif, maka standby untuk menunggu 

koneksi flashdrive. 

 Flashdrive dikoneksikan ke usb komputer dan aplikasi memeriksa identitas 

volume label flashdrive 

 Jika tidak sesuai maka user tidak dapat mengakses windows explorer untuk 

local hard drive dan windows explorer pada flashdrive. Saat user melakukan 

click pada drive,maka akan langsung di tutup paksa (force close). 

 Jika memungkinkan ada aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan untuk 

eksplorasi file seperti winzip,indexing drive pada url Mozilla Firefox,dll maka 

akan di dilakukan force close. 

 Fungsi Windows Explorer kembali normal saat flashdrive tersebut tidak 

terkoneksi dengan komputer.  

 

4. Implementasi Dan Pembahasan 

4.1 Implementasi Dan Pembahasan Menu Window Utama 

4.1.1 Pembuatan Script Interface Dan Pembahasan Interface Aplikasi 

 

1. Script Function Untuk Interface Menu Window Utama 

 

 

 

2. Pembahasan Interface Window Utama 

Window utama aplikasi ini terdapat 5 tombol di bagian samping kiri depan yang 

berisi menu-menu utama. Dan juga radio button ON/OFF untuk mengatur aplikasi pada 

posisi aktif atau tidak. Jika pada posisi ON dan user melakukan klik tombol X close maka 
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aplikasi aktif secara hidden.Untuk menampilkan window kembali dengan menekan tombol 

shortcut SHIFT+F2. 

 
 

4.2 Implementasi Dan Pembahasan Menu Anti USB Access 

4.2.1 Pembuatan Script Interface Dan Pembahasan Kode Inti Aplikasi 

1.Script Function Untuk Interface Menu Anti USB Access 

 

 

 

2. Pembahasan Interface Menu Anti USB Access 

Fitur ini bisa diaktifkan dengan mencentang enable dan memberi nama volume label. Untuk 

metode password terdapat di bagian menu Tools,untuk lebih jelasnya ada di gambar 

berikutnya. Menu ini dapat diakses dibagian USB Options pada menu treeview Security 

Tools.  

3. Pembahasan Script Pada Menu Anti USB Access  

 Script saat aplikasi membaca status checklist menu: 
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 Script untuk membaca status konektivitas flashdrive. Script ini berlaku untuk 

semua fitur-fitur pada pembahasan selanjutnya karena berada di dalam satu 

kerangka looping yang sama. Berikut adalah scriptnya: 

 

 
 

 Script inti untuk melakukan blocking flashdrive dan tampilan warning screen: 
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Penjelasan untuk script inti blocking flashdrive: 

Di dalam looping function terdapat blok instruksi untuk memblokir sistem. Teknik 

utama pada menu ini ada pada perintah BlockInput yang menjadi salah satu fitur handal 

AutoIt,yang berfungsi untuk mematikan input dari device keyboard dan mouse. Kemudian 

perintah SplashImageOn untuk menampilkan layar warning screen, perintah WinFlash untuk 

menciptakan efek layar berkedip(flashing), perintah Winkill untuk melakukan force close 

pada task manager.  

 

4.2.2 Pengujian Menu Anti USB Access 

 Saat flashdrive yang dikoneksikan ke usb komputer tak dikenali, maka akan muncul 

splash screen layar merah yang berkedip. Keyboard beserta mouse tidak dapat 

dioperasikan sampai flashdrive tersebut dicabut dari komputer. 
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4.3 Implementasi Dan Pembahasan Menu Anti File-Explorer 

4.3.1 Pembuatan Script Interface Dan Pembahasan Kode Inti Aplikasi 

1. Script Function Untuk Interface Menu Anti File-Explorer 

 

 

 

2. Pembahasan Interface Menu Anti File-Explorer 

 

Fitur ini dapat diaktifkan dengan mencentang enable dan memberi nama pada 

volume label flashdrive. Setelah aktif, jika ada flashdrive asing yang terkoneksi dan 

berusaha mengeksplor file-file komputer,maka secara otomatis aplikasi akan menutup 

jendela explorer. Berikut adalah screenshot menu Anti File-Explorer. 

 

 

 

3. Pembahasan Script PadaMenu Anti File-Explorer 

 Script pada saat aplikasi membaca checklist menu: 
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 Script untuk mengidentifikasi flashdrive dan melakukan force close Windows 

Explorer: 
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Instruksi WinKill adalah salah satu fitur handal AutoIt untuk melakukan handle tutup 

paksa (force close) window yang aktif. Untuk mengaplikasikannya pada menu, maka 

diperlukan pencocokan string untuk menemukan jendela aplikasi yang sedang mengeksplor 

file dan folder.Maka pada bagian awal script harus ditambahkan option WinTitleMatchMode 

dan WinTextMatchMode untuk menangkap string yang sesuai untuk kemudian dilakukan 

force close. 

 

4.3.2 Pengujian Menu Anti File-Explorer 

 Saat flashdrive yang tidak dikenali sudah terkoneksi di komputer,maka user yang 

menggunakan flashdrive tersebut tidak bisa mengeksplorasi file-file di dalam komputer dan 

bahkan file-file di dalam flashdrivenya sendiri. Ketika drive baru di klik, jendela Windows 

explorer akan langsung tertutup. Jika aplikasi lain yang mendukung eksplorasi file misal 

aplikasi Winzip,Command Prompt,Total Commander,atau Mozilla Firefox dengan indexing 

URL nya berusaha diakses, maka juga akan langsung ditutup(force close). Berikut adalah 

screenshot pengujian menu Anti Copy-Files. 

 

 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

1. Aplikasi KillUSB ini dapat melakukan pengamanan pada file-file komputer 

dengan cara pencegahan terhadap flashdrive yang berusaha diakses oleh 

user asing yang kemungkinan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti pencurian data penting maupun memasukkan file berbahaya ke 
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dalam komputer, sehingga pengguna komputer setidaknya akan lebih 

merasa aman dengan memanfaatkan aplikasi ini.    

2. Aplikasi ini memiliki fitur tambahan yang efektif seperti Computer Lock yang 

bisa dimanfaatkan user untuk mengamankan komputernya dengan cara 

menjadikan flashdrive sebagai kunci.  

3. Pembuatan aplikasi KillUSB yang menggunakan bahasa scripting Autoit V3 

ini telah menghasilkan sebuah aplikasi utility yang ringan,simpel,efektif,dan 

mudah dalam penggunaan sehingga fitur-fitur yang dibutuhkan oleh user 

dapat menjadi alternatif dalam pengamanan file-file komputer. 

5.2 Saran 

Agar aplikasi ini dapat digunakan lebih optimal maka disarankan agar 

melakukan hal-hal seperti dibawah ini : 

1. Pada pengembangan lebih lanjut bisa dimungkinkan penerapan metode 

WMI scripting untuk identifikasi ID hardware flashdrive, yang bisa 

ditempelkan pada scripting Autoit agar memperkuat keamanan, karena 

kelemahan pada aplikasi ini adalah tergantung pada user itu sendiri untuk 

mengamankan kerahasiaan flashdrive. 

2. Dalam pengembangannya diharapkan sistem enkripsi password yang lebih 

aman untuk memperkuat fitur aplikasi ini. 
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