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BAB III 
PERANGKAT PENDUKUNG ANALISA 

 

Pada  bab ini akan dijelaskan beberapa perangkat pendukung yang digunakan dalam 

proses penganalisaan sistem. Perangkat pendukung ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu 

perangkat keras dan perangkat lunak. Sebagai bahan analisa pengujian sistem, juga 

diperlukan beberapa contoh program untuk melihat kemampuannya bekerja pada sistem 

Windows 95. Untuk itu penulis menggunakan beberapa contoh program yang terdapat pada 

setiap instalasi Windows 95. Pembuatan program-program pendukung lainnya juga 

diperlukan untuk mempermudah proses uji coba dan analisa sistem. 

1. Perangkat Keras (hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam analisa dan uji coba sistem: 

• Prosesor AMD 80586 

• Kapasitas memori 12 MB 

• Besar hard disk 2,1 GB 

 
2. Perangkat Lunak (software) 

Dalam analisa digunakan perangkat lunak berikut: 

• Sistem operasi Windows 95, digunakan versi original (4.00.950). Sudah termasuk pula 

sistem operasi DOS 7.0. 

• Program debugger Soft-Ice dari Nu-Mega. Debugger ini adalah debugger low-level 

yang biasa digunakan oleh pemrogram perangkat lunak sistem untuk menganalisa 
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sistem maupun kesalahan program buatannya. Tersedia dalam dua versi, untuk sistem 

operasi DOS dan Windows. 

 
Gambar 3-1. Tampilan program Soft-Ice 

• Borland Pascal v7.0, program ini adalah kompiler bahasa Pascal dari Borland, Inc. 

Mampu menghasilkan program berbasis DOS dan Windows (Win16). 

• Borland Delphi v3.0, program ini  adalah kompiler bahasa Pascal dari Borland, Inc. 

Mampu menghasilkan program berbasis Windows 32 bit (Win32). 

• Turbo Assembler v4.0, program ini adalah kompiler bahasa Assembly dari Borland, 

Inc. Termasuk pula program linker untuk menghasilkan file executable. 

 
3. Pembuatan Program Pemantau Int 21h 

Untuk mempermudah proses analisa penggunaan fungsi-fungsi DOS, maka perlu dibuat 
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sebuah program untuk memantau penggunaan interrupt 21h (interrupt utama untuk DOS). 

Proses pemantauan ini dilakukan melalui 2 buah program, satu berbasis DOS (pencegat 

interrupt DOS) yaitu TRAP21.COM dan satu lagi program berbasis Win16 untuk melihat 

hasil cegatan tersebut (TRAP21.EXE). Kedua listing program dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 

Program TRAP21.COM bekerja secara sederhana, yaitu mencegat pemanggilan seluruh 

fungsi pada Int 21h dan mencatatnya pada buffer. Bila buffer ini penuh maka isinya 

disimpan pada harddisk (file TRAP21.LOG) dan pengisian buffer dimulai dari awal. 

Nomer fungsi yang dicatat berasal dari register AX, meskipun fungsi DOS dipanggil 

dengan nomer fungsi pada register AH tetapi terdapat sebagian sub fungsi pada register 

AL. Program ini dapat diatur keaktifannya dalam melakukan pencatatan Int 21h. 

 
 

Gambar 3-2. Mekanisme program pemantau interrupt 

Berikut rutin program inisialisasi TRAP21.COM: 

TSR: 

 mov ah,09h   

Program Windows 

Kernel Win95 

Trap21.Com 

Kernel DOS 

Trap21.Log 

TRAP21.EXE 
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 mov dx,offset Komen  

 int 21h    ; tulis komen 

 mov ax,33D2h     ; fungsi cek status 

 int 21h 

 cmp ax,0002h   ; cek nilai hasil dengan 2 

 ja TSR_1   ; bila lebih besar berarti belum ada TSR 

 cmp byte ptr ds:[80h],2     ; ada parameter? 

 jnz TSR_2   ; tidak 

 mov al,ds:[82h]  ; ambil karakter parameter pada PSP 

 sub al,30h           ; -'0' 

 mov dl,al   ; 0/1/2 

 mov ax,33D0h   ; fungsi ubah status TSR 

 int 21h 

TSR_2: 

 call CetakStatus  ; cetak status saat ini 

 int 20h 

TSR_1: 

 mov ax,3521h   ; fungsi ambil vektor DOS 

 int 21h               

 mov word ptr PInt21,bx ; simpan pada variabel 

 mov word ptr PInt21+2,es 

;-- buat file -- 

 mov ah,3Ch   ; fungsi buat file 

 mov cx,0020h 
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 mov dx,offset NamaF 

 int 21h    ; membuat file log baru (TRAP21.LOG) 

 jnc TSR_5   ;  bila berhasil lanjut 

 int 20h    ; bila gagal langsung kembali ke DOS 

 

TSR_5: 

 xchg bx,ax 

 mov ah,3Eh   ; fungsi menutup file 

 int 21h 

;-- ganti vektor -- 

 mov dx,offset Int21h  ; arahkan pada rutin cegat yang baru 

 mov ax,2521h   ; fungsi mengganti vektor DOS 

 int 21h               ; ganti vektor DOS 

 call CetakStatus  ; cetak status saat ini 

;-- resident -- 

 mov dx,offset TSR  ; besar memori untuk keperluan TSR 

 int 27h               ; program TSR dan kembali ke DOS 

CetakStatus: 

 mov ax,33D2h     ; fungsi cek status 

 int 21h 

 cmp ax,0001h 

 ja Cet_2   ; bila tidak aktif 

;-- cetak status -- 

 mov cx,offset StatB  ; bila aktif 
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 jb Cet_1 

 mov cx,offset StatA  ; bila tidak aktif 

Cet_1: 

 mov dx,offset Status 

 mov ah,09h 

 int 21h    ; cetak string 

 mov dx,cx 

 mov ah,09h   ; cetak string status 

 int 21h 

Cet_2: 

 ret 

 
Seperti halnya program TSR lainnya maka TRAP21.COM melakukan pencegatan Int 21h 

untuk keperluan internalnya. Fungsi yang diperluas yaitu AH=33h yang asalnya untuk 

mengambil/mengeset variabel sistem pada DOS. Untuk melakukan komunikasi dengan 

rutin pencegat maka disediakan antarmuka untuk aplikasi sebagai berikut: 

- AX=33D0h: Mengeset status rutin pencegat, yaitu melalui parameter pada register 

DL yang terdiri dari 3 pilihan:  

 0: Menonaktifkan pencegat, yang berarti setiap pemanggilan Int 21h diteruskan 

ke kernel DOS tanpa dicatat. 

 1: Mengaktifkan pencegat, yang berarti setiap pemanggilan Int 21h akan dicatat 

dan disimpan ke file bila buffer pencatat penuh. 

 2: Mengaktifkan mode blok pencegat, yaitu setiap pemanggilan fungsi Int 21h 

akan akan dicek untuk diteruskan ke kernel DOS atau langsung dikembalikan 



 28

ke pemanggil. Untuk mengeset fungsi-fungsi yang boleh lewat dilakukan 

dengan fungsi AX=33D1h. 

- AX=33D1h: Memasukkan nomor fungsi yang diperbolehkan masuk ke kernel 

DOS. Fungsi ini ada kaitannya dengan mode blok dari rutin pencegat. 

- AX=33D2h: Mengecek status pencegat yang hasilnya pada register AX, yaitu pasif 

(00), aktif (01) atau blok (02). Untuk mengecek apakan rutin pencegat aktif dapat 

dilakukan dengan memanggil fungsi ini dan mengecek hasilnya, yang bila > 2 

berarti rutin pencegat tidak ada di memori. 

- AX=33D3h: Mereset rutin pencegat, yaitu mengosongkan buffer pencatat dan blok 

fungsi yang boleh lewat, termasuk variabel indeknya. 

 
Algoritma dan cara kerja rutin inisialisasi program TRAP21.COM: 

• Pengecekan apakah rutin TSR TRAP21.COM sudah ada di memori. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari rutin TSR termuat lebih dari 1 kali. Untuk pengecekan ini 

digunakan nomer fungsi yang tidak termasuk dalam daftar fungsi DOS, yaitu 

menggunakan nomer fungsi AX=33D0h s/d AX=33D3h. 

• Program mengecek keberadaan parameter ketika dijalankan. Bila parameter = 0 berarti 

menonaktifkan status pencegat, bila  parameter = 1 berarti mengaktifkan status TSR. 

• Mencetak status pencegat saat ini. 

• Membuat file log (TRAP21.LOG) sebagai tempat peyimpan sekunder bila buffer di 

memori telah penuh. File log ini akan selalu dikosongkan ketika pertama kali 

menjalankan program. 

• Program mengambil vektor DOS, yaitu Int 21h, menyimpannya ke suatu variabel dan 

mengarahkan vektor DOS ke rutin awal pencegat Int 21h. 
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• Program berakhir dengan menentukan besar memori yang dibutuhkan rutin pencegat 

dan program kembali ke DOS. 

 
Berikut inti rutin pencegat TRAP21.COM: 

• Bagian Pencatat: 

  mov bx,PjBuf   ; ambil indek buffer 

  mov word ptr [BufI+bx],ax  ; simpan nomor fungsi 

  add PjBuf,2   ; tambah indek buffer 

  cmp PjBuf,TotalBuf  ; apakah sudah penuh? 

  jb I21_A   ; tidak maka langsung 

  call TulisBuf   ; ya maka tulis buffer 

I21_A: 

• Bagian Tulis Buffer: 

mov ax,3D02h 

mov dx,offset NamaF 

call DOS       ; buka file 

jc Tul_2 

xchg bx,ax 

mov ax,4202h 

xor cx,cx 

cwd 

call DOS       ; menuju akhir file 

mov cx,PjBuf 

mov dx,offset BufI 
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mov ah,40h 

call DOS       ; tulis file 

mov ah,3Eh 

call DOS       ; tutup file 

mov PjBuf,0   ; reset indek buffer 

• Bagian pemblok nomor fungsi: 

  mov di,offset BufB 

  mov cx,TotalBlk 

  xchg ah,al 

  cld 

  repnz scasb         ; cari di buffer blok 

  xchg ah,al 

  jz I21_AA           ; ada boleh lewat 

  sti 

  stc                  ; set intr/carry flag 

  retf 0002            ; kembali ke pemanggil 

I21_AA: 

 
Algoritma dan cara kerja rutin pencegatan program TRAP21.COM: 

• Mengecek nomor fungsi pada register AH, yang bila 33h maka diperiksa lebih lanjut, 

bila tidak maka langsung menuju rutin Int 21h asli. Selanjutnya pengecekan terhadap 

register AL, yang nilainya harus antara 0D0h s/d 0D3h.  

• Bila terjadi perubahan status dari aktif ke pasif maka isi buffer disimpan terlebih 

dahulu ke file tanpa menunggu penuh. 
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• Bila status pencegat adalah aktif maka dilakukan pencatatan nomor fungsi pada buffer. 

Buffer ini memiliki batas, yang bila sudah tercapai maka isinya akan disimpan ke file 

dan penunjuk buffer diset ke 0 (awal buffer). Format array buffer adalah per word (2 

byte), yaitu untuk menyimpan nilai register AX (fungsi dan sub fungsi). 

• Bila status pencegat adalah blok maka dilakukan pengecekan nomor fungsi apakah 

diperbolehkan lewat dan langsung kembali ke pemanggil bila tidak. Status blok ini 

diperlukan untuk keperluan program pengetest. 
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Gambar 3.3 Flowchart rutin pencegat 
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Program TRAP21.COM dibuat dengan bahasa assembly dan dikompilasi dengan Turbo 

Assembler. Bahasa assembly digunakan karena dalam prosesnya program ini berhubungan 

dengan pemrograman level sistem, yaitu mencegat interrupt 21h. Program pencegat Int 21h 

ini berupa suatu TSR (Terminate and Stay Resident) yang diaktifkan sebelum Windows 95 

dimulai, yaitu pada saat pemuatan sistem (DOS real mode). 

Program TRAP21.EXE bertugas untuk membaca isi file TRAP21.LOG dan 

menampilkannya. Program ini tidak secara periodik menampilkan isi file TRAP21.LOG 

tetapi menurut keinginan pemakai. Berikut beberapa fasilitas pada TRAP21.EXE: 

• Menerjemahkan nomer fungsi pada AH menjadi nama fungsi, referensi nama fungsi 

diambil dari online help HELPPC v2.10 

• Menghentikan/mengaktifkan pencatatan, hal ini untuk memfokuskan pencatatan pada 

program-program yang ingin dianalisa 

• Memulai ulang pencatatan, yaitu dengan mengosongkan isi file TRAP21.LOG dan 

memanggil fungsi reset untuk rutin pencegat. 

• Tampilan urut menurut nomer fungsi atau banyak pemanggilan, proses pengurutan 

menurut nomer fungsi menggunakan fasilitas urut dari Windows dalam pengisian 

string listbox, sedangkan untuk pengurutan menurut banyak pemanggilan 

menggunakan algoritma quick sort. 

• Menyimpan hasil tampilan berupa file teks (TRAP21.LST). Hasil laporan ini juga 

digunakan pula dalam skripsi ini. 
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Gambar 3-4. Tampilan program TRAP21.EXE 

Dalam pembuatannya program TRAP21.EXE menggunakan pemrograman bahasa Pascal 

berorientasi obyek, atau dikenal dengan Object Pascal. Pemrograman pada Windows 

didasarkan pada konsep Object Oriented Programming (OOP) dan menggunakan 

menggunakan mekanisme event/message driven (terkendali menurut kejadian atau pesan) 

dalam operasinya. Untuk mempermudah implementasi Object Pascal untuk keperluan 

aplikasi berbasis Windows, maka Borland menyediakan unit Owindows yang dikenal 

dengan nama Object Windows.  

Untuk melakukan koordinasi dengan rutin pencegat, jalan yang digunakan yaitu melalui 

antarmuka interrupt, khususnya Int 21 fungsi AH=33h dal AL=0D0 s/d 0D3h. Salah satu 

koordinasi itu seperti mengaktifkan/menon-aktifkan pencegatan, dan mengetahui status 

rutin pencegat. Dalam aplikasi Win16 penggunaan antarmuka menggunakan interrupt 

masih diperkenankan. Untuk melakukan pembacaan file TRAP21.LOG hal ini cukup 

melalui fungsi standar yang disediakan oleh Borland Pascal. 

Inti dari program TRAP21.EXE terdapat pada prosedur Tampil, dengan cara kerja 

sebagai berikut: 
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• Membuka dan membaca file TRAP21.LOG. Bila gagal maka langsung keluar dari 

prosedur. 

• Mengalokasikan memori buffer untuk menampung nomor fungsi dan banyaknya 

fungsi dipanggil. Besar buffer diinisialisasi sebesar 32 Kb. Array buffer ini 

selanjutnya dikosongkan isinya. 

• Dilakukan pembacaan isi file per 100 word dan mengisi array buffer yang disediakan. 

Proses pengisian ini dilakukan oleh prosedur Isi yang tugasnya mengecek apakah 

nomor fungsi yang ingin dimasukkan ke dalam array sudah ada (mencegah duplikasi) 

sekaligus menaikkan pencacah untuk nomor fungsi itu. Juga diadakan pengecekan 

terhadap fungsi-fungsi Int 21h yang memiliki sub fungsi tetapi sifatnya tidak 

signifikan. Untuk hal tersebut maka sub fungsi tersebut dianggap tidak ada dan hanya 

memiliki 1 nomor fungsi. Pengisian ini dilakukan hingga seluruh isi file terbaca. 

• File TRAP21.LOG ditutup 

• Bila hasil cacahan fungsi bukan nol maka tampilan listbox dikosongkan. Sesuai pilihan 

urut, menurut nomor fungsi atau banyaknya dipanggil, maka dilakukan sorting. Untuk 

urut menurut nomor fungsi hal ini dilakukan secara otomatis bila mengisi listbox.. 

Untuk urut secara frekuensi panggil, maka dilakukan pengurutan melalui prosedur 

UrutBanyak yang menggunakan algortima quick sort. Proses penerjemahan nomor 

fungsi menjadi nama fungsi dilakukan dengan mengambil string tersebut dari tabel 

string daftar interrupt yang dikaitkan sebagai resource program pada saat kompilasi. 

Berikut listing programnya: 

for I := 1 to Cah do 

begin 
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   Inc(Dap, Buc^[I]+1); 

   Arg._AX := Buf^[I]; 

   Arg._Bn := Buc^[I]+1; 

   PSt[0] := #0; 

   LoadString(HInstance, Hi(Arg._AX), PSt, SizeOf(PSt)-1); 

   wvsprintf(PS, 'Int 21,%04X = %03d  %s', Arg); 

   case CekUrut of 

      0: Lb1^.AddString(PS); 

      1: Lb1^.InsertString(PS, 0); 

   end; 

end; 

• Memori yang dilokasikan untuk buffer dibebaskan kembali. 
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