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1. BAB I

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat 

penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di sebuah 

“information-based society”. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan 

informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, 

baik yang berupa organisasi komersial (perusahaan), perguruan tinggi, lembaga 

pemerintahan, maupun individual (pribadi). Hal ini dimungkinkan dengan 

perkembangan pesat di bidang teknologi computer dan telekomunikasi. Dahulu, 

jumlah komputer sangat terbatas dan belum digunakan untuk menyimpan hal-hal 

yang sifatnya sensitif, tetapi sekarang komunikasi jarak jauh dapat dilakukan 

dengan mudah dan cepat yaitu dengan adanya teknologi seperti email, SMS ( Short 

Messaging Service ), dan Internet yang merupakan salah satu teknologi 

telekomunikasi yang paling banyak digunakan. Salah satu dampak negatif dalam 

perkembangan teknologi adalah adanya penyadapan data, yang merupakan salah 

satu masalah yang paling ditakuti oleh para pengguna jaringan komunikasi. Karena 

itulah dibutuhkan suatu metode yang dapat menjaga kerahasiaan informasi ini. 

Metode yang dimaksud adalah kriptografi. Dalam perkembangannya, kriptografi 

juga digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman pesan. Banyaknya alat 

komunikasi yang ada saat ini belum tentu aman untuk digunakan, karena belum ada 

standart keamanan yang dapat digunakan oleh alat-alat tersebut. 

Berdasarkan pernyataan yang ada disekitar, banyak penyadapan telepon 

dalam rentang waktu 2012 hingga 2013, Intelijen Australia juga membongkar 

semua enkripsi yang dilakukan Telkomsel. Perlahan-lahan penyadapan dengan 

operator seluler Telkomsel semakin terkuak. Diperkirakan kegiatan tersebut 

dilakukan melalui Singapura. Singapura merupakan transit kabel transmisi bawah 

laut antara Indonesia dan Australia. Dimana ada tiga macam elemen jalur kabel 

yang dimiliki oleh Telkomsel. Elemen satu (akses) adalah akses yang 

menghubungkan ke pelangggan. Kedua (transmisi) adalah jalur kabel laut yang 

menghubungakn antar Negara. Ketiga (central) merupakan tepat berada di masing-
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masing titik central komunikasi. Dengan mengamankan data pengguna Telkomsel 

melakukan sistem pengamanan jaringan dengan GSM (Global System for 

Mobile Communications, originally Groupe Spécial Mobile) Security Standart 

yang dikeluarkan oleh 3GPP/ETSI (3rd Generation Partnership Project, European 

Telecommunications Standards Institute) dan ITU (International Telekomunication 

Union). Dengan kebijakan tentang pengolahan keamanan informasi standar dan 

prosedur mengenai pengamanan jaringan baik secara fisik maupun kesisteman 

bertujuan untuk memelihara kerahasiaan, integritas dan informasi [1]. 

 Oleh  karena  itu,  komunikasi saat ini sangat rentan terserang oleh pihak 

ketiga yang merugikan. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini 

adalah enkripsi pesan text dengan algoritma AES (Advanced Encryption Standard), 

yaitu algoritma cryptographic yang dapat digunakan unutk mengamankan data. 

Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi 

(encipher). Ciphertext merupakan informasi yang sudah dienkripsi atau pesan yang 

tidak mudah terbaca. Maka, Algoritma AES yang biasanya menggunakan kunci 

kriptografi 128, 192, dan 256 bits untuk mengenkripsi data pada blok 128 bits [2].  

Dalam algoritma AES, ada beberapa kriteria pemilihan AES didasarkan pada 

3 kriteria antara lain: keamanan, harga, dan karakteristik algoritma beserta 

implementasinya. Keamanan merupakan factor terpenting dalam evaluasi (minimal 

seaman triple DES), yang meliputi ketahanan terhadap semua analisis sandi yang 

telah diketahui dan diharapkan dapat menghadapi analisis sandi yang belum 

diketahui. Di samping itu, AES juga harus dapat digunakan secara bebas tanpa 

harus membayar royalty, dan juga murah untuk diimplementasikan pada smartcard 

yang memiliki ukuran memori kecil. AES juga harus efisien dan cepat (minimal 

secepat Triple DES) dijalankan dalam berbagai mesin 8 bit hingga 64 bit, dan 

berbagai perangkat lunak. AES memiliki blok masukan dan keluaran serta kunci 

128 bit. Untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi, AES dapat menggunakan kunci 

192 dan 256 bit. Setiap masukan 128 bit plaintext dimasukkan ke dalam state yang 

berbentuk bujursangkar berukuran 4x4 byte. State ini di XOR dengan key dan 

selanjutnya diolah 10 kali dengan subtitusi-transformasi linier-Addkey. Dan diakhir 

diperoleh ciphertext. Berikut ini adalah operasi Rijndael (AES) yang menggunakan 

128 bit kunci: 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute
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a. Ekspansi kunci utama (dari 128 bit menjadi 1408 bit) 

b. Pencampuran subkey 

c. Ulang dari i=1 sampai i=10 Transformasi : ByteSub (subtitusi per 

byte) ShiftRow (Pergeseran byte perbaris) MixColumn (Operasi 

perkalian GF(2) per kolom) 

d. Pencampuran subkey (dengan XOR) 

e. Transformasi : ByteSub dan ShiftRow 

f. Pencampuran subkey kesimpulan yang di dapatkan adalah : 

a.1. AES terbukti kebal menghadapi serangan konvensional (linier  

dan diferensial) yang menggunakan statistik untuk memecahkan 

sandi. 

b.1. Kesederhanaan memberikan keuntungan berupa kepercayaan 

bahwa AES tidak ditanami trapdoor. 

c.1. Namun, kesederhanaan struktur AES juga membuka kesempatan 

untuk mendapatkan persamaan aljabar AES yang selanjtnya 

akan diteliti apakah persamaan tersebut dapat dipecahkan. 

g. Bila persamaan AES dapat dipecahkan dengan sedikit pasangan 

plaintext/ciphertext, maka riwayat AES akan berakhir. 

h. AES di desain dengan sangat hati-hati dan baik sehingga setiap 

komponennya memiliki tugas yang jelas. 

i. AES memiliki sifat cipher yang diharapkan yaitu : tahan menghadapi 

analisis sandi yang diketahui, fleksibel digunakan dalam berbagai 

perangkat keras dan lunak, baik digunakan untuk fungsi hash karena 

tidak memiliki weak (semi weak) key, cocok untuk perangkat yang 

mem butuhkan key agility yang cepat, dan cocok untuk stream cipher 

[2]. 

Adapun perbandingan jumlah proses yang harus dilalui untuk masing-

masing masukan. 

Tabel 1. 1 Jumlah putaran berdasarkan panjang kunci [5]. 

Jenis 

Algoritma 

Panjang kunci 

(Nk Word) 

Ukuran Blok 

(Nb Words) 

Jumlah Putaran 

(Nr) 

AES-128 4 4 10 
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AES-192 6 4 12 

AES-256 8 4 14 

 

Pada dasarnya algoritma AES melakukan subtitusi, permutasi dan jumlah 

putaran (cipher berulang). Saat melakukan putaran menggunakan kunci internal 

yang berbeda (round key). Dimana AddRoundKey menggunakan XOR antara 

tempat awal (plaintext dengan cipher key), disebut juga dengan initial round. Proses 

enkripsi ini dilakukan untuk pengamanan pengiriman data yang akan dikirmkan 

pada si penerima. 

Dalam teknologi sekarang algoritma AES didesain dengan hati-hati dan 

baik sehingga setiap komponen punya tugas masing-masing. Algortima AES 

memiliki sifat cipher yang diharapkan yaitu : tahan menghadapi analisis sandi yang 

diketahui, fleksibel digunakan dalam berbagai perangkat keras dan lunak, baik 

digunakan untuk fungsi karena tidak memiliki weak(semi weak) key, yang lebih 

cocok untuk perangkat dengan kebutuhan key agility yang cepat dan cocok buat 

stream cipher. 

Dalam mode yang akan digunakan akan disesuikan dengan mode operasi 

pada algoritma AES 128. Akan tetapi mode operasi ini tidak akan meninggalkan 

kecepatan enkripsi AES karena enkripsi dilakukan secara sekuensial. Salah satu 

mode operasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi data korup atau gangguan. 

Algoritma hash menjadi hukum untuk digunakan dalam aplikasi tertentu 

Pemerintah AS, termasuk penggunaan dalam algoritma kriptografi dan protocol 

lainnya, sebagai perlindungan informasi unclassified sensitif. Oleh sebab itu, pada 

tugas akhir ini dipilih penerapan Algoritma AES 128 dengan melakukan enkripsi 

pada aliran pesan text. 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa detail permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana cara kerja implementasi pada enkripsi text dengan algoritma 

AES-128? 

b. Bagaimana membuat aplikasi mengenkripsi pesan text? 
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 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Memahami cara kerja enkripsi pengiriman pesan text dengan algoritma 

AES-128. 

b. Menghasilkan aplikasi enkripsi text menggunakan algoritma AES-128. 

 Batasan Masalah 

Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan masalah yakni 

sebagai berikut: 

a. Sistem ini menggunakan kriptografi AES-128.  

b. Sistem ini berlaku di Mobile Android. 

 Metodologi 

Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan Aplikasi enkripsi pesan text 

antara lain sebagai berikut: 

 Studi Pustaka 

Pada hal ini melakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti 

paper, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan Implementasi Enkripsi pesan 

text dengan algoritma AES-128.  

 Analisis dan Desain Sistem 

Pada tahap ini mendifinisikan batasan kegiatan untuk melakukan 

perancangan awal pada arsitektur dan use case. Sesuai dengan kebutuhan sistem 

yang sudah diuraikan mengenai aplikasi pengaman data dengan algoritma 

Advanced Encryption Standard(AES) pada file. Analisa ini menentukan 

informasi,fungsi,proses atau prosedur yang diperlukan untuk kerja dan antar muka 

dari sistem yang mengamankan suatu data input yang berupa plaintext. Kemudian 

data tersebut dienkripsi dengan algoritma Advanced Encryption Standard(AES).  

Desain dari sistem yang akan diimplementasikan atau alur sistem sesuaian 

dengan metode yang akan digunakan. Pengirim akan memasukan data text melalui 

SMS kemudian diubah menjadi bit digital untuk mengamankan data text yang akan 

diproses selanjutnya. Proses tersebut merupakan kompresi dari data text yang akan 

dienkripsi dengan algoritma AES-128 dan dikirim antara dua buah smartphone 

melalui jaringan. Pengiriman ini melalui satu arah yaitu untuk mengirim suatu 
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pesan dan menerima singkat berupa text melalui perangkat nirkabel, dengan 

perangkat komunikasi telepon selular. Dalam hal inisial perangkat nirkabel yang 

digunakan adalah telepon selular.  

Algoritma AES juga menggunakan hash yang menyerupai suatu metode yang 

secara langsung mengakses record-record dalam suatu tabel dengan melakukan 

transformasi aritmatik pada key yang menjadi alamat dalam tabel tersebut. Key 

merupakan suatu input dari pemakai di mana pada umumnya berupa nilai atau string 

karakter.  

 Implementasi  

Pada tahap ini dilakukan implementasi dilakukan pada program kriptografi 

dengan algoritma AES-128, yang untuk mengenkripsi file pesan text. Pada text yang 

di dapat melalui input diubah menjadi data byte sebelum bisa dienkripsi. Setelah 

pengubahan dari data tersebut, maka pesan text di enkripsi dan dikirimkan. 

Pengubahan text menjadi byte bergantung dari efisiensi waktu dan kecepatan yang 

dihasilkan sangat unik, saat text diubah menjadi byte, textnya tidak akan rusak, 

sebab pengubahan ada pada string atau nilai karakter. 

 Pengujian 

Pada tahap ini berkaitan dengan uraian tentang rencana uji coba terhadap 

program yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan melakukan pengiriman 

pesan, kemudian dilanjutkan dengan pengujian enkripsi  pesan text melalui aplikasi. 

Aplikasi AES enkripsi yang akan melakukan enkripsi pada pesan text yang telah 

dienkripsi kemudian dikirim pada penerima.  

 Pembuatan Laporan 

Tahap akhir ini merupakan tahap dari penyelesaian tahap-tahap 

sebelumnya. Dimana laporan yang dituliskan merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang selesai dilakukan. 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pesan text, kriptografi, enkripsi dan algoritma Advance Encryption 

Standard (AES). 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisa kebutuhan 

fungsionalitas, analisa kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan skenario 

use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, class diagram 

dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram ke dalam source code. Pengujian meliputi pengujian 

pengolahan keamanan data dengan algoritma AES serta pengujian keberhasilan 

enkripsi dalam penyandian data.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan dating. 


