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1. BAB II

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang berkaitan dengan sistem 

yang dibuat. Pada landasan teori ini membahas tentang pesan text, kriptografi, 

enkripsi dan algoritma Advance Encryption Standard (AES Semua pembahasan 

berguna untuk melakukan sistem yang akan dibuat, sehingga sistem dapat berjalan 

sesuai yang diharapkan. 

Pesan Text 

Merupakan media transmisi dimana seseorang bisa meninggalkan pesan 

untuk orang lain. Sistem berbasis android yang memungkinkan pengguna untuk 

bertukar pesan text, untuk memilih dan memberikan informasi text. Biasanya pesan 

text digunakan untuk berhubungan dengan individu, organisasi,produk dan jasa.  

Sistem pengoperasian dengan mendeteksi sambungan masuk text dari 

pengguna lain. Sinyal text akan disampaikan ke CPU bahwa ada panggilan masuk. 

CPU bersamaan menerima sinyal dari pesan text data link yang memberitahukan 

tentang ID pengguna. Setelah pengguna menyampaikan pesan, CPU menyimpan 

pesan text sesuai lokasi penyimpanan pesan ke dalam sistem direktori penerima. 

Penerima pesan text mengetahui bahwa sudah memiliki pesan text atau berupa 

pemberitahuan. Dengan cara penerima dapat melihat dan membaca pesan text 

tersebut. 

Kriptografi 

Kriptografi merupakan seni dan ilmu menyembunyikan informasi dari 

penerima yang tidak berhak. Kata kriptografi berasal dari kata Yunani kryptos 

(tersembunyi) dan graphein (menulis) [5]. 

Dalam teknologi informasi telah dan sedang dikembangkan cara-cara untuk 

menangkal berbagai serangan, seperti penyadap dan pengubahan data yang sedang 

dikirimkan. Transformasi ini memberikan solusi pada dua macam masalah 

keamanan data, yaitu masalah privasi (privacy) dan keotentikan (authentication). 

Kriptografi tidak berarti hanya memberikan keamanan informasi saja, namun lebih 

kearah teknik-tekniknya. 
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 Enkripsi 

Proses enkripsi adalah proses penyandian pesan terbuka (plaintext) menjadi 

pesan rahasia (ciphertext). Ciphertext inilah yang nantinya akan dikirimkan melalui 

saluran komunikasi terbuka. Pada saat ciphertext diterima oleh penerima pesan, 

maka pesan rahasia tersebut diubah lagi menjadi pesan terbuka melalui proses 

dekripsi sehingga pesan tadi dapat dibaca kembali oleh penerima pesan [11]. 

 Algoritma Advance Encryption Standard (AES) 

AES termasuk jenis algoritma kriptografi yang sifatnya simetri dan cipher 

blok. Algoritma ini menggunakan kunci yang sama saat enkripsi serta masukkan 

dan keluaran berupa blok dengan jumlah bit tertentu. 

 Input dan ouput dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. 

Urutan data yang sudah terbentuk dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut 

juga sebagai blok data atau plaintext yang nantinya akan dienkripsi menjadi 

ciphertext. Algoritma AES merupakan algoritma simetris yaitu menggunakan kunci 

yang sama untuk proses enkripsi. Algoritma AES memiliki tiga pilihan kunci yaitu 

tipe : AES-128, AES-192 dan AES-256. Masing-masing tipe menggunakan kunci 

internal yang berbeda yaitu round key untuk setiap proses putaran. Proses putaran 

enkripsi AES-128 dikerjakan sebanyak 10 kali (a=10), yaitu sebagai berikut : 

1. Addroundkey 

2. Putaran sebanyak a-1 kali, proses yang dilakukan pada setiap putaran 

adalah: SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey. 

3. Final round adalah proses untuk putaran terakhir yang meliputi 

SubBytes, ShiftRows, dan AddRoundKey. Proses putaran juga dikerjakan 

sebanyak 10 kali (a=10), yaitu sebagai 1. 

Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu 

SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey. Ilustrasi proses enkripsi 

AES dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 2. 1 Proses Enkripsi AES [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci AES 

Mulai 

Round counter = 10 

n = 10 

 

Add round key = data plain XOR  kunci AES 

a = 0 
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Gambar 2. 2 Diagram Alir Enkripsi Algoritma AES [5]. 
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 Cara kerja AES 128 

AES memiliki blok masukan dan keluaran kunci 128 bit untuk tingkat 

keamanan tinggi. Setiap masukan 128 bit plaintext dimasukkan ke dalam state yang 

berbentuk bujur sangkat berukuran 4x4 byte. State ini di XOR dengan key, 

kemudian diolah sebanyak 10 kali dengan subtitusi transformasi linear addkey. 

Maka diperoleh sebuah ciphertext. Dan cara operasi pada AES adalah sebagi 

berikut : 

1. Ekspansi kunci utama (128 bit menjadi 1408 bit) 

2. Pencampuran subkey 

3. Ulang dari i=1 sampai i=10 transformasi : SubByte, ShiftRow, MixColumn 

4. Pencampuran subkey (XOR) 

5. Transformasi : SubByte dan ShiftRow 

6. Pencampuran Subkey 

Dan dari eberapa operasi maka akan di terapkan cara kerja dari aes adalah 

sebagai berikut : 

 Representasi Data 

Input dan output dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. 

Urutan data yang sudah terbentuk dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut 

juga sebagai blok data atau plaintext yang nantinya akan dienkripsi menjadi 

ciphertext. Cipher key dari AES terdiri dari key dengan panjang 128 bit, 192 bit, 

atau 256 bit. Urutan bit diberi nomor urut dari 0 sampai dengan n-1 dimana n adalah 

nomor urutan. Urutan data 8 bit secara berurutan disebut sebagai byte dimana byte 

ini adalah unit dasar dari operasi yang akan dilakukan pada blok data. 

 Enkripsi 

Proses enkripsi pada algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu 

SubBytes, ShiftRows, Mixcolumns, dan AddRoundKey. Pada awal proses enkripsi, 

input yang telah dikopikan ke dalam state akan mengalami transformasi byte 

AddRoundKey. Setelah itu, state akan mengalami transformasi SubBytes, 

ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey secara berulang-ulang sebanyak Nr. 

Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai round function. Round yang 

terakhir agak berbeda dengan round-round sebelumnya dimana pada round 

terakhir, state tidak mengalami transformasi MixColumns. 


