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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada awal 1980an, software belumlah bersifat terdistribusi melainkan 

hanya bersifat menyalin dari satu komputer ke komputer lainnya. Programmer 

ingin agar software hanya diinstal sekali pada server dan akan dipanggil secara 

remote melalui jaringan dari beberapa client (Palmer, 2011).   

Untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah Remote Procedure Call (RPC) 

yang pada mulanya dikembangkan oleh Sun Microsystems. Pada awalnya, RPC 

ini hanya dapat dijalankan pada bahasa pemrograman C dan digunakan untuk 

membangun Network File System (NFS). Hasil pengembangan NFS ini 

didapatkan fakta bahwa kecepatan transfer file melalui NFS hampir sama 

dengan kecepatan transfer file dalam sebuah komputer yang sama (Bower, 

2009). 

Karena RPC hanya dapat diimplementasikan pada bahasa pemrograman C, 

penelitian lalu terfokus pada bagaimana agar RPC juga dapat dilakukan antar 

bahasa pemrograman. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjalankan 

prosedur yang ada pada server sehingga komunikasi akan sederhana dan efisien 

(Bower, 2009). 

Pada 1998, XML telah dijadikan standar oleh W3C yang menyebabkan 

setiap compiler akan mendukung XML (Palmer, 2011).  Akhirnya, 

dikembangkanlah XML-RPC yang memungkinkan program dijalankan pada 
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sistem operasi ataupun lingkungan yang berbeda untuk menjalankan procedure 

calls melalui Internet. Pada April 1998, XML-RPC sudah berhasil 

dikembangkan dan berhasil diimplementasikan (XML-RPC, 2012). 

Adanya XML-RPC yang dapat digunakan untuk komunikasi antara bahasa 

pemrograman ataupun juga antar lingkungan yang berbeda ini dapat digunakan 

untuk mengembangkan aplikasi yang dapat meneruskan SMS dari ponsel yang 

satu ke ponsel lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan sehingga proses meneruskan 

SMS tidak hanya dapat dilakukan pada ponsel dengan jenis sama ataupun 

dengan sistem operasi yang sama, tetapi juga dapat dilakukan pada berbagai 

jenis ponsel dengan sistem operasi yang berbeda-beda. 

Saat ini, di ponsel yang menggunakan sistem operasi Android sudah ada 

program sejenis untuk meneruskan SMS dari ponsel yang satu ke ponsel lainnya. 

Namun, program yang bernama SMS Forwarding tersebut melakukan forward 

pesan dengan mengirimkan SMS yang baru. Padahal, tarif untuk mengirimkan 

SMS dari operator-operator di Indonesia saat ini masih relatif cukup mahal. 

Rata-rata, biaya untuk mengirimkan sebuah SMS sebesar Rp100,00 s.d. 

Rp150,00 (Paseban, 2011). Selain itu, program tersebut juga tidak mampu 

membalas SMS yang masuk tadi menggunakan nomor yang bertindak sebagai 

forwarder.  
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Tabel 1.1 Perbandingan Tarif SMS antar Operator (Sumber : 

http://www.paseban.com, 2011) 

 

 

Melihat besarnya tarif SMS yang harus dikeluarkan untuk mengirim 

sebuah pesan, maka program meneruskan SMS ini akan dibuat melalui jaringan 

Internet. Jumlah pengguna Internet di Indonesia sebanyak 31.900.000 orang dan 

61,88 persennya menggunakan Internet melalui ponsel (Vivanews, 2011). 

Dengan kata lain, pengguna Internet melalui ponsel di Indonesia mencapai 

24.195.080 orang. Kondisi ini didukung oleh banyaknya paket Internet yang 
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ditawarkan oleh operator-operator di Indonesia sehingga pengguna ponsel dapat 

menikmati layanan Internet tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. 

 

Tabel 1.2 Perbandingan Tarif Internet antar Operator Paket Volume Based 

(Sumber :http://indosel.wordpress.com, 2011) 
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Ponsel pintar menggunakan sistem operasi untuk menjalankan program-

programnya. Sistem operasi pada ponsel pintar yang berdedar saat ini adalah 

Android, Blackberry OS, iOS, dan Symbian. Pada 2011, market share untuk 

sistem operasi Android adalah sebesar 39,50%, tertinggi dibandingkan sistem 

operasi yang lainnya. Market share sistem operasi diprediksi akan terus 

meningkat dan pada 2015 diprediksi akan sebesar 45,40% (Glasser, 2011). 

Pengiriman data yang dilakukan melalui jaringan Internet memiliki resiko 

rentan terhadap serangan para hacker. Menurut data National White Collar 

Crime Center Internet Crime Complaint Center (IC3), FBI menerima lebih dari 

300.000 keluhan tentang kejahatan di Internet, dan terus bertambah (Vivanews, 

2011). Selain itu, menurut Identity Theft Resource Center, sampai 13 Oktober 

2009, terdapat 403 kasus penerobosan data yang telah dilaporkan sepanjang 

tahun dan mengekspos lebih dari 220 juta dokumen.  

Kasus kejahatan yang dilakukan di Internet tidak hanya terjadi di luar 

negeri, melainkan juga dilakukan di Indonesia. Bahkan, Kepolisian Indonesia 

(Polri) menyatakan bahwa jumlah kasus cyber crime atau kejahatan di dunia 

maya yang terjadi di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia (Polri, 2011). 

Melihat banyaknya kasus kejahatan di dunia maya, maka pengiriman data 

melalui jaringan Internet akan dilakukan dengan mengacu pada prosedur 

keamanan. 

Komunikasi antara webserver dengan ponsel akan menggunakan XML-

RPC service. XML-RPC mempunyai kelebihan, yaitu simpel dan cocok jika 

digunakan untuk mengirimkan data dalam ukuran kecil. Namun, XML-RPC 
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dirancang dengan tidak memperhatikan keamanan pada datanya (Ottosson, 

2009). Oleh karena itu, sebelum pesan dikirimkan oleh ponsel ke webserver, 

pesan tersebut akan dienkripsi terlebih dahulu sehingga pesan tidak dapat dibaca 

oleh orang lain dan tetap aman. 

Menurut Neil Coffey, algoritma enkripsi yang paling banyak digunakan 

saat ini adalah Advanced Encryption Standard yang aslinya bernama Rijndael. 

Algoritma ini telah menjadi standar untuk enkripsi di dunia sehingga sudah 

terbukti tingkat keamanannya. Selain itu, algoritma Advanced Encryption 

Standard juga relatif cepat dalam melakukan enkripsi dan dekripsinya sehingga 

cocok diimplementasikan di ponsel yang memiliki sumber daya terbatas 

(Javamex, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari kondisi tersebut di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan: 

bagaimana cara meneruskan SMS melalui jaringan Internet pada ponsel berbasis 

Android dengan menggunakan teknik enkripsi Advanced Encryption Standard? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini fokus pada pengembangan aplikasi ponsel pintar yang 

menggunakan sistem operasi Android versi 2.1 (Eclair) ke atas, implementasi 

algoritma enkripsi Advanced Encryption Standard untuk masalah kerahasiaan 

data, dan pengembangan aplikasi menggunakan PHP dan webserver Apache 

2.2.12 sebagai server utama.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk membangun program yang mampu meneruskan 

SMS melalui jaringan Internet pada ponsel berbasis Android dengan 

menggunakan teknik enkripsi Advanced Encryption Standard. Program ini akan 

memiliki fitur sebagai berikut. 

1. Meneruskan SMS dari ponsel forwarder ke receiver. 

2. Memberitahukan kepada receiver jika ada panggilan masuk pada forwarder. 

3. Membalas pesan masuk pada nomor forwarder melalui receiver. 

4. Melakukan impor kontak dari receiver ke forwarder. 

5. Melakukan permintaan forward pesan dari forwarder ke receiver. 

6. Melakukan backup dan restore pada database server. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh 

masyarakat luas yang memiliki banyak ponsel agar hanya perlu membawa satu 

ponsel utama ketika bepergian.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Studi Pustaka. 

Studi mengenai literatur-literatur yang sesuai dengan topik penelitian. 

Literatur tersebut akan menjadi pedoman dalam pembuatan dan penulisan 

penelitian. 
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2. Perancangan desain aplikasi. 

Desain aplikasi akan dibuat dengan menggunakan flowchart. 

3. Pembuatan aplikasi untuk webserver. 

Aplikasi akan dihubungkan dengan database yang sudah dibuat. 

Client, dalam hal ini ponsel Android akan mengirimkan paket data ke 

webserver. Kemudian, webserver akan memberi respon jawaban terhadap 

data yang dikirimkan. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan XML-

RPC. 

4. Pembuatan aplikasi untuk ponsel pintar berbasis Android sebagai forwarder. 

Ponsel pintar dihubungkan dengan webserver melalui Internet. Ketika 

ada pesan masuk, ponsel akan langsung mengirimkan pesan tersebut ke 

webserver yang nantinya akan diambil oleh receiver.  

5. Pembuatan aplikasi untuk ponsel pintar berbasis Android sebagai receiver. 

Ponsel pintar dihubungkan dengan webserver melalui Internet. Ponsel 

akan memeriksa webserver secara berkala apakah ada pesan yang 

dikirimkan oleh forwarder atau tidak.  

6. Penerapan metode keamanan pada komunikasi antara ponsel pintar dan 

webserver. 

Pengiriman pesan SMS dari ponsel ke webserver atau sebaliknya 

akan dienkripsi agar aman. Enkripsi dilakukan dengan menggunakan 

algoritma Advanced Encryption Standard. 
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7. Pengujian dan perbaikan program 

Menguji keterhubungan antara ponsel yang satu dengan ponsel yang 

lainnya dengan cara memeriksa integritas data, baik antara pesan maupun 

kontak yang dikirim dari ponsel yang satu dengan pesan yang diterima oleh 

ponsel lainnya. 

Pengujian enkripsi dilakukan dengan cara membandingkan pesan 

yang dikirim oleh ponsel yang satu dengan pesan yang diterima oleh ponsel 

lainnya. Jika pesan tersebut sama dan pesan yang disimpan di webserver 

sudah terenkripsi, berarti proses enkripsi dan dekripsi sudah berhasil. 

Pengujian juga dilakukan dengan cara melakukan backup dan restore 

pada tabel pesan, pesan balasan, dan list forwarder receiver. Jika tabel 

sudah dihapus lalu di-restore hasil dari backup yang sudah dilakukan, 

berarti proses backup dan restore berhasil dilakukan. 

8. Penulisan skripsi 

Menyusun skripsi berdasar studi literatur dan penelitian yang sudah 

dilakukan. 
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