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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Short Message Service 

Sebuah pesan Short Message Service (SMS), seperti yang telah 

dispesifikasikan oleh Organisasi Etsi, mempunyai panjang sampai dengan 160 

karakter. Masing-masing karakter dari pesan SMS merupakan 7 bit yang 

berdasarkan 7-bit default alphabet. Delapan bit pesan, yang memiliki panjang 

maksimal 140 karakter, biasanya tidak dapat dilihat oleh ponsel sebagai pesan 

teks, tetapi digunakan untuk data seperti pada smart messaging, yaitu foto dan 

suara. 16-bit pesan, yang memiliki panjang maksimal 70 karakter digunakan 

untuk pesan teks Unicode dan dapat dilihat oleh banyak ponsel. 16-bit pesan teks 

dari kelas 0 akan muncul sebagai flash SMS pada beberapa ponsel (Petterson, 

2011). 

Sebuah pesan SMS mempunyai meta-data, sebagai contoh informasi 

mengenai pengirim (nomor layanan pusat, nomor pengirim), informasi protokol 

(protocol identifier, data coding scheme), dan timestamp (Petterson, 2011). 

 

2.1.1 PDU Format 

Ada dua cara untuk mengirim dan menerima pesan SMS, yaitu melalui 

modus teks dan melalui modus PDU (protocol description unit). Modus teks 

tidak tersedia pada beberapa ponsel (Petterson, 2011).   
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Ketika sebuah pesan SMS akan dikirimkan oleh ponsel, pesan ini diubah 

terlebih dahulu menjadi paket PDU sebelum dikirim. Proses ini akan melakukan 

pengkodean, baik nomor tujuan maupun isi pesan. Teks dimasukkan ke PDU 

menggunakan 8-bit per karakter pada skema pengkodean. Ketika pesan telah 

terkirim dan diterima oleh penerima, akan dilakukan operasi invers. Pada operasi 

ini, pesan teks diekstraksi dari paket PDU dan ditampilkan pada ponsel penerima 

dalam 7-bit format ASCII (Petterson, 2011). 

Tabel 2.1 menunjukkan contoh meta-data dari sebuah pesan yang dikirim 

dari nomor +31653131313 ke nomor 0612345678 dan berisi pesan “How are 

you?” (Petterson, 2011). 

 

Tabel 2.1 Contoh Format PDU (Sumber: Ekkebus, Swen-Peter, 2002) 

 

 

Semua oktet di atas merupakan heksadesimal oktet 8-bit, kecuali nomor 

pusat layanan, nomor pengirim dan timestamp, yang merupakan oktet semi-

desimal. Pada timestamp yang telah diuraikan, enam karakter pertama 

Encrypted Short Message..., Aloysius Ari Wicaksono, FTI UMN, 2012



12 
 

merepresentasikan tanggal, enam karakter berikutnya merepresentasikan waktu, 

dan dua sisanya merupakan zona waktu berdasarkan GMT. Jika panjang nomor 

telepon pengirimnya ganjil tidak dapat dilakukan pengurutan oktet yang tepat 

terhadap nomor ini sehingga perlu ditambahkan karakter “F” (Petterson, 2011). 

 

2.1.2 Pengkodean 7-bit data (septet) Menjadi Oktet 

Masing-masing karakter pesan SMS merupakan 7-bit data, tetapi PDU 

string menggunakan 8-bit data. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkodean 7-

bit data menjadi oktet. Cara yang dilakukan adalah 1 bit terakhir dari karakter 

kedua diambil untuk ditambahkan menjadi bit pertama karakter pertama 

sehingga karakter pertama panjangnya sudah menjadi 8-bit, tetapi karakter 

kedua panjangnya menjadi enam bit saja. Oleh karena itu, dua bit terakhir dari 

karakter ketiga diambil untuk ditambahkan ke karakter kedua menjadi bit 

pertama dan kedua sehingga panjang karakter kedua sudah menjadi 8 bit, tetapi 

karakter ketiga panjangnya menjadi lima bit saja. Agar panjang karakter ketiga 

menjadi 8-bit, diambillah dari karakter keempat, dan seterusnya hingga semua 

karakter panjangnya 8-bit, kecuali karakter terakhir. Setelah itu, semua karakter 

diubah menjadi heksadesimal (Petterson, 2011). 

Contoh pada tabel 2.2 adalah pengkodean pesan “hellohello” yang terdiri 

dari 10 karakter dan tiap-tiap karakter panjangnya 7-bit (Petterson, 2011). 
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Tabel 2.2 7-bit Pesan “hellohello” (Sumber: Pettersson, Lars) 

 

 

Setelah dilakukan pengkodean 7-bit menjadi 8-bit, hasilnya akan menjadi 

seperti ditunjukkan oleh tabel 2.3.  

 

Tabel 2.3 Hasil Pengkodean 7-bit “hellohello” Menjadi 8-bit (Sumber: 

Pettersson, Lars) 

 

 

Pesan “hellohello” setelah dikodekan menjadi 8-bit, akan menjadi E8 32 

9B FD 46 97 D9 EC 37. 

 

2.2  Pemrograman Jaringan 

2.2.1 Komunikasi Client/Server 

Secara umum, system yang menggunakan jaringan terdiri dari sebuah 

server, client, dan sebuah media untuk komunikasi seperti yang terlihat pada 

gambar 2.1 (Buyya, 2009). 

 

Karakter 

ASCII 

7-Bit 

Encrypted Short Message..., Aloysius Ari Wicaksono, FTI UMN, 2012



14 
 

 

Gambar 2.1 Komunikasi Client-Server (Sumber: Buyya, 2009) 

 

Sebuah komputer yang menjalankan sebuah program yang melakukan 

permintaan layanan disebut client, sedangkan sebuah komputer yang 

menjalankan program yang menyediakan layanan kepada satu atau lebih client 

disebut server. Media komunikasi dapat berupa dapat kabel maupun nirkabel 

(Buyya, 2009). 

Secara umum, program yang dijalankan di sisi client melakukan 

permintaan kepada program yang terdapat di server. Proses ini menggunakan 

layanan jaringan yang disediakan oleh transport layer, yang biasa disebut 

TCP/IP (Transport Control Protocol / Internet Protocol) stack. Transport layer 

terdiri dari dua tipe protokol, yaitu TCP (Transport Control Protocol) dan UDP 

(User Datagram Protocol) (Buyya, 2009). 

 

2.2.2 Alamat dan Nomor Port 

Setiap peralatan yang tersambung ke Internet diidentifikasikan dengan 

sebuah nomor unik, 4-byte alamat IP. Nomor unik ini biasanya ditulis dalam 

format xxx.xxx.xxx.xxx yang setiap byte nya bernilai antara 0 sampai dengan 

255. Sebagai contoh yaitu nomor 192.168.123.321. Nomor ini sangat sulit 
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dimengerti oleh orang awam dan sangat sulit untuk diingat. Oleh karena itu, 

alamat IP ini dipetakan menjadi nama seperti www.google.com, yang lebih 

mudah untuk diingat (Buyya, 2009). 

Secara umum, setiap peralatan hanya memiliki sebuah alamat Internet. 

Namun, peralatan seringkali butuh untuk berkomunikasi dan menyediakan lebih 

dari sebuah tipe layanan atau untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu 

komputer secara bersamaan. Untuk mengatasi hal ini digunakanlah port, sebuah 

logical access point, yang direpresentasikan dengan sebuah 16-bit bilangan bulat 

positif. Setiap layanan yang ditawarkan kepada sebuah komputer 

diidentifikasikan secara unik oleh sebuah nomor port. Oleh karena itu, alamat IP 

dapat diibaratkan seperti alamat rumah tempat surat dikirim melalui pos dan 

nomor port diibaratkan seperti kepada siapa surat itu ditujukan di rumah yang 

bersangkutan (Buyya, 2009). 

 

2.2.3 XML-RPC 

XML-RPC adalah sekumpulan implementasi yang memungkinkan 

software dijalankan di sistem operasi yang berbeda ataupun dijalankan di 

lingkungan yang berbeda untuk membuat procedure calls melalui jaringan 

Internet. Metode ini menggunakan HTTP untuk transportasinya dan 

menggunakan XML untuk proses pengkodean. XML-RPC dirancang sangat 

sederhana, tetapi juga memungkinkan struktur data yang kompleks untuk 

dikirim, diproses, dan dikembalikan. 
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Komunikasi dengan menggunakan XML-RPC hanya membutuhkan data 

yang kecil dan ringan. Hal ini disebabkan karena pada XML-RPC, data yang 

dikirimkan hanya berupa parameter, bukan berupa objek. Parameter yang 

dikirimkan dapat berupa skalar, tanggal, teks, angka, dan dapat juga berupa 

struktur data yang kompleks (UserLand, 2011). 

Pada XML-RPC, client akan mengirimkan permintaan kepada server 

dengan cara mengirimkan data beserta prosedur dari server ke alamat server dan 

yang port yang akan digunakan (UserLand, 2011). 

Contoh permintaan data yang dikirimkan oleh client:  

<?xml version="1.0"?> 

<methodCall> 

<methodName>examples.getStateName 

</methodName> 

<params> 

     <param> 

    <value><i4>41</i4></value> 

</param>  

</params> 

     </methodCall> 

Method Call menunjukkan bahwa file XML ini merupakan permintaan 

dari client yang ditujukan kepada server. Method Name adalah nama prosedur 

yang akan dijalankan oleh server berdasarkan permintaan dari client. Sedangkan, 

params berisi parameter-parameter apa saja yang akan dikirimkan ke prosedur 

yang dipanggil tersebut (UserLand, 2011). 
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Setelah client melakukan permintaan kepada server, server akan 

memproses permintaan client, lalu akan mengembalikan data kepada client. 

Contoh pengembalian data yang dikirimkan oleh server (UserLand, 2011). 

<?xml version="1.0"?> 

<methodResponse> 

<params> 

<param> 

   <value> 

      <string>South Dakota</string> 

 </value> 

</param> 

</params> 

</methodResponse> 

Method Response menunjukkan bahwa file XML ini merupakan respon 

yang diberikan server sebagai jawaban atas permintaan dari client. Berbeda 

dengan permintaan yang dikirimkan oleh client, pada pengembalian data yang 

dikirimkan oleh server hanya berupa parameter-paramater apa saja yang akan 

dikirimkan kepada client dan tidak terdapat nama prosedur (UserLand, 2011). 

 

2.3  Enkripsi 

2.3.1 Pengertian Enkripsi 

Enkripsi adalah proses pengkodean dari teks asli (plaintext) menjadi teks 

yang telah dienkripsi (ciphertext). Proses dekripsi digunakan untuk 

mengembalikan ciphertext menjadi plaintext (Stallings, 2005). 
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Metode enkripsi dan dekripsi data dibagi menjadi dua, yaitu enkripsi 

simetris dan enkripsi asimetris. Pada enkripsi simetris, kunci yang digunakan 

untuk proses enkripsi dan dekripsi sama. Enkripsi simetris juga dikenal sebagai 

enkripsi konvensional (Stallings, 2005). 

Enkripsi asimetris menggunakan dua buah kunci yang berbeda untuk 

enkripsi dan dekripsi. Terdapat kunci publik yang dapat digunakan untuk 

enkripsi dan kunci privat untuk melakukan dekripsi. Setiap orang dapat 

melakukan enkripsi menggunakan kunci publik, tetapi yang dapat melakukan 

dekripsi hanyalah pemegang kunci privat. Tingkat keamanannya tergantung 

pada tingkat kerahasiaan kunci privat. Semakin rahasia kunci privat enkripsi 

asimetris akan semakin aman, begitu juga sebaliknya (Stallings, 2005). 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Enkripsi Block Cipher 

1. Data Encryptions Standard  

Data Encryptions Standard (DES) adalah sebuah block cipher 

simetris yang melakukan proses enkripsi dan dekripsi data pada blok 64-

bit dan menggunakan sebuah kunci 56-bit. Algoritma ini diadopsi oleh 

United States sebagai standar federal pada 1977. Teknik ini 

menggunakan blok 64-bit dari plaintext sebagai input dan menghasilkan 

blok 64-bit ciphertext sebagai output. Proses enkripsi dan dekripsinya 

menggunakan permutasi dan substitusi di dalam algoritmanya. Pada DES 

terdapat 16 ronde, yang berarti algoritma utama yang digunakan diulang 

sebanyak 16 kali untuk menghasilkan ciphertext. Jika jumlah ronde 
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ditambahkan, tingkat keamanan dari algoritma ini akan meningkat secara 

eksponensial. 

2. Triple DES 

Triple DES merupakan variasi dari DES. Algoritma ini 

menggunakan kunci 64-bit yang terdiri dari 56 bit kunci efektif dan 8 

parity bit. Ukuran blok untuk Triple DES adalah 8 byte. Ide utama dari 

teknik ini adalah meningkatkan keamanan dari DES dengan cara 

melakukan enkripsi DES sebanyak tiga kali dengan menggunakan tiga 

buah kunci yang berbeda. Algoritma ini sangat aman, tetapi juga sangat 

lambat.  

3. Blowfish 

Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang didesain oleh 

Bruce Schneier pada 1993 sebagai alternatif dari algoritma enkripsi yang 

telah ada. Blowfish mempunyai ukuran blok 64-bit dan sebuah variable 

kunci yang panjangnya antara 32 bit hingga 448 bit. Algoritma ini 

merupakan 16-round Feistel cipher dan menggunakan kunci yang besar 

yang tergantung pada S-box. Struktur Blowfish mirip dengan struktur 

CAST-128, yang menggunakan fixed S-boxes. 

4. RC5 

Algoritma ini didesain oleh Ronald Rivert. Algoritma ini hanya 

membutuhkan memori yang kecil. Karakteristik algoritma ini adalah 

variabel banyaknya ronde, mudah diimplementasikan, analisis tingkat 
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keamanan yang tinggi dan data berdasarkan rotasi. Ukuran blok antara 32 

bit hingga 128 bit. 

5. RC6 

RC6 adalah sebuah block cipher simetris yang diturunkan dari 

RC5. Algoritma ini didesain oleh Ron Rivest, Matt Robshaw, Ray 

Sidney, dan Yiqun Lisa Yin untuk memenuhi syarat dari kompetisi AES.  

6. Advanced Encryption Standard 

AES, biasa disebut juga Rijndael, didesain oleh Daemen dan 

Vincent Rijmen. AES digunakan untuk menggantikan DES sebagai 

standar enkripsi. AES diterima oleh National Institute of Standards and 

Technology (NIST) pada Desember 2001 dengan menggunakan blok 

128-bit. Saat ini, algoritma ini mendukung penggunaan kunci dengan 

panjang 128, 192, dan 256 bits. Masing-masing ukuran kunci enkripsi 

menyebabkan algoritma berperilaku sedikit berbeda sehingga 

meningkatkan ukuran kunci juga dapat meningkatkan kompleksitas dari 

algoritma ini. 

 

2.3.3 Perbandingan Beberapa Teknik Enkripsi Block Cipher 

Perbandingan ini dilakukan dengan melihat efek dari perubahan ukuran 

kunci dan blok serta tingkat kecepatan dari algoritma yang dipilih. Jika ukuran 

blok sangat kecil, kemungkinan penyerang untuk melakukan dekripsi terhadap 

pesan sangat besar. Jika ukuran blok sangat besar, akan sangat sulit dan 

performanya akan sangat buruk (VetriVel, 2010). 
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Perbandingan beberapa teknik enkripsi block cipher dapat dilihat pada 

tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Perbandingan Beberapa Teknik Enkripsi Block Cipher (Sumber: 

VetriVel, 2010) 

 

 

Algoritma DES mudah untuk dipecahkan dan ketika kecepatannya 

dinaikkan, tingkat keamanannya akan berkurang. Triple DES mirip dengan 

DES, tetapi penggunaan kunci yang lebih panjang dapat mengurangi waktu 

pemecahan. AES lebih kuat dan cepat jika dibandingkan dengan DES. AES 

sudah banyak diadopsi baik oleh pemerintah hingga perusahaan-perusahaan 

yang bersifat rahasia. Penggunaan kunci antara 32 hingga 448 menyebabkan 

algoritma ini sangat ideal baik jika digunakan di area domestik maupun hingga 
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ke seluruh dunia. Blowfish juga cepat, tetapi akan melambat jika kunci diganti. 

Algoritma RC5 dan RC6 sangat cepat, aman, menawarkan performa yang 

bagus, fleksibel, dan sederhana (VetriVel, 2010). 

Pada gambar 2.2 menunjukkan bahwa AES, blowfish, dan RC6 

mempunyai performa yang lebih baik (VetriVel, 2010). 

 

Gambar  2.2 Perbandingan Block Cipher Terhadap Dampak Pada Keamanan 

(Sumber: VetriVel, 2010) 

 

Gambar 2.3 menunjukkan perbandingan throughput pada tiap-tiap 

teknik enkripsi dari waktu ke waktu (VetriVel, 2010). 

 

Gambar  2.3 Perbandingan Waktu dan Throughput (Sumber: VetriVel, 2010) 
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Dari hasil penelitian di atas membuktikan bahwa AES, Blowfish, dan 

RC6 mempunyai tingkat performa yang lebih bagus dibandingkan dengan 

algoritma lainnya (VetriVel, 2010). 

 

2.3.4 Advanced Encryption Standard 

Advanced Encryption Standard (AES) didesain untuk mengatasi 

permasalahan DES yang dapat dengan mudah dipecahkan oleh penyerang 

karena kunci yang digunakan DES terlalu kecil. The National Institute of 

Standards and Technology (NIST) memilih algoritma Rjindael sebagai basis 

dari AES (Forouzan, 2007). 

AES menggunakan blok data 128-bit dan didesain dengan 

menggunakan tiga buah ukuran kunci, yaitu 128, 192, atau 256 bit. Jika 

menggunakan kunci dengan ukuran 128 bit, jumlah ronde yang digunakan 

adalah 10, sedangkan jika menggunakan kunci dengan ukuran 192 bit, jumlah 

ronde yang digunakan adalah 12, dan jika menggunakan kunci dengan ukuran 

256 bit, jumlah ronde yang digunakan adalah 14 (Forouzan, 2007). 

 

Tabel 2.5 Jumlah Ronde dan Ukuran Kunci pada AES (Sumber: Forouzan, 

2007) 
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Masing-masing ronde dalam AES, kecuali ronde terakhir, merupakan 

sebuah cipher yang terdapat empat operasi. Sedangkan ronde terakhir terdapat 

tiga operasi (Forouzan, 2007). 

 

Gambar  2.4 AES (Sumber: Forouzan, 2007) 

 

Secara umum, proses-proses yang dilakukan dalam AES adalah: 

a. Ronde inisial: Pada ronde ini dilakukan proses penambahan kunci 

ronde pada plaintext sebelum masuk ronde pertama. 

b. Tiap ronde, kecuali ronde terakhir, yaitu:  

- Substitusi Byte: Substitusi non-linear yang dilakukan dengan cara 

mengganti setiap byte yang ada dengan byte lainnya sesuai dengan 

table lookup. 

- Penggeseran Baris: sebuah langkah transposisi yang dilakukan 

dengan cara menggeser setiap baris secara berputar sebanyak 

jumlah langkah tertentu. 
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- Penggabungan Kolom: operasi pencampuran kolom dengan 

mengkombinasikan empat byte di setiap masing-masing kolom. 

- Penambahan Kunci Ronde. 

c. Ronde Terakhir, sama dengan ronde-ronde sebelumnya, tetapi tidak 

melakukan proses Penggabungan Kolom.  

- Substitusi Byte. 

- Shift Row. 

- Penambahan Kunci Ronde. 

 

 

Gambar  2.5 Proses Tiap Ronde Pada AES (Sumber: Forouzan, 2007) 
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