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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Sebuah komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 7 

dengan koneksi Internet ISP First Media kecepatan 1,5 Mbps. 

2. Sebuah smartphone merk Sony Ericsson (Xperia Mini Pro) yang 

menggunakan sistem operasi Android versi 2.3.3 (Gingerbread) dengan 

koneksi Internet XL Axiata. 

3. Aplikasi Sniffer Wireshark 1.6.8 yang digunakan pada saat pengujian 

untuk dan Sebuah komputer web server Apache. 

 

5.2 Proses Pengujian dan Hasil Uji Coba 

Sebelum melakukan pengujian, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. 

Aplikasi diinstall pada smartphone dan komputer. Aplikasi smartphone dijalankan 

terlebih dahulu untuk keperluan registrasi pengguna. Setelah registrasi berhasil, 

aplikasi komputer dijalankan. Pada aplikasi komputer dilakukan pengaturan. 

Waktu interval polling diatur ke 3 detik. Pada saat pengujian, komputer dalam 

keadaan menyala dan aplikasi dalam keadaan berjalan. Smartphone dan komputer 

keduanya terkoneksi dengan Internet. 

Hirarki file pada komputer yang akan diuji dipaparkan pada gambar 5.1. 
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5.2.1 Pengujian Fungsionalitas Sistem 

Pengujian fungsionalitas sistem menekankan pada kemampuan aplikasi di 

smartphone untuk menampilkan data hirarki file di komputer. Sistem dikatakan 

berhasil jika aplikasi smartphone mampu menampilkan data hirarki file yang 

sesuai dan sama persis dengan data hirarki file di komputer. Pengujian dilakukan 

dengan 3 skenario. 

Skenario pertama pengujian dilakukan untuk menguji fungsionalitas sistem 

secara umum dan dalam kondisi normal. Pengujian dilakukan dengan penelurusan 

direktori dan file sejauh 5 tingkat kedalaman. Penelusuran dimulai dari “root” 

(Computer) menuju ke direktori drive “D:/”, direktori “UMN”, direktori 

Root 

D:/ C:/ 

UMN Android 

SKRIPSI Custom … HIMTI … 

bin Diagram img jurnal … 

Computer.jpg phone.jpg server.jpg 

Gambar 5.1. Hirariki File Komputer 
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“SKRIPSI”, direktori “img”, dan kemudian mengambil file “phone.jpg”. Data dan 

hasil pengujian skenario pertama dipaparkan pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Hasil Pengujian Skenario Pertama – Fungsionalitas Umum 

Lang

-kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi 

Hasil 

Hasil Keterangan 

1. Membuka 

aplikasi 

C:/ C:/ Computer 

(root) D:/ D:/ 

2. Memilih listing 

“D:/” 

Android Android Path saat ini 

adalah D:/ AST AST 

avast! sandbox avast! sandbox 

backup FD backup FD 

Data Data 

Dropbox Dropbox 

EclipseAndroid EclipseAndroid 

fd bagus fd bagus 

Galih Galih 

git git 

Misc Misc 

Peta Peta 

Program Files Program Files 

Project Project 

SMADAV SMADAV 

ubuntu ubuntu 

UMN UMN 

VM VM 

3. Memilih listing 

“UMN” 

HIMTI HIMTI Path saat ini 

adalah 

D:/UMN 
Semester 7 Semester 7 

SKRIPSI SKRIPSI 

4. Memilih listing 

“SKRIPSI” 

bin bin Path saat ini 

adalah 

D:/UMN/ 

SKRIPSI 

Diagram Diagram 

img img 

jurnal jurnal 

Program Program 

presentasi 

proposal 

skripsi.pptx 

presentasi 

proposal 

skripsi.pptx 

proposal 

skripsi.doc 

proposal 

skripsi.doc 

proposal 

skripsi.docx 

proposal 

skripsi.docx 

proposal 

skripsi.pdf 

proposal 

skripsi.pdf 
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Tabel 5.1. Hasil Pengujian Skenario Pertama – Fungsionalitas Umum (Lanjutan) 

Lang

-kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi 

Hasil 

Hasil Keterangan 

  proposal.pdf proposal.pdf  

Skripsi.docx Skripsi.docx 

test.txt test.txt 

5. Memilih listing 

“img” 

computer.jpg computer.jpg Path saat ini 

adalah 

D:/UMN/ 

SKRIPSI/img 

phone.jpg phone.jpg 

server.jpg server.jpg 

6. Memilih listing 

“phone.jpg” 

Mendownload 

file phone.jpg 

Mendownload 

file phone.jpg 

File phone.jpg 

terletak di 

/sdcard/ 

remoteExplor

er/ phone.jpg 

 

Skenario kedua pengujian dilakukan untuk menguji fungsionalitas cache 

dari sistem smartphone. Pada pengujian ini, untuk setiap langkah dan aktivitas 

yang dilakukan dihitung waktunya dari saat pengguna memasukkan data request 

sampai pada aplikasi menampilkan hasil keluaran dari data request tersebut. 

Sistem dikatakan berhasil jika waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk 

menampilkan hasil keluaran data yang sudah pernah di-request sebelumnya lebih 

cepat daripada waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menampilkan hasil 

keluaran data yang baru pertama kali di-request. 

Penelusuran pengujian skenario kedua dimulai dari “root” (Computer), 

menuju ke direktori drive “D:/”, direktori “Android”, direktori “Driver”, lalu 

kembali ke direktori “Android”, kembali lagi ke direktori drive “D:/”, menuju ke 

direktori “Android”, lalu ke direktori “Custom”. Data dan hasil pengujian 

skenario kedua dipaparkan pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2. Hasil Pengujian Skenario Kedua – Fitur Cache 

Lang-

kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi Hasil Hasil Waktu 

1. Membuka 

aplikasi 

C:/ C:/ 6.32 detik 

  D:/ D:/ 

2. Memilih 

Listing “D:/” 

Android Android 6.74 detik 

AST AST 

avast! sandbox avast! sandbox 

backup FD backup FD 

Data Data 

Dropbox Dropbox 

EclipseAndroid EclipseAndroid 

fd bagus fd bagus 

Galih Galih 

git git 

Misc Misc 

Peta Peta 

Program Files Program Files 

Project Project 

SMADAV SMADAV 

ubuntu ubuntu 

UMN UMN 

VM VM 

3. Memilih 

listing 

“Android” 

APK APK 6.64 detik 

Backup SDcard Backup SDcard 

Custom Custom 

Driver Driver 

fastboot fastboot 

flashtool flashtool 

Kibor Kibor 

Stock Stock 

SuperOneClickv1.7-

ShortFuse 

SuperOneClickv1.7-

ShortFuse 

Wotan Wotan 

xda-

developers_files 

xda-

developers_files 

pwhe7.exe pwhe7.exe 

xda-developers.htm xda-developers.htm 

4. Memilih 

listing 

“Driver” 

drivers drivers 6.25 detik 

usb_driver usb_driver 
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Tabel 5.2. Hasil Pengujian Skenario Kedua – Fitur Cache (Lanjutan I) 

Lang-

kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi Hasil Hasil Waktu 

5. Memilih 

listing “..” 

(Naik 1 folder 

ke folder 

“Android”) 

APK APK 1.03 detik 

Backup SDcard Backup SDcard 

Custom Custom 

Driver Driver 

fastboot fastboot 

flashtool flashtool 

Kibor Kibor 

Stock Stock 

SuperOneClickv1.7-

ShortFuse 

SuperOneClickv1.7-

ShortFuse 

Wotan Wotan 

xda-

developers_files 

xda-

developers_files 

pwhe7.exe pwhe7.exe 

xda-developers.htm xda-developers.htm 

6. Memilih 

listing “..” 

(Naik 1 folder 

ke drive D:/) 

Android Android 1.18 detik 

AST AST 

avast! sandbox avast! sandbox 

backup FD backup FD 

Data Data 

Dropbox Dropbox 

EclipseAndroid EclipseAndroid 

fd bagus fd bagus 

Galih Galih 

git git 

Misc Misc 

Peta Peta 

Program Files Program Files 

Project Project 

SMADAV SMADAV 

ubuntu ubuntu 

UMN UMN 

VM VM 
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Tabel 5.2. Hasil Pengujian Skenario Kedua – Fitur Cache (Lanjutan II) 

 

Lang-

kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi Hasil Hasil Waktu 

7. Memilih 

listing 

“Android” 

APK APK 1.13 detik 

Backup SDcard Backup SDcard 

Custom Custom 

Driver Driver 

fastboot fastboot 

flashtool flashtool 

Kibor Kibor 

Stock Stock 

SuperOneClickv1.7-

ShortFuse 

SuperOneClickv1.7-

ShortFuse 

Wotan Wotan 

xda-

developers_files 

xda-

developers_files 

pwhe7.exe pwhe7.exe 

xda-developers.htm xda-developers.htm 

8. Memilih 

listing 

“Driver” 

drivers drivers 1.02 detik 

usb_driver usb_driver 

 Waktu rata-rata 3.79 detik 

 

Skenario ketiga pengujian dilakukan untuk menguji fungsi sinkronisasi data 

sistem smart phone dengan komputer. Pada pengujian ini, untuk suatu direktori 

komputer yang sudah tersimpan di cache smartphone (asumsi pengguna sudah 

pernah menelusuri direktori tersebut), dilakukan penambahan file atau 

pengurangan file di komputer sehingga data di cache smartphone menjadi tidak 

valid. Pada pengujian ini tingkah laku respon sistem akan dicatat untuk setiap 

tindakan yang dilakukan pengguna terhadap sistem. Aplikasi dikatakan berhasil 

jika setelah melewati proses sinkronisasi, data cache di smartphone bisa 

menyesuaikan dan terbarui sesuai dengan data di komputer. 

Penelusuran pengujian skenario ketiga dimulai dari “root” (Computer), 

menuju ke drive “D:/”, direktori “UMN”, kembali lagi ke drive “D:/”. Sementara 
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itu, pengguna menambahkan suatu file “update.txt” dan membuat folder baru 

bernama “update_folder” di komputer pada lokasi  “D:/UMN/”. Penelusuran di 

smartphone dilanjutkan ke direktori “UMN”. Pengguna menggunakan menu 

“Refresh” yang disediakan. Data dan hasil pengujian skenario tiga dipaparkan 

pada tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Hasil Pengujian Skenario Ketiga – Sinkronisasi Data 

Lang-

kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi 

Hasil 

Hasil Keterangan 

1. Membuka 

aplikasi smart 

phone 

C:/ C:/ Computer (root) 

D:/ D:/ 

2. Memilih listing 

“D:/” 

Android Android Path saat ini 

adalah D:/ AST AST 

avast! sandbox avast! sandbox 

backup FD backup FD 

Data Data 

Dropbox Dropbox 

EclipseAndroid EclipseAndroid 

fd bagus fd bagus 

Galih Galih 

git git 

Misc Misc 

Peta Peta 

Program Files Program Files 

Project Project 

SMADAV SMADAV 

ubuntu ubuntu 

UMN UMN 

VM VM 

3. Memilih listing 

“UMN” 

HIMTI HIMTI Path saat ini 

adalah D:/UMN Semester 7 Semester 7 

SKRIPSI SKRIPSI 
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Tabel 5.3. Hasil Pengujian Skenario Ketiga – Sinkronisasi Data (Lanjutan) 

Lang-

kah 

Aksi yang 

dilakukan 

Ekspektasi 

Hasil 

Hasil Keterangan 

4. Memilih listing 

“..” (Naik 1 

folder ke drive 

D:/) 

Android Android Path saat ini 

adalah D:/ AST AST 

avast! sandbox avast! sandbox 

backup FD backup FD 

Data Data 

Dropbox Dropbox 

EclipseAndroid EclipseAndroid 

fd bagus fd bagus 

Galih Galih 

git git 

Misc Misc 

Peta Peta 

Program Files Program Files 

Project Project 

SMADAV SMADAV 

ubuntu ubuntu 

UMN UMN 

VM VM 

5. Menambahkan 1 folder bernama “update_folder” dan 1 file bernama 

“update.txt” di komputer pada folder “D:/UMN” 

6. Memilih listing 

“UMN” pada 

aplikasi 

smartphone 

HIMTI HIMTI Path saat ini 

adalah D:/UMN Semester 7 Semester 7 

SKRIPSI SKRIPSI 

update_folder  

update.txt  

7. Menekan 

tombol Menu 

dan memilih 

menu “Refresh” 

HIMTI HIMTI Memperbarui 

listing di path 

D:/UMN 
Semester 7 Semester 7 

SKRIPSI SKRIPSI 

update_folder update_folder 

update.txt update.txt 

 

5.2.2 Pengujian Keamanan Sistem 

Pengujian keamanan sistem fokus pada aspek integritas data dan aspek 

kerahasiaan. Sistem dikatakan berhasil jika, untuk data yang dikirimkan lewat 

Internet, data yang dikirimkan oleh pengirim adalah sama dengan data yang 

diterima oleh penerima dan tidak mengalami perubahan. Untuk aspek kerahasiaan, 
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sistem dikatakan berhasil jika untuk data yang dikirimkan lewat Internet meskipun 

data tersebut berhasil diambil oleh pihak ketiga, namun pihak ketiga tersebut tidak 

bisa mendapatkan informasi yang berarti dari data tersebut. Dengan kata lain, 

hanya pihak-pihak yang terotentifikasi saja yang mampu mendapatkan informasi 

dari data tersebut. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tiga skenario. Pengujian pertama 

bertujuan untuk menguji validitas algoritma enkripsi dari library yang digunakan, 

yaitu Bouncy Castle dan Spongy Castle. Data pengujian skenario pertama yang 

digunakan adalah plain text “umn” dengan kunci “abc” dan dengan parameter 

enkripsi yaitu jumlah ronde yang digunakan adalah 3, encoding karakter yang 

digunakan adalah UTF-8, dan hasil akan ditampilkan dalam tipe data 

base64String. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil enkripsi dengan 

perhitungan matematis secara manual sesuai dengan alur algoritma enkripsi RC5 

dengan hasil enkripsi yang dilakukan oleh library Bouncy Castle dan Spongy 

Castle. Untuk pengujian ini digunakan library Bouncy Castle. 

Dengan menggunakan library Bouncy Castle didapati hasil pengenkripsian 

adalah “GmKHmSCulKQ=”. Hal ini ditunjukkan pada gambar 5.2. 

Gambar 5.2. Hasil Enkripsi Menggunakan Library Bouncy Castle 
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S[0] = Pw; 

for i=1 to t-1 do 

S[i] = S[i-1] +Qw; 

 Gambar 5.3. Rumus Pembuatan Tabel Kunci S (Kaliski & Yin, 1998) 

 

Bila menggunakan perhitungan matematis secara manual, proses dan 

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Tahap pertama 

yang harus dilakukan adalah membuat tabel kunci untuk enkripsi RC5. Untuk 

membuat tabel kunci, kunci yang digunakan yaitu “abc” harus dikonversikan ke 

dalam array of bytes karena enkripsi RC5 bekerja pada tipe data byte. Hasil 

konversi string “abc” ke dalam array of bytes adalah [97][98][99]. Langkah 

selanjutnya adalah menyalin kunci (yang sudah dikonversi ke array of bytes) ke 

dalam tabel L di mana panjang tabel L adalah ceil(b/u) dengan b adalah panjang 

kunci, yaitu 3, dan u adalah panjang word yang digunakan, yaitu 32, dibagi 

dengan 8 yang menyatakan satuan blok cipher RC5. Penyalinan ke tabel L 

dilakukan dalam order little-endian. Jika ada elemen di tabel L yang tidak terisi 

oleh kunci, elemen tersebut diisi dengan nilai 0. Hasil akhir tabel L dari 

perhitungan manual adalah [6513249]. 

Langkah kedua dari pembuatan tabel kunci adalah membuat tabel S. 

Panjang tabel S bergantung dengan jumlah ronde yang digunakan dengan rumus  

2x(jumlah ronde+1). Untuk kasus ini, panjang tabel S adalah 8. Rumus pembuatan 

tabel S ditunjukkan pada gambar 5.3. 
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Iterasi dilakukan sebanyak 8 kali sesuai dengan panjang tabel S. Tabel S 

elemen ke-0 diinisialisasi dengan nilai dari Magic Constant Pw, yaitu b7e15163. 

Untuk setiap elemen S selanjutnya didapat dengan menjumlahkan elemen S 

indeks sebelumnya dengan Qw (nilai Qw adalah 9e3779b9). Nilai akhir tabel S 

dalam tipe data integer pada kasus ini adalah [-1209970333][1444465436][-

196066091][-1836597618][817838151][-822693376] [1831742393][191210866]. 

Langkah terakhir dari pembuatan kunci RC5 adalah mencampurkan tabel S 

dengan tabel L yang sudah dibuat. Jumlah iterasi langkah ini ditentukan dari 

panjang tabel S dan tabel L dicari yang paling panjang dikalikan dengan 3. Dalam 

kasus ini, iterasi dilakukan 24 kali. Pencampuran tabel S dan tabel L ini dilakukan 

dengan rumus seperti ditunjukkan pada gambar 5.4. 

 

Untuk melakukan pencampuran, digunakan dua variabel bantu A dan B dan 

untuk iterasi elemen tabel digunakan variabel i untuk tabel S dan variable j untuk 

tabel L. Nilai A dan B diinisialisasi dengan 0. Untuk setiap iterasi, elemen tabel S 

akan ditambahkan dengan nilai A dan B lalu dilakukan operasi bitwise kiri 

i = j = 0 

A = B = 0 

do 3*max(t, c) times: 

A = S[i] = (S[i]+A+B) <<< 3 

B = L[j] = (L[j]+A+B) <<< (A+B) 

i = (i+1) mod(t) 

j = (j+1) mod(c) 

 Gambar 5.4. Rumus Pencampuran Kunci ke Dalam Array S 

(Hasan & Al-Shalabi, 2006) 
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sebanyak 3 shift. Hasil dari operasi ini disimpan di variabel A. Perlakuan untuk 

elemen tabel L dalam setiap iterasi adalah setelah mendapatkan nilai A, nilai 

elemen tabel L ditambahkan dengan nilai A dan B, kemudian dilakukan bitwise 

kiri sebanyak (A+B) shift. Hasil dari operasi terhadap elemen tabel L ini disimpan 

di variabel B. Hasil akhir dari tabel kunci S setelah pencampuran adalah 

[930251844] [-1232403919] [2012368395] [-417620124] [-2033022976] 

[1031082524] [920571990] [-1213017464]. Tabel kunci S inilah yang nantinya 

akan digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. 

Tahap selanjutnya setelah mendapatkan tabel kunci S adalah melakukan 

enkripsi terhadap plain text. Rumus untuk melakukan enkripsi dipaparkan pada 

gambar 5.5. 

 

Data plain text yang digunakan, yaitu “umn”, sebelum dilakukan enkripsi 

diubah ke bentuk array of bytes dan bila didapati panjang array of bytes dari plain 

text tersebut kurang dari kelipatan 8, array of bytes dari plain text tersebut akan 

ditambahkan padding sampai pada jumlah elemen kelipatan 8. Hasil akhir dari 

plain text yang sudah dikonversi ke array of bytes adalah [117] [109] [110] [5] [5] 

[5] [5] [5]. Iterasi enkripsi dilakukan sebanyak jumlah ronde. Dalam melakukan 

A = A + S[0] 

B = B + S[1] 

for i = 1 to r do 

A = ((A ⊕ B) <<< B) + S[2*i] 

B = ((B ⊕ A) <<< A) + S[2*i+1] 

 
Gambar 5.5. Rumus Enkripsi RC5 (Kaliski & Yin, 1998) 
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enkripsi, data plain text  dibagi menjadi dua bagian, 4 bytes awal disimpan sebagai  

dalam variabel A dan 4 bytes akhir disimpan sebagai word dalam variabel B. 

Sebagai awal proses enkripsi, nilai A, yaitu 91123061 ditambahkan dengan nilai 

tabel S elemen pertama, yaitu 930251844, menjadi 1021374905 dan nilai B, yaitu 

84215045, ditambahkan dengan nilai tabel S elemen kedua, yaitu -1232403919, 

menjadi -1148188874. Untuk setiap iterasi, nilai variabel A diperbarui dengan 

rumus (A XOR B) <<< B kemudian hasilnya ditambahkan elemen genap tabel S 

sesuai iterasi (0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya) sedangkan nilai variabel B diperbarui 

dengan rumus (B XOR A) <<< A kemudian hasilnya ditambahkan dengan 

elemen ganjil tabel S sesuai iterasi (1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya). Nilai A dan B 

untuk tiap iterasi dipaparkan pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Nilai A dan Nilai B pada Proses Iterasi Enkripsi 

Iterasi Ke- Nilai A Nilai B 

1 466889288 726212100 

2 -1868182333 -1578007519 

3 -1719180774 -1533759968 

 

Nilai akhir A yang didapat adalah -1719180774 dan nilai akhir B yang 

didapat adalah -1533759968. Kedua nilai ini kemudian dikonversikan kembali ke 

dalam bentuk array of bytes dan digabungkan kembali (A mengisi 4 elemen awal 

dan B mengisi 4 elemen akhir pada array of bytes). Hasil konversi dan 

penggabungan kembali A dan B adalah [26][98][135][153][32][174][148][164]. 

Sampai pada tahap ini sudah didapat cipher text dalam bentuk array of bytes. 

Langkah selanjutnya adalah mengubah cipher text ke dalam bentuk base64 String. 

Cara mengubah array of bytes ke dalam base64 String adalah membaca bentuk 
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biner dari array of bytes tersebut per 6 bit dan menerjemahkan tiap 6 bit data 

tersebut sesuai dengan tabel indeks Base64 seperti ditunjukkan pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Indeks Base64 

Nilai Karakter Nilai Karakter Nilai Karakter Nilai Karakter 

0 A 16 Q 32 g 48 w 

1 B 17 R 33 h 49 x 

2 C 18 S 34 i 50 y 

3 D 19 T 35 j 51 Z 

4 E 20 U 36 k 52 0 

5 F 21 V 37 l 53 1 

6 G 22 W 38 m 54 2 

7 H 23 X 39 n 55 3 

8 I 24 Y 40 o 56 4 

9 J 25 Z 41 p 57 5 

10 K 26 a 42 q 58 6 

11 L 27 b 43 r 59 7 

12 M 28 c 44 s 60 8 

13 N 29 d 45 t 61 9 

14 O 30 e 46 u 62 + 

15 P 31 f 47 v 63 / 

 

Cipher text yang didapatkan bila dituliskan dalam bentuk biner adalah 

0001101001100010100001111001100100100000101011101001010010100100. 

Bila kita mengambil 6 digit awal dari barisan biner tersebut didapati 000110 yang 

bernilai 6 dalam bentuk desimal. Sesuai dengan tabel 5.5, nilai biner tersebut 

diterjemahkan menjadi karakter “G”. Enam digit selanjutnya adalah 100110 yang 

bernilai 38 dalam bentuk desimal diterjemahkan menjadi karakter “m”. Enam 

digit setelahnya adalah 001010 yang bernilai 10 dalam bentuk desimal 

diterjemahkan menjadi karakter “K” dan demikian seterusnya. Jika pada blok 

terakhir panjangnya tidak mencapai 6 digit, ditambahkan padding dengan nilai 0. 

Untuk menandai penambahan padding tersebut, pada akhir string hasil konversi 
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ditambahkan karakter “=” untuk penambahan 2 digit padding, atau karakter “==” 

untuk penambahan 4 digit padding. Hasil konversi ke base64 String dari cipher 

text adalah “GmKHmSCulKQ=” dan hasil ini sesuai dengan enkripsi yang 

dilakukan dengan library Bouncy Castle.  

Skenario kedua pengujian bertujuan untuk menguji aspek integritas data. 

Untuk data request, setiap kali smartphone mengirimkan data request, data 

tersebut dicatat untuk kemudian dibandingkan dengan data yang diterima oleh 

komputer. Sebaliknya, untuk data hasil pemrosesan request, setiap kali komputer 

mengirimkan data, data tersebut dicatat untuk kemudian dibandingkan dengan 

data yang diterima oleh smartphone. Data yang dicatat untuk tiap kegiatan adalah 

data plain text dan cipher text-nya. Aspek integritas tercapai ketika data yang 

dikirimkan oleh pengirim, terutama plain-text, sama dengan data yang diterima 

oleh penerima. 

Penelusuran untuk skenario kedua pengujian dimulai dari “root” (Computer) 

menuju ke direktori drive “D:/”, direktori “UMN”, direktori “SKRIPSI”, dan ke 

direktori “img”. Untuk bisa mendapatkan data yang dikirimkan dari smartphone 

ke web server digunakan aplikasi sniffer Wireshark 1.6.8. Sebagai contoh 

penggunaan aplikasi sniffer tersebut, saat smartphone melakukan request terhadap 

path “root”, aplikasi akan menampilkan data seperti yang ditunjukkan oleh 

gambar 5.6. 
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Pada gambar 5.6. data request  yang dikirimkan smartphone dapat dilihat 

pada kotak merah bagian bawah, yaitu “LipzHYzSmmg%3D”. Karakter “%3D” 

berarti “=” sehingga data yang diperoleh menjadi “LipzHYzSmmg=”. Pada setiap 

langkah data request yang dikirimkan smartphone akan dicatat untuk kemudian 

dibandingkan dengan data yang diambil oleh komputer. 

Hasil pengujian skenario pertama dipaparkan pada tabel 5.6 dan tabel 5.7. 

Tabel 5.6. Hasil Pengujian Skenario Kedua – Uji Integritas Data (Data Request) 

No Smartphone Komputer 

Plain text  Cipher text (Data 

Request dikirim) 

Cipher text (Data 

Request diterima) 

Plain Text 

1. root LipzHYzSmmg= LipzHYzSmmg= root 

2. D:/ V4PrOg+4ebo= V4PrOg+4ebo= D:/ 

3. D:/UMN/ ddSXDojTBQQ= ddSXDojTBQQ= D:/UMN/ 

4. D:/UMN/ 

SKRIPSI/ 

9q1H/OI6u8ktxQfg

aBIGUQ== 

9q1H/OI6u8ktxQfga

BIGUQ== 

D:/UMN/ 

SKRIPSI/ 

5. D:/UMN/ 

SKRIPSI/img/ 

9q1H/OI6u8lKjwH

Yl0mWYjd+7ttLiU

by 

9q1H/OI6u8lKjwHY

l0mWYjd+7ttLiUby 

D:/UMN/ 

SKRIPSI/img/ 

Gambar 5.6. Penggunaan Aplikasi Sniffer Wireshark 1.6.8. 
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Tabel 5.7. Hasil Pengujian Skenario Kedua – Uji Integritas Data (Data Response) 

No 
Data 

Request 

Komputer Smartphone 

Plain text  Cipher text 

(Data Response 

dikirim) 

Cipher text 

(Data Response 

diterima) 

Plain Text 

1. root C:/ RYupwIto7s0= RYupwIto7s0= C:/ 

D:/ V4PrOg+4ebo= V4PrOg+4ebo= D:/ 

2. D:/ Android eSfHVZPhOYc

= 

eSfHVZPhOYc

= 

Android 

AST KB1I65zSN+M

= 

KB1I65zSN+M

= 

AST 

avast! 

sandbox 

OHaGgOcL+Ny

R+K720RNlEQ

== 

OHaGgOcL+Ny

R+K720RNlEQ

== 

avast! 

sandbox 

backup FD SWy/cBxBHhkt

CKWTKCU8O

g== 

SWy/cBxBHhkt

CKWTKCU8Og

== 

backup FD 

Data LTVzD190voM

= 

LTVzD190voM

= 

Data 

Dropbox 0dWNLNz8oxc

= 

0dWNLNz8oxc

= 

Dropbox 

EclipseAndr

oid 

RtLu5Ijw6gYA

qMVwGxrPQA

== 

RtLu5Ijw6gYA

qMVwGxrPQA

== 

EclipseAndr

oid 

fd bagus lGRznYRfVbE

Umpf1PUsSWg

== 

lGRznYRfVbE

Umpf1PUsSWg

== 

fd bagus 

Galih Eb5T9Hy9tt4= Eb5T9Hy9tt4= Galih 

git NaOjUFKl/Ow= NaOjUFKl/Ow= git 

Misc aXYLIRsBoDM

= 

aXYLIRsBoDM

= 

Misc 

Peta 35FUBxuU51c= 35FUBxuU51c= Peta 

Program 

Files 

wr6jwYt1RhSR

Cpnf77eJRw== 

wr6jwYt1RhSR

Cpnf77eJRw== 

Program 

Files 

Project kwZyHBtTpkA

= 

kwZyHBtTpkA

= 

Project 

SMADAV SULdWrk7wQ0

= 

SULdWrk7wQ0

= 

SMADAV 

ubuntu vlRz+rwINSI= vlRz+rwINSI= ubuntu 

UMN dlqCqSxAYOo= dlqCqSxAYOo= UMN 

VM ULW0iYoskRY

= 

ULW0iYoskRY

= 

VM 
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Tabel 5.7 Hasil Pengujian Skenario Kedua – Uji Integritas Data (Data Response) 

(Lanjutan I) 

No 
Data 

Request 

Komputer Smartphone 

Plain text  Cipher text 

(Data Response 

dikirim) 

Cipher text 

(Data Response 

diterima) 

Plain Text 

3. D:/UMN/ HIMTI +tI5DnRuJd4= +tI5DnRuJd4= HIMTI 

Semester 7 hbeFPrgouKPO

eDfEvVJOIA== 

hbeFPrgouKPO

eDfEvVJOIA== 

Semester 7 

SKRIPSI gis3hz5kd78= gis3hz5kd78= SKRIPSI 

4. D:/UMN/ 

SKRIPSI  

bin qNJTYmXO8us

=  

qNJTYmXO8us

=  

bin 

Diagram  VZlQe0n9Z

Lg= 

 VZlQe0n9Z

Lg= 

Diagram 

img suska3sC+S0= suska3sC+S0= img 

jurnal f6RVzRIV254= f6RVzRIV254= jurnal 

Program O/TrZfpiq+4= O/TrZfpiq+4= Program 

presentasi 

proposal 

skripsi.pptx 

vsuzmEs2rz+2C

0IzlCGe5FsAH

Fs61AyAbmruC

9Is3+8Umpf1P

UsSWg== 

 

vsuzmEs2rz+2C

0IzlCGe5FsAH

Fs61AyAbmruC

9Is3+8Umpf1P

UsSWg== 

 

presentasi 

proposal 

skripsi.pptx 

proposal 

skripsi.doc 

X1sfMeGEqdD

HY+Q0mWKfh

uD8OlZewSKy 

X1sfMeGEqdD

HY+Q0mWKfh

uD8OlZewSKy 

proposal 

skripsi.doc 

proposal 

skripsi.docx 

X1sfMeGEqdD

HY+Q0mWKfh

pjuTgCyUuer  

X1sfMeGEqdD

HY+Q0mWKfh

pjuTgCyUuer  

proposal 

skripsi.docx 

proposal 

skripsi.pdf 

X1sfMeGEqdD

HY+Q0mWKfh

vcxdh1ICvCv 

X1sfMeGEqdD

HY+Q0mWKfh

vcxdh1ICvCv 

proposal 

skripsi.pdf 

proposal.pd

f 

X1sfMeGEqdD

3MXYdSArwrw

== 

X1sfMeGEqdD

3MXYdSArwrw

== 

proposal.pd

f 

Skripsi.doc

x 

rQ75SFpbKipW

a5sUtzOjzw== 

rQ75SFpbKipW

a5sUtzOjzw== 

Skripsi.doc

x 

test.txt MMBM5oYdv

m0Umpf1PUsS

Wg== 

MMBM5oYdv

m0Umpf1PUsS

Wg== 

test.txt 
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Tabel 5.7 Hasil Pengujian Skenario Kedua – Uji Integritas Data (Data Response) 

(Lanjutan II) 

No 
Data 

Request 

Komputer Smartphone 

Plain text  Cipher text 

(Data Response 

dikirim) 

Cipher text 

(Data Response 

diterima) 

Plain Text 

5. D:/UMN/ 

SKRIPSI/ 

img/ 

computer.jp

g 

uOOOyhH+AcT

703ZUK+Dxlw

== 

 

uOOOyhH+AcT

703ZUK+Dxlw

== 

 

computer.jp

g 

phone.jpg qP5HbVtq5J/T

NZcPkHsvMA=

= 

qP5HbVtq5J/TN

ZcPkHsvMA== 

phone.jpg 

server.jpg /FMnZ9Ra1jrSh

ZsWDooENw=

= 

/FMnZ9Ra1jrSh

ZsWDooENw=

= 

server.jpg 

 

Skenario ketiga pengujian bertujuan untuk menguji aspek kerahasiaan untuk 

data yang dikirimkan lewat Internet. Pada pengujian ini, digunakan Exhaustive 

Key Search untuk mencari kunci K pada enkripsi atau dekripsi RC5. Untuk 

melakukan Exhaustive Key Search digunakan sebuah program. Untuk pengujian 

ini, diumpamakan hanya diketahui cipher text yang dikirimkan lewat Internet. 

Program mencari kunci K dengan cara mencoba semua kemungkinan kata kunci 

yang mungkin dari set karakter “abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890.,?!;:@#$%^&*()_+-

=<>{}[]”. Output dari program ini adalah kata kunci yang dicoba, hasil dekripsi 

dan waktu (timestamp) saat percobaan yang dituliskan dalam sebuah file. 

Pengaturan pada program ditentukan untuk melakukan dekripsi dengan parameter 

sebanyak 16 ronde (disamakan dengan pengaturan sistem). Pengujian skenario 

kedua ini dilakukan dua kali. Yang pertama dilakukan terhadap data yang 
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terenkripsi dengan kata kunci “umn” (3 digit). Program mencari kata kunci 

dengan panjang kata kunci dari 1 sampai 3. Dalam pelaksanaan pengujian 

dihitung waktu yang dibutuhkan program untuk dapat mencari semua subset kata 

kunci yang mungkin digunakan. Data plain text yang digunakan adalah “D:/” dan 

cipher text yang digunakan adalah “xJzT0KOt3Sc=”. Cuplikan hasil pengujian 

dapat dilihat pada gambar 5.7, 5.8, 5.9 dan 5.10. 

Pada gambar 5.7. dijelaskan setting aplikasi yang digunakan. Panjang kunci 

yang akan dibangun adalah dari panjang kunci 1 sampai 3. Hasil output akan 

disimpan ke dalam sebuah file bernama “rc5crack_3digit”. 

Gambar 5.7. Setting Aplikasi – Pengujian Aspek Kerahasiaan Pertama 

Gambar 5.8. Hasil Pengujian – Pengujian Aspek Kerahasiaan Pertama (i) 
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Cara kerja pengujian kedua untuk skenario kedua ini hampir sama. Hanya 

saja data dienkripsi menggunakan kata kunci “id.ac.umn.skripsi” (sama seperti 

kata kunci yang digunakan sistem). Plain text yang digunakan adalah “D:/” dan 

Gambar 5.9. Hasil Pengujian – Pengujian Aspek Kerahasiaan Pertama (ii) 

Gambar 5.10. Hasil Pengujian – Pengujian Aspek Kerahasiaan Pertama 

(iii) 
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cipher text yang digunakan adalah “V4PrOg+4ebo=”. Program mencari kata kunci 

dengan panjang kata kunci dari 1 sampai 17. Cuplikan hasil pengujian dapat 

dilihat pada gambar 5.11, 5.12, 5.13, dan 5.14. 

 

Pada gambar 5.11. dijelaskan setting aplikasi yang digunakan. Panjang 

kunci yang akan dibangun adalah dari panjang kunci 1 sampai 17. Hasil output 

akan disimpan ke dalam sebuah file bernama “rc5crack_17digit”. 

Gambar 5.11. Setting Aplikasi – Pengujian Aspek Kerahasiaan Kedua 

Gambar 5.12. Hasil Pengujian – Pengujian Aspek Kerahasiaan Kedua (i) 
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5.3 Analisa dan Pembahasan 

Dari pengujian dan hasil pengujian, dibahas fungsionalitas sistem apakah sudah 

sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu aplikasi smartphone dapat melakukan 

eksplorasi direktori komputer lewat koneksi Internet. Pembahasan juga dilakukan 

Gambar 5.13. Hasil Pengujian – Pengujian Aspek Kerahasiaan Kedua (ii) 

Gambar 5.14. Hasil Pengujian – Pengujian Aspek Kerahasiaan Kedua (ii) 
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terhadap keamanan sistem apakah berhasil menjawab tujuan penelitian, yaitu 

menciptakan saluran komunikasi yang aman antar perangkat yang digunakan. 

5.3.1 Fungsionalitas Sistem 

Pengujian skenario pertama bertujuan untuk menguji fungsionalitas sistem secara 

umum, yaitu kemampuan aplikasi di smartphone untuk dapat melakukan 

eksplorasi direktori komputer. Pada pengujian skenario pertama, dilakukan 

penelusuran sejauh 5 kedalaman direktori. Penelusuran dimulai dari “root” 

(Computer) menuju ke direktori drive “D:/”, direktori “UMN”, direktori 

“SKRIPSI”, direktori “img”, dan kemudian mengambil file “phone.jpg”. 

Berdasarkan hasil pengujian skenario pertama, dapat disimpulkan bahwa sistem 

dapat bekerja dengan baik. Aplikasi di smartphone dapat menampilkan 

penelusuran struktur direktori yang sama dengan direktori di komputer. 

Komunikasi antara aplikasi di smartphone dengan komputer dapat terjalin dengan 

lancar. Web server dapat menjadi perantara pertukaran data dengan baik. 

Manajemen data antrian di web server, manajemen data request di smartphone, 

dan manajemen polling data request di komputer dapat berjalan dengan baik pula. 

Pengujian skenario kedua bertujuan untuk menguji fitur cache yang 

disediakan oleh aplikasi smartphone. Fitur cache ini bertujuan untuk mempercepat 

ekplorasi direktori yang sudah pernah diakses. Untuk setiap penelurusan direktori 

baru pada aplikasi smartphone, bila didapat hasil yang valid, data penelusuran 

tersebut disimpan di cache. Penelusuran pada skenario kedua dimulai dari “root” 

(Computer), menuju ke direktori drive “D:/”, direktori “Android”, direktori 

“Driver”, lalu kembali ke direktori “Android”, kembali lagi ke direktori drive 
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“D:/”, menuju ke direktori “Android”, lalu ke direktori “Custom”. Pada hasil 

pengujian skenario kedua, pada langkah 1 sampai 4 didapati waktu yang 

dibutuhkan oleh aplikasi dari mengirimkan data request sampai menampilkan 

hasilnya rata-rata adalah 6 detik. Namun, pada langkah selanjutnya, yaitu langkah 

5 sampai 8, waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk menampilkan hasil interaksi 

pengguna turun drastis ke sekitar 1 detik. Pada langkah 1 sampai 4, didapati 

aplikasi smartphone melakukan request ke komputer via Internet. Rentang waktu 

yang dibutuhkan oleh sistem untuk mengirimkan request, memproses request, 

mengirimkan hasilnya dan menampilkan hasilnya adalah 6 detik. Pada langkah 1 

sampai 4, belum ada data yang disimpan ke dalam cache. Sembari melakukan 

penelusuran pada langkah 1 sampai 4, aplikasi smartphone menyimpan data hasil 

penelusuran ke dalam cache. Untuk kasus pengujian skenario kedua ini, data yang 

disimpan ke dalam cache adalah data penelusuran direktori “root”, “D:/”, 

“D:/Android”, dan “D:/Android/Driver”. Pada langkah 5, saat pengguna 

melakukan aksi naik satu direktori dari direktori “D:/Android/Driver/” ke 

“D:/Android”, karena direktori “D:/Android” sebelumnya sudah tersimpan ke 

dalam cache, aplikasi akan mengambil data dari cache dan tidak melakukan 

request ke komputer lewat Internet. Karena data cache tersebut disimpan di 

penyimpanan lokal smartphone tentu saja waktu pengeksekusian request menjadi 

lebih cepat. Aplikasi tidak perlu mengirimkan data lewat Internet, tidak perlu 

menunggu web server memproses antrian data request, dan tidak perlu menunggu 

komputer memproses data request tersebut kemudian mengirimkan hasilnya. Oleh 

karena itu, terjadi penurunan rentang waktu pengeksekusian request menjadi 
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sekitar 1 detik. Hal ini terjadi pula untuk pengujian skenario kedua langkah 6, 7 

dan 8. Data penelusuran direktori “D:/” dan “D:/Android” secara otomatis sudah 

tersimpan di cache aplikasi smartphone. 

Dengan menggunakan cache, memang aplikasi menjadi lebih responsif dan 

cepat dalam mengeksekusi interaksi dari pengguna. Tetapi, ada kelemahan dari 

penggunaan cache ini, yakni sinkronisasi dari penelusuran direktori di smartphone 

dengan direktori komputer menjadi tidak real-time. Hal ini dibuktikan pada 

pengujian skenario ketiga. Pengujian skenario ketiga melakukan penelusuran dari 

“root”, menuju ke “D:/”, “D:/UMN/”, dan kembali ke direktori “D:/” (Langkah 1 

– 4). Hal ini berarti data penelusuran untuk “root”, “D:/”, dan “D:/UMN/” secara 

otomatis sudah tersimpan di cache. Pada langkah 5, pengguna melakukan 

penambahan 1 file (“update.txt”) baru dan 1 folder (“update_folder”) di komputer 

pada direktori “D:/UMN/”. Pada langkah 6, ketika aplikasi smartphone kembali 

mengakses direktori “D:/UMN/”, file dan folder baru tersebut tidak berhasil 

ditampilkan oleh aplikasi smartphone karena tidak tersimpan di cache aplikasi. 

Hasil penelusuran ini menjadi tidak sinkron dengan keadaan direktori di 

komputer. Untuk mengatasi hal ini, pada aplikasi disediakan fitur untuk 

sinkronisasi. Pada langkah 6, pengguna menekan tombol “Menu” dan memilih 

menu “Refresh” pada aplikasi. Dengan melakukan hal tersebut, aplikasi 

melakukan request ulang untuk direktori tersebut ke komputer lewat Internet. 

Komputer kemudian memproses data request tersebut dan mengirimkan hasil 

pemrosesan data request tersebut yang berupa direktori listing terbaru untuk data 

request tersebut. Setelah itu, data hasil pemrosesan tersebut kembali ditampilkan 
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di layar aplikasi smartphone dan penelusuran direktori pada smartphone menjadi 

tersinkronisasi dengan baik, sesuai dengan keadaan direktori pada komputer. 

Berdasarkan pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem dapat 

berjalan dengan baik. Fungsionalitas umum sistem sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, yaitu dapat melakukan penelusuran direktori komputer lewat aplikasi 

smartphone. Untuk mempercepat respon sistem terhadap interaksi pengguna, 

digunakan sistem cache yang sudah diuji pada pengujian skenario kedua. Sistem 

cache ini dapat mempercepat respon sistem sebanyak kurang lebih 83%, yaitu dari 

semula sekitar 6 detik menjadi sekitar 1 detik. Kelemahan dengan menggunakan 

sistem cache adalah memungkinkan gagalnya sinkronisasi antara data yang 

ditampilkan di smartphone dengan keadaan direktori komputer sesungguhnya 

seperti ditunjukkan pada pengujian skenario ketiga. Namun, hal ini dapat diatasi 

dengan fitur sinkronisasi yang disediakan pada aplikasi smartphone. 

 

5.3.2 Keamanan Sistem 

Pengujian skenario pertama bertujuan untuk menguji algoritma enkripsi RC5 yang 

digunakan oleh library dalam implementasi sistem. Library RC5 yang digunakan 

adalah Bouncy Castle dan Spongy Castle. Pengujian dilakukan terhadap Library 

Bouncy Castle. Pengujian dilakukan dengan melakukan prosedur enkripsi RC5 

secara manual, mulai dari pembuatan kunci sampai kepada melakukan enkripsi 

terhadap plain text. Hasil dari melakukan prosedur enkripsi RC5 secara manual 

tersebut dibandingkan dengan hasil yang didapat dengan menggunakan library 

Bouncy Castle. Data plain text yang digunakan adalah “umn” dengan parameter 
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enkripsi yaitu kunci yang digunakan adalah “abc” dan jumlah ronde 3. Karakter 

encoding yang digunakan adalah UTF-8 dan hasil enkripsi ditampilkan dalam 

format base64 String. Dari hasil pengujian, didapati cipher text yang dihasilkan 

oleh prosedur manual dan library Bouncy Castle sama, yakni 

“GmKHmSCulKQ=”. Hal ini menegaskan bahwa algoritma enkripsi RC5 yang 

diimplementasikan oleh library Bouncy Castle sudah sesuai dengan kaidah 

enkripsi RC5 yang berlaku. 

Pengujian library Spongy Castle telah terwakilkan oleh pengujian library 

Bouncy Castle. Pada pengujian fungsionalitas sistem, terbukti sistem dapat 

berjalan sesuai fungsinya. Hal ini berarti proses enkripsi dan dekripsi 

menggunakan dua library yang berbeda ini dapat berjalan secara sinkron. Dengan 

kata lain, algoritma enkripsi yang digunakan adalah sama sehingga dapat 

disimpulkan algoritma enkripsi yang digunakan oleh library Spongy Castle juga 

sudah sesuai dengan kaidah enkripsi RC5 yang berlaku. 

Pengujian skenario kedua bertujuan untuk menguji integritas data, dengan 

kata lain, data yang dikirimkan oleh pihak pengirim harus sesuai dan sama dengan 

data yang diterima oleh pihak penerima. Integritas data ini perlu diuji karena 

sebelum dikirimkan lewat Internet, data dienkripsi terlebih dahulu oleh pihak 

pengirim dan setelah data diterima oleh pihak penerima, penerima harus 

melakukan dekripsi data terlebih dahulu untuk dapat membaca atau 

mempergunakan data tersebut. Dalam proses pengenkripsian dan pengiriman data 

banyak faktor yang memungkinkan data tersebut berubah dan menjadi tidak 

memiliki integritas lagi. 
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Gambar 5.15. Skema Enkripsi (Tilborg, 2005) 

Untuk setiap enkripsi, berlaku skema seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

5.15. 

P adalah plain text sebagai input dari proses enkripsi. K adalah kunci yang 

digunakan dalam proses enkripsi. E adalah algoritma enkripsi yang digunakan dan 

C adalah cipher text atau hasil keluaran dari proses enkripsi. 

Penelusuran untuk skenario kedua pengujian dimulai dari “root” (Computer) 

menuju ke direktori drive “D:/”, direktori “UMN”, direktori “SKRIPSI”, dan ke 

direktori “img”. Pada hasil pengujian skenario kedua, didapati untuk setiap data 

request dan data response terenkripsi yang dikirimkan dan diterima adalah sama. 

Ini berarti tidak terjadi perubahan data sejak saat data dikirimkan lewat Internet 

oleh pengirim, diproses oleh web server, dan diambil oleh penerima. Selain hal 

tersebut, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa data request yang asli (plain 

text) dapat diperoleh kembali oleh penerima melalui proses dekripsi data (cipher 

text). Hal yang serupa terjadi pula untuk data response bahwa data response yang 

asli dapat diperoleh kembali oleh penerima melalui proses dekripsi. Kedua hal ini 

menunjukkan bahwa aspek integritas data dalam sistem ini tercapai. Data 

terenkripsi yang dikirimkan lewat Internet tidak mengalami perubahan dan dapat 

didekripsi kembali untuk mendapatkan data asli dari data terenkripsi tersebut 
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dimana data asli tersebut sama persis dengan data yang dikirimkan oleh pihak 

pengirim. 

Pengujian skenario ketiga bertujuan untuk menguji aspek kerahasiaan data. 

Data terenkripsi yang dikirimkan lewat Internet sebenarnya bisa saja diambil oleh 

pihak ketiga yang tidak berwenang. Data terenkripsi tersebut pun pada hakikatnya 

menyimpan informasi pengguna. Jika pihak ketiga tersebut bisa mendapatkan 

informasi atau data asli (plain text) dari data terenkripsi, sistem gagal menerapkan 

aspek kerahasiaan data pada implementasi keamanan sistem. Namun, dalam 

menentukan keberhasilan sistem dalam menerapkan aspek kerahasiaan, data 

banyak faktor yang harus diperhitungkan pula, misalnya besar usaha, lama waktu, 

dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan pihak ketiga untuk mendapatkan data 

asli tersebut. Jika usaha-usaha tersebut tidak setimpal dengan informasi yang 

didapatkan, tentunya usaha untuk menjebol keamanan sistem tidak sebanding 

dengan keuntungan yang didapat, atau usaha tersebut dikatakan tidak feasible. 

Oleh karena itu, keamanan sistem harus membuat pihak ketiga yang tidak 

berwenang mengeluarkan usaha sebesar-besarnya jika ingin mendapatkan suatu 

informasi dari sistem tersebut. 

Pada pengujian skenario kedua uji pertama, untuk sistem enkripsi RC5 

digunakan parameter jumlah ronde 16 dan kunci enkripsi adalah “umn”. Data 

yang di-request oleh pengguna adalah direktori “D:/” dan data yang dikirimkan 

lewat Internet adalah “xJzT0KOt3Sc=”. Diumpamakan data yang dikirimkan 

lewat Internet tersebut diambil/disadap oleh pihak ketiga yang tidak berwenang 

dan digunakan sebuah program yang bertujuan untuk mencari semua kombinasi 
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kunci yang mungkin untuk mendekripsi data tersebut. Pada setiap enkripsi 

terdapat 4 komponen utama, yaitu plain text yang merupakan data asli, cipher text 

yang merupakan data asli yang sudah dienrkipsi, algoritma enkripsi, dan kunci 

yang digunakan dalam algoritma enkripsi tersebut. Pada kasus ini, pihak ketiga  

tersebut hanya memiliki dua komponen dari enkripsi, yaitu cipher text dan 

algoritma enkripsi yang digunakan. Pihak ketiga ini harus mencari kunci yang 

digunakan untuk enkripsi dan jika kunci tersebut berhasil didapatkan, plain text 

pun akan berhasil didapatkan juga dengan melakukan dekripsi cipher text 

menggunakan algoritma enkripsi tertentu dan kunci tersebut. Namun, karena 

pihak ketiga hanya mengetahui cipher text dan algoritma enkripsi yang digunakan, 

yaitu RC5, pihak ketiga harus mencoba semua kemungkinan kunci yang mungkin 

dan melakukan dekripsi terhadap cipher text berdasarkan dari kemungkinan kunci 

yang didapat. Setelah itu, pihak ketiga tersebut juga harus melihat hasil dekripsi 

dari tiap kemungkinan kunci yang dipakai satu per satu karena meskipun 

menggunakan mesin/program, mesin/program tersebut tidak bisa mengetahui 

makna dari data hasil dekripsi. Kebenaran hasil dekripsi tersebut tidak bisa 

ditentukan secara otomatis dan harus ditentukan oleh pihak ketiga itu sendiri. 

Hasil pengujian skenario ketiga uji pertama menunjukkan waktu yang 

dibutuhkan untuk mencari semua kombinasi kunci adalah 1 jam 24 menit dan 13 

detik. Total keseluruhan kombinasi kunci yang dicoba adalah 666.159 buah kunci 

dan menghasilkan file sebesar 27.2 MB. Rata-rata program dapat mencoba 132 

buah kunci dalam 1 detik. Bila melihat waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan semua kombinasi kunci yang mungkin untuk panjang kunci 3 digit 
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memang sepertinya cukup singkat. Namun, perlu diingat bahwa pada pengujian 

tersebut parameter ronde RC5 sudah ditentukan yaitu 16 padahal pada 

kenyataannya nilai parameter ronde ini tidak diketahui oleh pihak ketiga. 

Sehingga, untuk kasus secara nyata, program juga harus menebak jumlah ronde 

yang digunakan oleh keamanan sistem. Jika program menebak jumlah ronde 

tersebut secara iterative, dimulai dari 1 terus bertambah sampai batas tertentu, 

waktu minimal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi kunci yang tepat 

meningkat menjadi 16 kali untuk kasus ini, yaitu dibutuhkan waktu 22 jam 27 

menit dan 28 detik. Waktu perhitungan ini baru sekedar waktu yang dibutuhkan 

program untuk mencoba semua kombinasi kunci yang mungkin. Setelah itu, pihak 

ketiga masih membutuhkan waktu untuk menyeleksi satu per satu percobaan hasil 

dekripsi untuk tiap kombinasi kunci yang ditemukan dan menentukan kombinasi 

kunci mana yang dapat dengan tepat melakukan dekripsi terhadap cipher text. 

Waktu pencarian ini tidak dapat dihitung secara pasti namun yang jelas hal ini 

pasti membutuhkan banyak usaha dan waktu. 

Pernyataan bahwa usaha yang dibutuhkan untuk menjebol keamanan pada 

sistem yang dibangun adalah besar dan kurang feasible ditegaskan lagi pada 

percobaan kedua skenario ketiga. Kali ini dengan plain text yang sama, yaitu 

“D:/”, dilakukan enkripsi RC5 16 ronde dengan kunci “id.ac.umn.skripsi”. 

Prosedur pengujian yang dilakukan sama seperti pada pengujian pertama. Dari 

pengujian ini didapati program membutuhkan waktu lebih dari dua hari dan 

menghasilkan file lebih dari 800 MB untuk mendapatkan semua kombinasi kunci 

yang mungkin dan tentunya pihak ketiga membutuhkan waktu yang lebih lama 
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lagi untuk menyeleksi kombinasi kunci yang tepat. Hal ini semakin mempertegas 

bahwa untuk melakukan serangan Exhaustive Key Search terhadap sistem yang 

dibangun bukanlah suatu hal yang feasible. Untuk mengatasi serangan Exhaustive 

Key Search secara preventif dapat dilakukan penggantian kunci yang digunakan 

oleh sistem secara berkala sehingga keamanan sistem benar-benar terjamin. 

Dari hasil pengujian keamanan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem yang dibangun sudah memenuhi tujuan penelitian yakni dapat menciptakan 

mekanisme komunikasi yang aman antar perangkat di dalam sistem karena 

serangan Exhaustive Key Search yang dilakukan pada sistem ternyata tidak 

feasible. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Dari pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem 

dapat berfungsi dengan baik. Secara fungsionalitas umum, aplikasi smartphone 

dapat melakukan eksplorasi direktori komputer sesuai dengan keadaan direktori 

komputer saat itu. Untuk mempercepat interaksi antara pengguna dengan sistem, 

pada aplikasi smartphone dilakukan implementasi cache. Hasilnya, didapati 

peningkatan kecepatan respon sistem sekitar 83% ketika melakukan eksplorasi 

menggunakan cache. Namun, kelemahan menggunakan cache adalah sinkronisasi 

antara data direktori di aplikasi smartphone dan komputer menjadi tidak real-time. 

Untuk mengatasi hal tersebut dibuat suatu mekanisme sinkronisasi pada aplikasi 

smartphone. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, sinkronisasi direktori di 

aplikasi smartphone dan komputer dapat dilakukan sewaktu-waktu. 

Dari segi keamanan, sistem terbukti dapat menjaga integritas data. Data 

yang dikirimkan oleh pengirim tidak berubah ketika sampai ke penerima dan 

penerima bisa mendapatkan informasi yang valid dan benar untuk setiap data yang 

diterima. Sistem juga terbukti aman dari serangan Exhaustive Key Search. 

Serangan Exhaustive Key Search terbukti tidak feasible saat diaplikasikan ke 

sistem karena membutuhkan rentang waktu yang relatif lama dan hasilnya tidak 

dapat diotomatisasi, melainkan membutuhkan usaha tambahan untuk menyeleksi 

hasil dari percobaan dekripsi dari kombinasi-kombinasi kunci yang ditemukan. 
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Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

yang dibangun sudah memenuhi tujuan penelitian yaitu membangun aplikasi 

smartphone berbasis Android versi 2.3.3 (Gingerbread) yang dapat melakukan 

penjelahan direktori di komputer melalui web server berbasis Apache. Sistem juga 

berhasil menciptakan komunikasi antar perangkat yang aman dari serangan 

Exhaustive Key Search. 

 

6.2 Saran 

Sistem yang dibangun dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan 

beberapa fitur lain. Misalnya, fitur untuk mendeteksi secara otomatis bahwa data 

cache di smartphone sudah kadaluarsa dan sistem secara otomatis melakukan 

sinkronisasi. Fitur lain yang dapat ditambahkan adalah dukungan sistem untuk 

dapat melakukan eksplorasi ke dua atau lebih komputer pengguna sekaligus. 

Pengguna dapat menentukan eksplorasi saat itu akan dilakukan terhadap komputer 

yang mana. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem, teknologi yang 

digunakan untuk komunikasi antar perangkat bisa juga dikembangkan lebih lanjut 

ke teknologi web service dengan WSDL (Web Service Definition Language) 

karena teknologi XML-RPC hanya bisa diaplikasikan untuk pertukaran atau 

komunikasi data yang sederhana. 
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