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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Web Service 

Web Service adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung komunikasi antar perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan 

(Haas & Brown, 2004). Web Service memiliki antarmuka yang didefinisikan 

dalam format yang dapat dimengerti dan diproses oleh perangkat-perangkat 

terkait. 

Web Services memungkinkan kita membangun sebuah aplikasi yang dapat 

terdistribusi di atas infrastruktur web yang sudah ada. Aplikasi tersebut 

menggunakan web sebagai transport layer, tetapi tidak menyediakan interaksi 

dengan pengguna secara langsung via browser (Laurent, Johnston, & Dumbill, 

2001). Penggunaan kembali infrastruktur web dapat menurunkan biaya 

konfigurasi aplikasi secara signifikan dan tentunya kita dapat menggunakan 

kembali fitur-fitur yang sejak awal dibangun untuk web. 

 

2.2 Remote Procedure Call (RPC) 

Remote Procedure Call (RPC) merupakan suatu teknologi yang memungkinkan 

suatu perangkat (komputer) memanggil suatu fungsi yang ada di perangkat lain 

dalam suatu jaringan. Ide dasar dari RPC ini sebenarnya sudah didapatkan sekitar 

tahun 1970an dalam dokumen ARPANET. Istilah Remote Procedure Call (RPC) 
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pertama kali digunakan oleh Bruce Jay Nelson. Namun, yang mempopulerkan 

teknologi RPC dan implementasinya ini adalah Sun Microsystem pada tahun 

1980an. RPC yang dikembangkan oleh Sun Microsystem ini diberi nama Sun’s 

RPC (sekarang dikenal dengan ONC RPC) dan bekerja pada system UNIX 

(Laurent, Johnston, & Dumbill, 2001). Saat ini, RPC bisa berjalan di semua 

platform dan biasanya sudah termasuk dalam paket instalasi sistem operasi, atau 

bila tidak, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang khusus untuk menjalankan 

RPC (Mayer, 1996). 

RPC berbeda dengan local procedure call. Pada local procedure call, 

pemanggilan procedure atau function terjadi pada satu aplikasi, satu komputer. 

Pada RPC, procedure atau function yang dipanggil adalah procedure atau function  

yang berada pada komputer lain dalam satu jaringan sehingga perlu dalam 

pemanggilan procedure atau function program kita perlu mengetahui komputer 

mana yang akan dipanggil procedure atau function-nya, parameter yang akan 

dikirim dan cara pembungkusannya, cara program kita menerima jawaban dari 

komputer yang dipanggil, dan tentunya kita juga perlu memperhatikan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kinerja jaringan (Laurent, Johnston, & Dumbill, 

2001). 

Pendekatan RPC mempermudah pekerjaan programmer dalam membuat 

aplikasi terdistribusi. Programmer tidak perlu melakukan implementasi jaringan 

yang detail dalam aplikasi seperti protokol yang digunakan, koneksi jaringan, dan 

lain-lain. Kebanyakan library RPC didesain agar transparan dan dapat bekerja 

dengan fungsi tunggal dibandingkan dengan API yang kompleks. Abstraksi yang 
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diperlukan untuk menjalankan RPC memiliki keuntungan lain bagi pengembang. 

Karena harus ada operasi protokol yang didefinisikan dalam RPC, hal tersebut 

dapat menciptakan implementasi lain dari protokol di mana implementasi tersebut 

mendukung lingkungan yang berbeda. Program yang ditulis pada mainframe, 

minicomputer, workstation, dan komputer pribadi, bahkan dari vendor yang 

berbeda, bisa berkomunikasi jika mereka memiliki jaringan yang sama (Laurent, 

Johnston, & Dumbill, 2001). 

Secara efektif, RPC memberikan programmer mekanisme untuk 

mendefinisikan antarmuka yang dapat dipanggil melalui jaringan. Antarmuka ini 

dapat berupa hal sederhana seperti panggilan fungsi tunggal atau hal yang 

kompleks seperti API yang besar. RPC adalah suatu mekanisme dan sebagai 

programmer kita dapat mengambil keuntungan darinya sebanyak mungkin dan 

hanya dibatasi oleh biaya overhead jaringan dan arsitekturnya (Laurent, Johnston, 

& Dumbill, 2001). 

 

2.3 XML-RPC 

XML-RPC merupakan kependekan dari Extensible Markup Language-Remote 

Procedure Call. XML-RPC adalah salah satu implementasi web service yang 

paling mudah dan sederhana. XML-RPC menggunakan infrastruktur, yang 

awalnya digunakan untuk interaksi antara pengguna dengan komputer, agar dapat 

mendukung komunikasi antar program dalam jaringan. Extensible Markup 

Language (XML) menyediakan kelengkapan yang dibutuhkan untuk 

mendefinisikan RPC, yang kemudian ditransmisikan antar komputer 
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menggunakan HyperText Transfer Protocol (HTTP) (Laurent, Johnston, & 

Dumbill, 2001). 

 

2.3.1 Spesifikasi XML-RPC 

XML-RPC adalah protokol RPC yang bekerja melalui Internet. Pesan atau data 

yang dikirimkan lewat XML-RPC bertipe HTTP-POST request. Konten dari 

request tersebut berupa XML. Prosedur dieksekusi di server dan nilai balikan dari 

procedure tersebut juga dalam format XML. Parameter prosedur dapat berupa 

nilai skalar seperti angka, string, tanggal, atau bisa juga berupa tipe data yang 

kompleks seperti record atau struct (Winer, 1999). 

 

2.3.1.1 Header 

Format URI (Uniform Resource Identifier) di baris pertama dari header tidak 

ditentukan. Sebagai contoh, baris pertama bisa jadi kosong, sebuah garis miring, 

jika server hanya menangani XML-RPC call. Namun, jika server menangani 

berbagai macam permintaan HTTP, kita menggunakan URI untuk membantu 

mengarahkan request ke kode yang menangani XML-RPC request (Winer, 1999). 

User-Agent dan Host harus dituliskan di dalam Header. Content-Type yang 

digunakan adalah text/xml. Content-Length harus ditentukan dan harus 

benar.Contoh Header dijelaskan pada gambar 2.1. 
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2.3.1.2 Format Payload 

Payload adalah dalam XML, struktur tunggal <methodCall>. <methodCall> harus 

berisi sebuah sub-item <methodName> yang berisi nama metode yang akan 

dipanggil dalam bentuk string. String tersebut hanya dapat berisi karakter huruf 

besar dan huruf kecil (a-z, A-Z), karakter numerik (0-9) garis bawah, titik (.), titik 

dua (:) dan garis miring (/). Interpretasi karakter dalam sebuah <methodName> 

sepenuhnya tergantung pada server (Randolph, 2002).  

Jika prosedur yang dipanggil memiliki parameter, <methodCall> harus berisi 

sub-item <params>. Sub-item<params> dapat berisi sejumlah <param> yang 

masing-masing memiliki sebuah <value>. Contoh Format Payload ditunjukkan 

pada gambar 2.2. 

POST /RPC2 HTTP/1.0 

User-Agent: Frontier/5.1.2 (WinNT) 

Host: betty.userland.com 

Content-Type: text/xml 

Content-length: 181 

 
Gambar 2.1 XML – Header (Winer, 1999) 

<?xml version="1.0"?> 

<methodCall> 

<methodName>examples.getStateName</methodN

ame> 

   <params> 

      <param> 

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

      </param> 

   </params> 

</methodCall> 

 
Gambar 2.2 XML – Format Payload (Winer, 1999) 
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2.3.1.3 Nilai Skalar 

<value> dapat berupa nilai skalar. Tipe data dari <value> ditentukan dengan cara 

mengapit nilai dalam sebuah tag tipe data. Jika tipe data tidak dituliskan, secara 

otomatis akan dibaca sebagai string. Tipe data skalar yang dikenali dapat dilihat di 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tipe Data Skalar XML-RPC (Randolph, 2002) 

Tag Tipe Data Contoh 

<i4> atau <int> 4-byte signed integer -12 

<boolean> 0 (false) or 1 (true) 1 

<string> String Hello world 

<double> double-precision 

signed floating point 

number 

-12.214 

<dateTime.iso8601> date/time 19980717T14:08:55 

<base64> base64-encoded 

binary 

eW91IGNhbid0IHJlYWQgdG

hpcyE= 

 

2.3.1.4 Struct 

Sebuah nilai dapat juga berupa <struct>. Sebuah <struct> memiliki <member> 

dan tiap <member> berisi sebuah <name> dan sebuah <value>. <struct> bisa saja 

rekursif, setiap <value> dalam <struct> bisa berisi <struct> lain dan atau <array>. 

Contoh <struct> dengan dua elemen ditunjukkan pada gambar 2.3. 
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2.3.1.5 Array 

Sebuah nilai dapat juga berupa <array>. Sebuah <array> berisi satu elemen 

<data> dan di dalam elemen <data> dapat berisi sejumlah <value>. <array> tidak 

memiliki nama dan <value> dalam elemen <data> dapat saja berbeda tipe data 

satu dengan yang lainnya. <array> juga bisa saja rekursif. Tiap <value> bisa berisi 

<array> atau <struct> (Winer, 1999).  Contoh array yang berisi 4 nilai 

ditunjukkan pada gambar 2.4. 

<struct> 

 <member> 

  <name>lowerBound</name> 

  <value><i4>18</i4></value> 

 </member> 

 <member> 

  <name>upperBound</name> 

  <value><i4>139</i4></value> 

 </member> 

</struct> 

 Gambar 2.3. XML - <struct> dengan dua elemen (Winer, 1999) 

Aplikasi Pengakses Berkas..., Justinus Okky Munindra Permana, FTI UMN, 2012



15 
 

 
 

 

2.3.1.6 Format Response 

Kecuali ada kesalahan yang terjadi pada lower-level, nilai balikan yang dihasilkan 

adalah “200 OK”. Content Type yang digunakan adalah text/xml. Content Length 

harus dituliskan dan harus benar. Kontent dari response adalah XML dengan 

struktur tunggal <methodResponse> yang dapat berisi sebuah <params>. 

<params> berisi sebuah <param> yang didalamnya berisi sebuah <value>.  

<methodResponse> juga bisa mengandung <fault> yang berisi <value> yang 

merupakan <struct> yang mengandung dua unsur, yaitu <faultCode> dengan tipe 

data <int> dan sebuah <faultString> dengan tipe data <string>. 

<methodResponse> tidak dapat berisi <fault> dan <params>  sekaligus (Janak, 

2005). Contoh Format Response  tanpa fault ditunjukkan pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

<array> 

 <data> 

  <value><i4>12</i4></value> 

  <value><string>Egypt</string></value> 

  <value><boolean>0</boolean></value> 

  <value><i4>-31</i4></value> 

 </data> 

</array> 

 
Gambar 2.4. XML – Array yang Berisi 4 Nilai (Winer, 1999) 
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Contoh Format Response dengan fault ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Connection: close 

Content-Length: 158 

Content-Type: text/xml 

Date: Fri, 17 Jul 1998 19:55:08 GMT 

Server: UserLand Frontier/5.1.2-WinNT 

 

<?xml version="1.0"?> 

<methodResponse> 

 <params> 

  <param> 

  <value><string>Hello</string></value> 

 </param> 

 </params> 

</methodResponse> 

 
Gambar 2.5. XML – Format Response tanpa fault (Winer, 1999) 
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HTTP/1.1 200 OK 

Connection: close 

Content-Length: 426 

Content-Type: text/xml 

Date: Fri, 17 Jul 1998 19:55:02 GMT 

Server: UserLand Frontier/5.1.2-WinNT 

 

<?xml version="1.0"?> 

<methodResponse> 

 <fault> 

  <value> 

   <struct> 

    <member> 

     <name>faultCode</name> 

     <value><int>4</int></value> 

    </member> 

    <member> 

     <name>faultString</name> 

 <value><string>Too many 

parameters.</string></value> 

    </member> 

   </struct> 

  </value> 

 </fault> 

</methodResponse> 

 
Gambar 2.6 XML – Format Response dengan Fault (Janak, 2005) 
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2.3.2 Keunggulan XML-RPC 

Keunggulan XML-RPC yang pertama adalah cepat dan mudah untuk 

diimplementasikan. Jika kita perlu mengintegrasikan beberapa computing 

environment tetapi tidak membutuhkan berbagai struktur data yang kompleks 

secara langsung, maka XML-RPC adalah pilihan yang tepat. Bahkan jika bekerja 

pada single environment, pendekatan RPC memudahkan untuk menghubungkan 

program yang memiliki model data berbeda dan RPC menyediakan akses yang 

mudah untuk menggunakan kembali logika pemrograman (Laurent, Johnston, & 

Dumbill, 2001). 

Bidang keunggulan XML-RPC yang paling jelas adalah menghubungkan 

berbagai jenis environment. Misalnya, menghubungkan Java dengan Perl, atau 

PHP dengan Phyton, dan seterusnya. Tanpa menggunakan XML-RPC, integrator 

sistem bisa saja membuat koneksi tersendiri yang disesuaikan dengan sistem-

sistem yang berkomunikasi, membuat format dan protokol tersendiri, tetapi hal 

tersebut biasanya berakhir pada protocol yang bersifat sekali pakai. Tiap fungsi 

mungkin bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan dibuatnya fungsi tersebut, 

tetapi programmer harus terus membuat protocol baru untuk tiap pekerjaan dan 

menggunakan protokol yang sudah dibuat menjadi hal yang sulit (Randolph, 

2002). 

Keunggulan yang kedua adalah XML-RPC mendukung OPI. XML-RPC 

memungkinkan integrator menggunakan format yang standar dan pendekatan 

untuk bertukar informasi. Ini berarti bahwa programmer dapat membuat open 

programming interface. Kadang-kadang proyek memiliki kebutuhan yang jelas 
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untuk menghubungkan dua atau lebih environment tertentu, dan satu set kecil dari 

paket XML-RPC dapat membantu menciptakan solusi lengkap. Dalam kasus lain, 

programmer mungkin ingin mempublikasikan sebuah layanan tetapi tidak perlu 

tahu jenis pengguna seperti apa yang perlu mereka layani, penekanan terletak 

pada layanan yang akan diciptakan (Laurent, Johnston, & Dumbill, 2001). 

 

2.3.3 Kelemahan XML-RPC 

Kelemahan XML-RPC yang pertama terletak pada aspek fleksibilitas RPC. 

Arsitektur RPC memiliki beberapa keterbatasan. Banyak kasus dimana RPC 

cocok diimplementasikan. Misalnya saat mengombinasikan logika proses dengan 

data pada objek adalah hal yang berisiko dan terlalu kompleks dan pengiriman 

pesan mungkin memiliki overhead tambahan yang tidak diperlukan. Pada kasus 

yang lain, RPC tidak memiliki fleksibilitas yang mungkin dimiliki oleh 

pendekatan-pendekatan yang lain karena arsitektur RPC yang relatif 

sederhana.Tingkat abstraksi pada RPC cenderung rendah, menyebabkan 

meningkatnya tingkat kompleksitas seiring dengan bertambahnya jumlah 

permintaan yang berbeda (Tan, 2003). 

Meskipun RPC hanyalah mekanisme pengiriman pesan, pesan yang 

dikirimkan tidak bisa sembarangan. Remote Procedure Call, sama seperti 

pemanggilan procedure pada program, membutuhkan nama procedure, suatu set 

parameter dan nilai balikan. Meski programmer memiliki fleksibilitas dalam 

menentukan parameter dan nilai balikan, sifat pemanggilan procedure  
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menyebabkan keterbatasan yang signifikan untuk pengembangan, fleksibilitas, 

dan pemeliharaan (Cai & Ottoson, 2009). 

Metodologi pengembangan telah menghabiskan 50 tahun terakhir untuk 

mendapatkan koneksi RPC yang lebih longgar antara komponen komputasi - pada 

kedua sisi perangkat keras dan perangkat lunak. Kelonggaran koneksi berarti lebih 

banyak fleksibilitas pengembang sistem. XML-RPC memberikan beberapa 

fleksibilitas, memberikan transparansi terhadap perbedaan antara lingkungan 

komputasi, tetapi prosedur-prosedur yang diterapkan hanya menyediakan 

fleksibilitas yang terbatas. API yang didesain secara teliti dapat membantu 

pengembang menciptakan sistem yang maintainable, tapi mengubah API sering 

lebih sulit daripada menambahkan informasi tambahan untuk pesan. Jika sistem 

yang berbeda perlu melihat informasi mereka dalam bentuk yang berbeda, 

kompleksitas API meningkat dengan cepat (Laurent, Johnston, & Dumbill, 2001). 

Kelemahan XML-RPC yang lain terletak pada konsep penggunaan kembali 

protokol HTTP. Meskipun XML-RPC mendapatkan banyak manfaat dari 

penggunaan kembali protokol HTTP, banyak pengembang sistem melihat 

penggunaan kembali tersebut salah atau bahkan berbahaya. Dalam hal tertentu, 

kelebihan XML-RPC justru terletak pada kelemahannya, penggunaan kembali 

suatu standard yang didesain untuk pengiriman dokumen yang relatif sederhana. 

Meski penggunaan kembali infrastruktur software oleh XML-RPC masih masuk 

akal, ada beberapa orang yang merasa bahwa XML-RPC memiliki masalah 

dengan infrastruktur yang mendukung protokol tersebut (Laurent, Johnston, & 

Dumbill, 2001). 
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HTTP memiliki beberapa keterbatasan untuk membangun lingkungan 

komputasi terdistribusi. HTTP pada awalnya diciptakan untuk mengirimkan 

HTML dari server ke browser, meskipun versi selanjutnya dari HTTP 

menambahkan dukungan untuk berbagai format file dan untuk komunikasi 

tertentu (melalui form dari web browser ke web server). HTTP tumbuh mulai dari 

dasar yang sangat kecil, dan beberapa pendekatan yang digunakannya 

mencerminkan kebutuhan kompatibilitas daripada best practices. Walaupun 

HTTP mudah digunakan, HTTP tidak benar-benar dirancang untuk kinerja 

maksimum (Touch, Heidemann, & Obraczka, 1996). 

Salah satu fitur XML-RPC adalah subversi atas aturan keamanan jaringan 

(sehingga memungkinkan bagi pengembang untuk melewati firewall), tapi hal 

tersebut juga merupakan bagian penting yang berbahaya dari XML-RPC dan 

menimbulkan oposisi keras. Meskipun ada banyak peringatan keamanan tentang 

web browser selama bertahun-tahun, kebutuhan orang-orang di berbagai jaringan 

pribadi untuk membaca Web telah memberikan HTTP dan port 80 tingkat 

kebebasan yang lebih besar dari protokol yang lain. Administrator jaringan 

mengandalkan filter, proxy, atau pass-through sederhana untuk menghindari 

keluhan pengguna yang muncul ketika akses web ditolak. XML-RPC mengambil 

keuntungan dari hal tersebut untuk membiarkannya membangun ikatan yang erat 

di antara sistem yang seharusnya ada di jaringan terpisah (Fielding, et al., 1999).  

XML-RPC menyediakan keamanan yang sangat minim untuk transaksi, dan 

kemampuan menembus firewall meningkatkan ancaman keamanan yang serius 

bagi administrator jaringan yang mengira mereka telah menutup semua lubang. 
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Menambahkan sebuah antarmuka XML-RPC ke komputer yang menyimpan 

informasi keuangan perusahaan mungkin tidak layak dilakukan jika komputer 

tersebut dapat diakses dari jaringan luar. Karena HTTP memiliki hak akses yang 

luas, kemungkinan dari interface XML-RPC komputer dapat diakses dan terbuka 

jauh lebih tinggi daripada kemungkinan sebuah antarmuka yang dibangun di atas 

protocol pada pendekatan lain di mana keamanan biasanya menjadi perhatian 

lebih besar. Oleh karena itulah, XML-RPC membutuhkan prosedur keamanan 

tersendiri (Laurent, Johnston, & Dumbill, 2001). 

 

2.4 Enkripsi 

Enkripsi adalah proses mengubah suatu informasi menggunakan suatu algoritma 

tertentu agar informasi tersebut menjadi tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak yang 

tidak memiliki kunci dari algoritma yang digunakan. 

Dalam pertukaran informasi ada beberapa faktor penting yang menjadi 

pertimbangan, yaitu kerahasiaan, integritas data ,  otentikasi dan keabsahan data 

(Menezes, Oorschot, & Vanstone, 1996) . 

1. Kerahasiaan (confidentiality), yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan 

tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain  (kecuali pihak pengirim, 

pihak penerima/pihak-pihak memiliki izin). Layanan ini direalisasikan   

dengan menyandikan pesan menjadi cipherteks. 

2. Integritas data (data integrity), adalah berhubungan dengan penjagaan dari 

perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem 

harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-
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pihak yang tidak berhak, antara lain menyangkut penyisipan, penghapusan, 

dan pensubtitusian data lain kedalam data yang sebenarnya. Dengan kata 

lain, integritas data berarti isi informasi yang dipertukarkan tidak 

mengalami perubahan selama proses pertukaran. 

3. Otentikasi (authentication), adalah layanan yang berhubungan dengan 

identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang 

berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. 

4. Keabsahan data (non-repudiation), yaitu layanan yang dapat mencegah 

suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya 

(menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya). 

Menurut Erik Olson dan Woojin Yu, algoritma enkripsi yang cocok dan layak 

digunakan untuk sistem mobile antara lain AES, DES, RC-5, RC-6 dan Twofish. 

Dari algoritma-algoritma enkripsi tersebut yang paling cepat dan hemat memory 

adalah RC-5 dengan kecepatan transmisi 121 Kbps dan bila dengan optimasi bisa 

mencapai 272 Kbps (Olson & Yu, 2005). Namun, ketangguhan keamanan dari 

RC-5 juga tetap baik. 

 

2.5 Rivest Code 5 (RC-5) 

Rivest Code 5 (RC-5) merupakan algoritma enkripsi yang ditemukan dan 

dirancang oleh Profesor Ronald Rivert dari Laboratorium RSA MIT. Algoritma 

enkripsi RC-5 pertama kali dipublikasikan pada Desember 1994 (Kaliski & Yin, 

1998). RC5 adalah merupakan algoritma kriptografi kunci simetri yang 

terparameterisasi. Artinya, melalui parameter yang diberikan dapat dihasilkan  
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ciphertext  yang berbeda-beda tingkat keamanannya dan juga berbeda performa 

proses untuk menghasilkannya. Keduanya juga sangat bergantung pada 

penggunaan data-dependent rotation  dalam proses enkripsi. Fitur ini sangat 

berguna dalam mencegah serangan-serangan kriptanalisis yang umum pada 

algoritma kriptografi kunci simetri. Perancangan algoritma ini ditujukan untuk 

memenuhi hal-hal berikut (Hasan & Al-Shalabi, 2006): 

1. RC5 harus dirancang menjadi algoritma cipher simetri. 

2. RC5 harus bisa diimplementasikan pada hardware maupun software. Hal 

ini berarti RC5 hanya menggunakan komputasi primitif yang umum 

ditemui pada microprocessor. 

3. RC5 harus memiliki kecepatan proses yang tinggi. Algoritma RC5 

berorientasi  pada word. Operasi-operasi RC5 harus dapat memproses 1 

word penuh data. 

4. RC5 harus bisa beradaptasi pada berbagai panjang word. Panjang word 

yang umum ditemui adalah 32 atau 64. Panjang word menjadi parameter 

dalam algoritma RC5 

5. RC5 harus dapat beroperasi dalam berbagai jumlah ronde. Jumlah ronde 

yang bervariasi memungkinkan pengguna untuk memanipulasi RC5 untuk 

menjadi lebih cepat atau lebih aman. 

6. RC5 harus dapat beroperasi dalam berbagai panjang kunci. Panjang kunci 

ini akan menjadi parameter dalam algoritma RC5. 

7. RC5 harus berstruktur sederhana. Struktur yang sederhana belum tentu 

menghasilkan keamanan yang rendah. Struktur yang sederhana akan 
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memungkinkan analisis dan evaluasi yang cepat untuk menentukan 

kekuatan algoritma RC5. 

8. RC5 harus hemat dalam pemakaian memori. Hal ini akan memungkinkan 

implementasi RC5 ke dalam  smart-card  atau perangkat lain yang 

memiliki keterbatasan memori. 

RC5 harus mengimplementasikan metode data-dependent rotations. Metode ini 

adalah kriptografi primitif yang merupakan sasaran pengkajian RC5. Data-

dependent rotations adalah suatu teknik yang merotasi data yang sekarang 

diproses secara sirkuler sebanyak N, di mana besarnya N tergantung data yang 

lain. 

 

2.5.1 Deskripsi dan Spesifikasi Rivest Code 5 (RC-5) 

RC5 adalah algoritma cipher blok simetri yang terparameterisasi dengan 3 

parameter utama, yaitu: w, r, dan b. Oleh karena itu algoritma RC5 dapat juga 

ditulis secara lebih spesifik dengan penulisan (Kaliski & Yin, 1998): 

RC5 – w / r / b 

w  Menyatakan panjang  word. Setiap word memiliki panjang (w/8) 

bytes (1 byte = 8 bit). Nilai yang diperbolehkan adalah 16, 32, dan 

64. RC5 mengenkripsi dengan panjang blok 2w. Plaintext dan 

ciphertext memiliki panjang blok yang sama yaitu 2w.  

r   Menyatakan jumlah ronde. Nilai ini juga menentukan ukuran tabel 

kunci S. Tabel kunci S memiliki ukuran t = 2(r+1) word. Nilai 

yang diperbolehkan: 0, 1, ..., 255.  
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b   Menyatakan jumlah bytes dalam kunci rahasia K. Nilai yang 

diperbolehkan: 0, 1, ..., 255. 

RC5 hanya menggunakan 3 operasi primitif (beserta inversnya), yaitu 

(Bu'ulölö, 2006) 

1. Operasi penjumlahan (‘+’). Operasi penjumlahan di sini adalah operasi 

penjumlahan  word. Karena suatu  word hanya terdiri dari bit-bit 1 dan 0 

dan memiliki jumlah bit yang tetap, maka operasi ini adalah operasi 

penjumlahan modulo-2
w
.  Operasi inversnya adalah operasi pengurangan 

(‘-‘). 

2. Operasi ekslusif-OR, atau xor dengan simbol ‘ ⊕ ’.  

3. Rotasi  word ke kiri ( left-spin). Simbolnya dinyatakan sebagai x <<<  y, 

yang berarti  rotasi ke kiri terhadap word x sebanyak y, di mana y adalah 

modulo w, sehingga jika w genap maka hanya bit-bit orde bawah 

sebanyak 
2
log (w) dari y saja yang digunakan untuk menentukan 

banyaknya rotasi. Operasi inversnya adalah rotasi ke kanan (right-spin), 

dengan simbol  x >>>  y. 

Kekuatan RC5 sangat bergantung pada operasi ke 3, yaitu rotasi dimana jumlah 

rotasi bergantung pada data (data-dependent rotations). 

 

2.5.2 Algoritma Rivest Code 5 (RC-5) 

Algoritma RC5 tersusun atas tiga bagian utama yaitu Key Expansion RC5, 

Enkripsi RC5, dan dekripsi RC5. 
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Key Expansion RC5 merupakan sebuah algoritma yang berfungsi untuk 

membangkitkan kunci internal berdasarkan kunci rahasia K untuk mengisi tabel 

kunci S, di mana ukuran tabel kunci S adalah t = 2(r+1)  word. 

 

Algoritma ini dalam mengisi tabel kunci S, menggunakan 2 magic constants. 

Pw dan  Qw yang didefinisikan pada gambar 2.8 (Kaliski & Yin, 1998): 

Gambar 2.7. Proses pembuatan Key (Hasan & Al-Shalabi, 2006) 

                  

                 

                                            

                                  
   √ 

 
  

dengan 

Gambar 2.8 Definisi Magic Constants (Kaliski & Yin, 1998) 
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S[0] = Pw; 

for i=1 to t-1 do 

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

 Gambar 2.9 Algoritma inisialisasi tabel kunci S (Kaliski & Yin, 1998) 

sedangkan fungsi          menghasilkan nilai integer ganjil yang paling dekat 

dengan x. Konstanta Pw dan Qw untuk nilai-nilai w  dapat dilihat di tabel 2.2. 

 

 

w 16 32 64 

Pw b7e1 b7e15163 b7e151628aed2a6b 

Qw ge37 9e3779b9 9e3779b97f4a7c15 

 

Langkah pertama untuk membentuk tabel kunci S adalah dengan 

menduplikasi kunci rahasia K yang masih berupa array of bytes  ke dalam  array 

of word             di mana           dengan           yang menyatakan 

jumlah bytes dalam 1  word. Jika ternyata panjang kunci b bukan merupakan 

kelipatan w, maka padding dengan sejumlah bit bernilai 0 diperlukan agar panjang 

akhirnya menjadi kelipatan w (Bu'ulölö, 2006). 

Setelah langkah pertama selesai, langkah kedua adalah melakukan inisialisasi 

tabel kunci S. Inisialisasi dilakukan sehingga tabel S berisi pola bit pseudo-

random yang tetap. Pada tahap ini, pola yang dihasilkan tidak bergantung pada 

kunci rahasia, tetapi bergantung pada Pw dan Qw. Algoritmanya dijelaskan pada 

gambar 2.9 (Kaliski & Yin, 1998). 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Nilai Konstanta Pw dan Qw(Hasan & Al-Shalabi, 2006) 
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Setelah inisialisasi selesai, langkah ke-3 adalah mencampurkan kunci rahasia 

pengguna ke dalam array S, yaitu dengan mencampurkan S dan L dalam 3 pas. 

Namun, karena biasanya panjang S dan L tidak sama (nilai t dan c tidak sama), 

maka array yang lebih panjang akan diproses 3 kali dan yang lain lebih dari 3 kali 

sesuai perbedaan panjangnya. Algoritmanya dipaparkan pada gambar 2.10 (Hasan 

& Al-Shalabi, 2006) 

 

Rivest mencatatkan bahwa fungsi key-expansion ini memiliki suatu nilai 

“one-wayness” dimana tidak mudah menentukan nilai K bila nilai S diketahui.  

Algoritma enkripsi RC5 dapat dinyatakan ke dalam sebuah fungsi. Fungsi 

enkripsi RC5 menerima input 1 blok sebesar yang terdiri dari 2 register sebesar w 

bit, A dan B. Untuk melakukan enkripsi diperlukan tabel kunci        –     yang 

telah diperoleh melalui proses sebelumnya. Algoritma enkripsinya dijelaskan pada 

gambar 2.11 (Kaliski & Yin, 1998). 

 

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 2.10 Algoritma pencampuran kunci ke dalam array S 

(Hasan & Al-Shalabi, 2006) 
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Hasil dari enkripsi 1 blok terdapat dalam kedua register yaitu A dan B. 1 blok  

ciphertext adalah gabungan dari kedua register A dan B, yaitu AB. Proses enkripsi 

RC5 satu ronde secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.12. 

Fungsi dekripsi RC5 merupakan penurunan dari fungsi enkripsi. 

Algoritmanya dipaparkan pada gambar 2.12 (Bu'ulölö, 2006). 

Gambar 2.12 Enkripsi 1 ronde RC5 (Bu'ulölö, 2006) 

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 2.11 Algoritma Enkripsi RC5 (Kaliski & Yin, 1998) 
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2.5.3 Kelebihan Rivest Code 5 (RC-5) 

Salah satu fitur yang signifikan dari desain RC5 adalah kesederhanaan. Enkripsi 

didasarkan pada hanya tiga operasi: penambahan (addition), exclusive-or, dan 

rotasi. Hal tersebut membuat RC5 mudah diterapkan, dan yang sangat penting, 

lebih bisa dianalisis dibandingkan banyak cipher blok lainnya. Hubungan antara 

kesederhanaan desain dan kesederhanaan analisis, memang salah satu tujuan 

Rivest. Fitur lain dari RC5 adalah penggunaan data-dependent rotation yang 

cukup dominan dalam enkripsi. Fitur ini sangat berguna dalam mencegah 

diferential dan linear cryptanalysis.  (Kaliski & Yin, 1998). 

Menurut Erik Olson dan Woojin Yu, keuntungan terbesar dari algoritma 

enkripsi RC5 adalah kemudahan penggunaannya dan penggunaan memory yang 

sangat minim. Algoritma enkripsi RC-5 juga sangat fleksibel. Kita dapat 

mengubah-ubah jumlah ronde pengenkripsian, ukuran kunci enkripsi dan ukuran 

blok enkripsi. Dengan demikian, pengguna dapat menyesuaikan kecepatan dan 

kekuatan keamanan dari RC-5. 

 

for i = r downto 1  do  

B = ((B – S[2*i+1]) >>> A) ⊕ A   

A = ((A – S[2*i]) >>> B) ⊕ B 

B = B – S[1]  

A = B – S[0] 

 Gambar 2.12 Algoritma Dekripsi RC5 (Bu'ulölö, 2006) 
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2.6 Metode Exhaustive Key Search 

Exhaustive Key Search adalah pendekatan yang paling sederhana untuk 

melakukan cryptanalyst terhadap block cipher. Penyerang berusaha untuk 

mendapatkan kunci k  yang digunakan untuk mengenkripsi suatu plain-text P 

dengan metode block cipher E dan menghasilkan cipher-text C. Hal ini 

dirumuskan dengan C = Ek(P). 

 

Begitu k diketahui, penyerang dapat mendapatkan plaintext dengan 

melakukan dekripsi ciphertext menggunakan kunci k, P = E
-1

k(C). Cara yang 

paling sederhana untuk menemukan kunci k salah satunya adalah Exhaustive Key 

Search. 

Dalam Exhaustive Key Search, penyerang berusaha mendapatkan kunci k 

dengan cara mencoba semua kunci yang mungkin satu per satu sampai didapatkan 

kunci k yang benar. Secara implisit dalam metode ini, penyerang harus memiliki 

pengetahuan atau informasi mengenai plaintext terkait sehingga dengan demikian 

penyerang dapat menentukan nilai kebenaran dari kunci k yang sedang dicari. 

Semakin banyak informasi plaintext yang diketahui oleh penyerang, maka 

Gambar 2.13 Enkripsi Menggunakan Block Cipher (Tilborg, 2005) 
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semakin mudah proses penyerangan Exhaustive Key Search dapat dilakukan 

(Bu'ulölö, 2006). 

Waktu yang dibutuhkan Exhaustive Key Search untuk mendapatkan kunci k 

yang benar bergantung pada jumlah nilai kunci yang mungkin (K), waktu yang 

dibutuhkan untuk menguji satu kunci kandidat (t), dan jumlah prosesor yang 

melakukan pencarian tersebut (p). Tiap prosesor akan memproses K/p kunci dan 

akan membutuhkan waktu Kt/p untuk menguji semua kunci. Rata-rata waktu yang 

dibutuhkan oleh exhaustive key search adalah Kt/2p (Tilborg, 2005). 
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