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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  iOS 

iOS adalah sebuah sistem operasi untuk mobile yang dikembangkan oleh 

Apple yang berjalan di atas inti yang sama dengan Mac OS X dan kedua sistem 

operasi tersebut menggunakan beberapa elemen yang sama (Verge Staff, 2013). 

iOS diperkenalkan ke publik pertama kali pada 9 Januari 2007 namun dirilis pada 

29 Juni 2007 bersamaan dengan iPhone dengan nama iPhone OS sebelum 

akhirnya berganti nama menjadi iOS di tahun 2010.  

Pada awalnya iOS dirilis khusus untuk iPhone, namun seiring waktu, 

Apple merilis iOS untuk berbagai macam perangkat lainnya seperti iPod, iPad, 

dan Apple TV. iOS awalnya tidak memiliki support untuk aplikasi pihak ketiga, 

bahkan menurut Hein Buster di 2013, Steve Jobs awalnya meminta para 

developers untuk membuat aplikasi berbasis web yang bertindak seolah-olah 

merupakan aplikasi native yang ditujukan untuk iPhone. Namun, pada Maret 

2008, Apple berubah pikiran dan merilis sebuah tools yang dikenal dengan iPhone 

OS / iOS SDK agar developers dapat membuat aplikasi pihak ketiga untuk 

iPhone, dan tidak lama kemudian pada Juli 2008, Apple membuka toko aplikasi 

digital pertama mereka yaitu App Store disertai dengan iOS 2.0, sehingga aplikasi 

pihak ketiga dapat didistribusikan dan dijalankan di iPhone.  

iOS SDK memiliki berbagai macam peralatan (tools) dan antarmuka 

(interfaces) untuk membangun, meng-install dan menjalankan aplikasi native 

untuk perangkat iOS. Tools yang digunakan untuk membuat aplikasi iOS adalah 
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XCode, aplikasi yang dikembangkan langsung oleh Apple. Interface bertugas 

sebagai perantara untuk aplikasi dalam berkomunikasi dengan hardware, karena 

aplikasi iOS tidak berkomunikasi langsung dengan hardware. 

Menurut dokumen Apple-2 tahun 2014, teknologi yang ada dalam iOS 

dapat dibagi menjadi beberapa lapisan (layer). Empat layer yang ada pada iOS 

dimulai dari lapisan teratas adalah Cocoa Touch, Media, Core Services, dan Core 

OS. Layer yang ada di atas dibuat dengan menggunakan layer yang ada 

dibawahnya. Interfaces dari layers ini dikemas ke dalam sebuah kemasan yang 

disebut dengan frameworks. Frameworks berisi library dan resources (seperti 

header files), dan untuk menggunakannya, hanya perlu meng-import framework 

yang dibutuhkan ke dalam proyek aplikasi. Keempat layer ini memiliki peran 

masing-masing dan digunakan dalam penelitian kali ini.  

 
Gambar 2.1. Pembagian lapisan iOS berdasarkan teknologinya 

(Sumber : Apple-2, iOS Tech Overview. 2014) 
 

2.1.1. Cocoa Touch Layer 

Cocoa Touch layer berisikan frameworks terkait dengan tampilan 

antarmuka aplikasi dan beberapa teknologi penting lainnya seperti multitasking, 
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touch input, notifikasi, auto layout, dan UI state preservation. Terdapat satu 

framework di Cocoa Touch yang bernama UIKit yang digunakan untuk 

mendesain user interface dengan menggunakan storyboard dan nib files. UIKit 

juga menyediakan view controllers untuk mengenkapsulasikan beberapa 

komponen UI menjadi satu (Apple-2, 2014). 

 

2.1.2. Media Layer 

Media layer berisi teknologi terkait dengan grafis, audio, dan video. Media 

layer menyediakan frameworks seperti Core Animation yang digunakan untuk 

menambahkan animasi pada aplikasi. Core Graphics dapat digunakan untuk 

membuat aplikasi iOS yang membutuhkan 2D vector dan render gambar. Selain 

itu, terdapat juga Open GL ES untuk 2D dan 3D renderring (Apple-2, 2014). 

 

2.1.3. Core Services Layer 

Menurut Apple-2 pada tahun 2014, layer Core Services berisikan system 

service yang telah disediakan seperti Grand Central Dispatch (GCD). GCD 

adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola multithreading 

(Nahavandipoor, Vandad-1, 2011), in-app purchase, SQLite, Extensible Markup 

Language (XML) support dan service seperti Peer to Peer (P2P), iCloud. Core 

Services juga menyediakan frameworks seperti accounts framework untuk 

pengaturan akun pengguna, address book framework untuk akses terhadap kontak 

pengguna. Framework yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu Core Data 

framework yang digunakan untuk menyimpan persistent data sehingga informasi 

yang ada pada aplikasi tidak hilang saat pengguna menutup aplikasi. Core 
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Location framework digunakan untuk menyediakan informasi lokasi pengguna 

kepada aplikasi dengan teknologi seperti GPS, jaringan seluler, dan Wi-Fi. Core 

Location dapat digunakan untuk melakukan monitoring terhadap suatu wilayah 

(region) menggunakan lokasi geografis atau Bluetooth beacon (Apple-2, 2014). 

 

2.1.4. Core OS Layer 

Layer Core OS memiliki fitur-fitur yang digunakan untuk membangun 

layer lainnya. Core OS menyediakan frameworks yang memiliki komunikasi 

paling dekat dengan hardware. Beberapa contoh frameworks yang ada, yaitu Core 

Bluetooth yang biasanya digunakan apabila aplikasi membutuhkan akses 

Bluetooth seperti melakukan scanning aksesoris Bluetooth atau melakukan 

broadcast iBeacon melalui perangkat iOS. System Level yang berisikan kernel 

serta UNIX interfaces dari sistem operasi iOS. System Level dapat digunakan 

untuk GCD (konkurensi), Berkeley sockets (BSD sockets) di dalam networking, 

dan akses terhadap file-system. Khusus untuk System Level, Apple menyediakan 

frameworks dengan limitasi akses ke kernel dan drivers dengan tujuan agar tidak 

terjadi hal yang dapat merusak sistem operasi (Apple-2, 2014). 

 

2.2.  Advanced Encryption Standard (AES) 

Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma enkripsi yang 

pertama kali ditemukan oleh Dr. Vincent Rijmen-Katholieke Universiteit Leuven 

dan Dr. Joan Daemen-Proton World International. Sebelum ditemukannya AES, 

Data Encryption Standard (DES) merupakan standar kriptografi yang digunakan 

selama kurang lebih 20 tahun (Moser, Jeff, 2009). DES dinyatakan sudah tidak 
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aman lagi digunakan karena rentan terhadap serangan dengan serangan yang 

terjadi terakhir kali pada tanggal 19 Januari 1999 oleh distributed.net dan EFF 

DES Hardware Cracker. Akibat serangan yang berlangsung kurang dari 24 jam 

tersebut (Distributed.NET, 1999), NIST (National Institute of Standards and 

Technology)  mulai mencari standar enkripsi yang lebih baik. Pada tahun 2001, 

AES dinobatkan sebagai standar kriptografi terbaik, baik dari segi keamanan, 

biaya dan juga kemudahan implementasi oleh NIST, menggantikan algoritma 

enkripsi terdahulunya, DES. AES mendukung berbagai macam ukuran blok dari 

kunci yang akan digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, yaitu 128, 192, dan 256 

bit, dimana pemilihan ukuran blok kunci menambah jumlah ronde yang 

diperlukan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. 

Berdasarkan white paper dari NIST tentang spesifikasi algoritma AES 

tahun 2001, terdapat empat tahap utama untuk melakukan enkripsi dengan 

menggunakan algoritma AES yaitu Add Round Key, Sub Bytes, Shift Rows, dan 

Mix Columns. Selain keempat tahap yang baru saja disebutkan, terdapat satu tahap 

lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu Key Expansion. Berbeda dengan keempat 

tahap utama sebelumnya, dimana keempat tahap tersebut dilakukan ulang setiap 

rondenya, Key Expansion hanya dilakukan sekali dalam satu kali tahap enkripsi 

atau dekripsi. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam AES. 

Tabel 2.1. Istilah dalam algoritma AES 
Istilah Keterangan 
Bit Sebuah angka biner dengan nilai 0 atau 1. 
Byte Sekumpulan 8-bit sebagai satu kesatuan atau dapat merupakan array 

dari 8 bit tunggal 
K Kunci yang digunakan untuk enkripsi / dekripsi. 
Nb Jumlah kolom untuk variabel state.  

Karena AES merupakan block cipher dengan panjang kata 16 dan 
dioperasikan di dalam matriks 4x4, maka Nb = 4. 
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Tabel 2.1. Istilah dalam algoritma AES (lanjutan) 
Istilah Keterangan 
Nk Jumlah kolom untuk blok kunci. Terdapat tiga varian yang dapat 

disesuaikan dengan blok kunci, Nr = 4, 6, 8. 
Untuk penelitian kali ini dimana peneliti menggunakan 128-bit blok 
kunci, maka nilai dari Nr = 4. 

Nr Jumlah ronde dalam satu kali melakukan enkripsi. Terdapat tiga 
varian yang dapat disesuaikan dengan blok kunci, Nr = 10, 12, 14.  
Untuk penelitian kali ini dimana peneliti menggunakan 128-bit blok 
kunci, maka nilai dari Nr = 10. 

Word Sekumpulan 32-bit sebagai satu kesatuan atau dapat merupakan array 
dari 4 byte tunggal. 

Input Plaintext awal yang ingin di-enkripsi. 
 

Pada proses enkripsi, sebelum memasuki ronde pertama, tahap Key 

Expansion dilakukan terlebih dahulu setelah itu byte dari input disimpan ke dalam 

sebuah variabel sementara yaitu variabel state. Selanjutnya, untuk setiap operasi 

yang dilakukan oleh keempat tahap utama pada AES tidak dilakukan langsung 

pada input, melainkan pada variabel state. Mix Columns tidak dilakukan pada 

ronde terakhir. 

 
Gambar 2.2. Pseudocode untuk enkripsi AES 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
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 Pada pseudocode dari gambar di atas (Gambar 2.2), terdapat tiga buah 

parameter yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi di AES, yaitu in, out, dan 

w. In adalah sebuah variabel yang berisikan teks yang ingin dienkripsi, out adalah 

variabel untuk menyimpan hasil enkripsi, dan w adalah kunci yang digunakan 

untuk melakukan enkripsi yang di-generate dari tahap Key Expansion. 

 

2.2.1. Key Expansion 

Key Expansion dalam algoritma AES menerima sebuah masukan K (initial 

cipher key) dan men-generate serangkaian words yang disebut dengan key 

schedules. Total words yang di-generate oleh fungsi ini adalah Nb (Nr + 1). 

Fungsi ini membutuhkan words awal sebanyak Nb dan setiap rondenya 

membutuhkan words dari satu ronde sebelumnya. 

 
Gambar 2.3. Key schedule hasil dari Key Expansion 

(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 
 

Key Schedule untuk setiap ronde di-generate melalui beberapa tahapan. 

Kolom atau word pertama dari round key yang di-generate di dalam satu ronde 

didapatkan dengan mengambil word terakhir dari round key ronde sebelumnya 

dan melakukan rotasi pada byte yang ada di dalam word, dimana baris pertama 

pada word dipindah ke baris terakhir dalam word. Tahap ini dikenal dengan 

sebutan Rot Word.  
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Gambar 2.4. Pseudocode untuk Key Expansion 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
 

Selanjutnya, word yang telah melewati tahap rotasi, disubstitusikan 

dengan nilai yang ada di tabel S-Box, dimana substitusi dilakukan secara byte per 

byte. Karena satu word terdiri dari empat bytes, maka substitusi word, artinya 

terjadi empat kali substitusi byte (Sub Bytes). Tahap substitusi ini menggunakan 

tabel S-Box yang sama dengan yang ada di tahap Sub Bytes (lihat penjelasan 

tentang S-Box di Sub Bytes). Tahap substitusi ini dikenal dengan sebutan Sub 

Word. 
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Gambar 2.5. Rot Word dan Sub Word pada Key Expansion 

(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 
 

Setelah berhasil melakukan Sub Word, word hasil dari substitusi (Sub 

Word) tadi di-XOR-kan dengan sebuah round constant untuk ronde tersebut. 

Word hasil XOR dengan round constant tersebut selanjutnya di-XOR-kan lagi 

dengan word dengan kolom yang sama dari round key sebelumnya (initial key 

apabila ronde pertama). Round constant adalah sebuah matriks berukuran 4x1 

dimana nilai pada tiga baris terakhir adalah 0, dan nilai pada baris pertama 

berbeda setiap rondenya.  

 
Gambar 2.6. Rumus untuk mendapatkan round constant 
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Perkalian nilai konstanta 2 dengan (xi-1) pada gambar di atas menggunakan 

aturan perkalian yang sama dengan perkalian yang dilakukan antara elemen 

matriks konstanta dengan elemen input di tahap Mix Columns (lihat penjelasan 

tentang aturan perkalian di tahap Mix Columns). 

 
Gambar 2.7. Proses untuk mendapatkan round key 

(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 
 

Setelah men-generate word atau kolom pertama pada satu ronde selesai, 

tidak susah untuk men-generate kolom atau words sisanya. Word yang lainnya 

dapat diperoleh melalui hasil dari XOR word atau kolom sebelumnya (w[n-1]) 

dengan word dengan  nomor kolom yang sama (w[n-Nk]) dari round key 

sebelumnya. Setelah melewati tahap ini, maka akan didapatkan sebuah round key 

baru yang berisi empat words. Setelah mendapatkan round key sejumlah Nb (Nr + 
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1), barulah proses enkripsi dapat dilakukan dengan menggunakan keys yang sudah 

di-generate ini. 

 
Gambar 2.8. Proses XOR word kolom sebelumnya 

(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 
 

2.2.2. Add Round Key 

Tahap Add Round Key bukan merupakan tahap yang sulit. Di tahap ini, 

masing-masing byte yang ada di dalam state array di-XOR-kan dengan key 

schedules yang didapatkan dari tahap Key Expansion. Dalam satu ronde hanya 

dibutuhkan satu buah round key atau empat buat words. Pada awal enkripsi 

sebelum memasuki ronde pertama, tahap Add Round Key di-XOR-kan terlebih 

dahulu sebanyak sekali dengan state array, barulah ronde pertama enkripsi 

dimulai. Setelah melewati ketiga tahap lainnya di dalam suatu ronde, tahap Add 
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Round Key di-XOR-kan kembali dengan state array di akhir ronde untuk setiap 

rondenya dengan menggunakan round key yang sesuai dengan nomor ronde. 

Gambar 2.9. Tahap Add Round Key 
(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 

 

2.2.3. Sub Bytes 

Tahap Sub Bytes juga merupakan tahap yang tidak sulit untuk dilakukan. 

Sub Bytes adalah tahap dimana setiap bytes yang ada di dalam state array 

disubstitusikan atau diganti dengan nilai yang ada pada tabel S-Box seperti yang 

ada pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.10. Tabel S-Box versi Rijndael 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
 

Tabel S-Box di atas diperoleh melalui beberapa tahapan. Contoh, untuk 

mencari nilai S-Box dari 0x28 (40 dalam byte) dimulai dengan mencari nilai 

inverse dari 0x28. Nilai inverse dari 0x28 dapat diperoleh dengan melakukan 

perhitungan eksponensial dan logaritma, tetapi pada penelitian kali ini 

menggunakan sebuah tabel lain yang memetakan nilai inverse dari 0-255. Tabel 

ini merupakan hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh Sam Trenholme 

(http://www.samiam.org/). Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan tabel 

inverse serta bagaimana melakukan perhitungan eksponensial dan logaritma 

seperti disebutkan di atas, dapat dilihat pada artikel yang ditulis oleh Sam 

Trenholme di situsnya (http://www.samiam.org/galois.html). Di dalam situs yang 

ditulis oleh Sam, terdapat juga tabel logaritma yang telah disediakan dan tabel anti 

logaritma-nya di mana kedua tabel ini yang berperan dalam pembuatan tabel 

inverse seperti pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.11. Table inverse yang digunakan untuk mendapatkan tabel S-Box 

(Sumber : Trenholme, Sam) 
 

Dari gambar tabel di atas didapatkan nilai inverse dari 0x28 adalah 0xC1. 

Dalam bentuk Most Significant Bit (MSB), maka didapatkan bit dari 0xC1 yaitu 

11000001, sedangkan dalam bentuk Least Significant Bit (LSB) maka bit dari 

0xC1 adalah 10000011.  

 
Gambar 2.12. Contoh input untuk perhitungan tabel S-Box 

 

Bentuk LSB dari 0xC1 inilah yang dikalikan dengan sebuah matriks 

berukuran 8x8 yang disebut dengan affine matrix, dimana kolom pertama dari 
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affine matrix ini berisikan 8 buah bit dengan nilai awal, yaitu 0x1F, bilamana 

dalam bentuk MSB-nya adalah 00011111. Setelah mendapatkan LSB dari 0x1F 

ini, lakukan perputaran bit sehingga bit terbesar pada LSB dari 0x1F berpindah 

menjadi bit terkecil pada LSB dan hasil dari perputaran ini menjadi isi dari kolom 

selanjutnya dalam matriks. Perputaran bit terbesar menjadi bit terkecil ini 

dilakukan hingga memenuhi seluruh kolom yang ada pada affine matrix. Setelah 

0xC1 dikalikan dengan affine matrix, hasil perkalian tersebut dijumlahkan dengan 

0x63 atau dalam bentuk MSB-nya adalah 01100011. Perkalian dan penjumlahan 

antar bit input dengan matrix ini dikenal dengan sebutan affine transformation.  

 
Gambar 2.13. Affine Transformation dari suatu byte. 

(Sumber : Canright, D., A Very Compact S-box for AES. 2005) 
 

Perkalian antara matriks dan bit input dilakukan seperti perkalian matriks 

biasa, dimana seluruh bit yang ada di matriks pada baris bertama dikalikan dengan 

kolom bit input (c7...c0) dan bit hasil perkalian di-XOR-kan dengan bit yang ada 

di sebelahnya untuk menghasilkan bit pertama pada kolom hasil (s7).  Sama 

dengan perkalian matriks, untuk penjumlahan kolom bit 0x63 dan kolom bit input 

dilakukan seperti penjumlahan matriks biasa. Menurut Edwin dkk. dalam paper 

yang berjudul “Practical Implementation of Rijndael S-Box Using Combinational 
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Logic”, terdapat aturan khusus untuk operasi penjumlahan antar bit dimana 

penjumlahan digantikan dengan logical operator XOR (dinotasikan dengan ^). 

Perkalian bit dapat dilakukan seperti perkalian biasa atau dapat juga digantikan 

dengan operator AND. Persamaan operator matematika dengan operator logika 

adalah seperti di bawah ini: 

b0 + m0 = b0 ⊕ m0 
b0 x m0 = b0 & m0 

 

Dengan menggunakan aturan di atas maka didapatkan perkalian antara 

affine matrix dengan bit input seperti contoh pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.14. Perkalian antara input dengan baris pertama affine matrix 

 

Setelah melakukan perkalian antara affine matrix dengan bit input maka 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

 
Gambar 2.15. Hasil perkalian affine matrix dengan input dalam binary 

 

Hasil MSB dari perkalian tersebut lalu dijumlahkan dengan matriks 

penjumlah dari 0x63 (diubah ke dalam binary terlebih dahulu), dan didapatkan 

hasil akhir yaitu 00110100 atau dalam bentuk hexadecimal 0x34. 
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Gambar 2.16. Hasil S-Box dari nilai 40 

 

Cara melakukan substitusi dengan tabel S-Box adalah pertama-tama nilai 

dari setiap byte milik state array diubah ke dalam bentuk hexadecimal. 

Contohnya, terdapat sebuah byte dengan nilai {88}. Nilai hexadecimal dari {88} 

adalah {58}, setelah itu pencarian pada tabel S-Box dapat dilakukan, dimana baris 

pada tabel ditandai oleh x dan kolom pada tabel ditandai oleh y. Pencarian dimulai 

dengan mencari angka 5 pada x dan angka 5 pada y, setelah menemukan titik 

potong antara x dan y, maka didapatkan nilai substitusi yaitu, {6a}.  

 
Gambar 2.17. Substitusi bytes menggunakan S-Box pada tahap Sub Bytes  

(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 
 

2.2.4. Shift Rows 

Shift Rows adalah tahap dimana baris-baris yang ada pada state array 

dirotasikan ke kiri yang artinya kolom pertama dipindahkan ke kolom terakhir di 

baris yang sama. Pada baris keempat rotasi dilakukan sebanyak tiga kali, 
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sedangkan untuk baris ketiga rotasi dilakukan sebanyak 2 kali dan untuk baris 

kedua rotasi dilakukan sebanyak 1 kali. Baris pertama tidak dilakukan rotasi sama 

sekali. 

 
Gambar 2.18. Pergeseran baris pada state array di tahap Shift Rows 

(Sumber : Moser, Jeff. 2009) 
 

2.2.5. Mix Columns 

Di tahap Mix Columns, sebuah matriks berukuran 4x4 dikalikan dengan 

state array. Operasi perkalian dilakukan antara seluruh kolom yang ada pada 

matriks 4x4 dengan satu kolom pada state array hingga seluruh kolom pada state 

array terkalikan dengan matriks pengali. 
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Gambar 2.19. Tahap Mix Columns pada AES 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
 

Matriks 4x4 yang dikalikan dengan setiap kolom pada array adalah sebuah 

matriks dengan nilai konstanta seperti yang digambarkan di bawah ini: 

 
Gambar 2.20. Matriks pengali pada tahap Mix Columns 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
 

Perkalian kolom pada state array dengan matriks pengali dilakukan seperti 

perkalian matriks biasa, hanya saja pada saat perkalian elemen pada kolom state 

array dengan elemen pada matriks 4x4 diperlukan sebuah algoritma khusus. 

Diambil dari situs milik Sam Trenholme (http://www.samian.org) algoritma untuk 

perkalian antar elemen matriks adalah sebagai berikut: 

Implementasi Algoritma ..., Hary Sutanto, FTI UMN, 2015



 25 

1. Terdapat dua buah nilai a dan b dengan masing-masing berukuran 8-bit, 

dan sebuah produk akhir p yang juga berukuran 8-bit. 

2. Ubah nilai produk akhir p menjadi nol. 

3. Seluruh tahap dimulai dari tahap yang berada di bawah tahap ini dilakukan 

sebanyak 8 kali (loop). 

4. Apabila bit terkecil dari b adalah 1, maka produk akhir p di-XOR-kan 

dengan nilai dari a. 

5. Simpan nilai bit tertinggi dari a. 

6. Geser seluruh bit a ke arah kiri sebanyak 1 bit, sehingga membuang bit 

terbesar dan menambah bit terkecil dengan nilai 0. 

7. Apabila bit tertinggi dari a sebelum dilakukan pergesaran bit adalah 1, 

maka lakukan XOR antara a dengan sebuah hexadecimal bernilai 0x1b. 

8. Geser seluruh bit b ke arah kanan sebanyak 1 bit, sehingga membuang bit 

terkecil dan menambah bit terbesar dengan nilai 0. 

9. Setelah melewati tahap loop, nilai p adalah merupakan hasil perkalian dari 

a dengan b. 
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Gambar 2.21. Source code untuk algoritma perkalian antar elemen matriks 

 

Seluruh tahap yang telah dijelaskan di atas adalah tahap-tahap untuk 

melakukan enkripsi. Tahap dekripsi tidak berbeda jauh dengan tahap enkripsi, 

dimana pada tahap dekripsi terdapat empat tahap utama yaitu Add Round Key, 

Inverse Sub Bytes, Inverse Shift Rows, Inverse Mix Columns. Urutan dari tahap 

inverse pada dekripsi berbeda dari urutan yang ada tahap pada enkripsi, dan 

proses dekripsi dimulai dari hitungan ronde terbesar. Add Round Key dan Key 

Expansion yang ada pada dekripsi merupakan tahap yang sama dengan yang ada 

pada enkripsi. Selain itu, beberapa nilai konstanta lainnya seperti Nb, Nr, dan Nk 

juga disamakan dengan yang ada pada proses enkripsi. Dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini (Gambar 2.22), untuk melakukan dekripsi dibutuhkan tiga buah 

parameter, yaitu in yang berisikan teks yang akan didekripsi, out yang digunakan 

untuk menyimpan hasil akhir dari dekripsi, dan w adalah kunci yang di-generate 

oleh Key Expansion untuk melakukan dekripsi. 
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Gambar 2.22. Pseudocode untuk melakukan dekripsi 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
 

2.2.6. Inverse Shift Rows 

Di tahap Shift Rows yang telah dijelaskan di atas, pergeseran baris 

dilakukan ke tiga buah baris yang ada pada state array ke arah kiri. Pada tahap 

Inverse Shift Rows pergeseran baris tetap dilakukan pada baris yang sama seperti 

Shift Rows, yaitu baris kedua digeser sebanyak satu kali ke arah kanan, baris 

ketiga digeser sebanyak dua kali ke arah kanan, dan baris keempat digeser 

sebanyak tiga kali ke arah kanan. Berikut adalah ilustrasi dari tahap Inverse Shift 

Rows: 
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Gambar 2.23. Pergeseran baris pada tahap Inverse Shift Rows 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
 

2.2.7. Inverse Sub Bytes 

Inverse Sub Bytes mengembalikan substitusi yang dilakukan sebelumnya 

oleh Sub Bytes. Pengembalian substitusi ini menggunakan sebuah tabel kebalikan 

dari S-Box, yaitu Inverse S-Box. Tabel Inverse S-Box didapatkan hanya dengan 

pemetaan terbalik dari tabel S-Box. Nilai S-Box dari 0x28 adalah 0x34, maka 

pada tabel Inverse S-Box nilai Inverse S-Box dari 0x34 adalah 0x28. 

 
Gambar 2.24. Tabel Inverse S-Box versi Rijndael 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 
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2.2.8. Inverse Mix Columns 

Tahap Inverse Mix Columns tidak berbeda jauh dengan tahap Mix 

Columns, dimana kedua-duanya mengalikan state array dengan tabel matriks 

berukuran 4x4. Perkalian antar elemen di tahap ini juga menggunakan algoritma 

perkalian yang sama seperti yang ada pada tahap Mix Columns, hanya saja 

perbedaannya terletak pada nilai dari matriks pengali. Nilai konstanta yang 

digunakan pada matriks pengali adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.25. Matriks pengali pada tahap Inverse Mix Columns 

(Sumber : NIST, Announcing the Advanced Encryption System (AES). 2001) 

 

2.3. iBeacon 

iBeacon adalah sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Apple di mana 

teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan teknologi 

Bluetooth Low Energy (BLE) untuk melakukan broadcast sinyal untuk 

mendapatkan posisi dalam ruangan (indoor geo-location atau micro location) dan 

juga sensor jarak (proximity sensor) perangkat lain yang menggunakan teknologi 

Bluetooth 4.0 (memerlukan sistem yang bertindak sebagai pencari sinyal 

iBeacon). Setiap iBeacon umumnya memiliki ID yang unik yang biasa disebut 
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Universally Unique Identifiers (UUID) (Andy, 2014). Dalam menentukan jarak 

antara iBeacon dengan perangkat lain digunakan sebuah penentu yang dikenal 

dengan proximity awareness. Proximity awareness memiliki beberapa tingkatan, 

yaitu immediate, near, far, dan unkwown (Mubaloo Ltd., 2014). 

iBeacon juga tidak hanya dalam bentuk sebuah software, terdapat juga 

sebuah perangkat yang didedikasikan untuk menjadi pengirim sinyal iBeacon 

yang dapat dibawa ke mana saja dan perangkat ini banyak dijual oleh pihak ketiga 

(Andy, 2014). Tidak hanya perangkat dedikasi, perangkat iOS yang dilengkapi 

dengan iOS 7.0 juga dapat dibuat menjadi sebuah perangkat iBeacon (Apple-1, 

2014). Perangkat pengirim sinyal iBeacon ini dikenal dengan sebutan beacon. 

Secara default, terdapat tiga potong informasi yang dikirimkan dalam satu 

paket data oleh iBeacon, yaitu: 

1. UUID (Universally Unique Identifiers) 

UUID adalah sebuah informasi yang dikemas dalam bentuk string dengan 

ukuran 16 bytes yang digunakan untuk membedakan sekumpulan besar 

beacon yang memiliki keterkaitan, contohnya beacon perusahaan A dan 

beacon perusahaan B memiliki UUID berbeda. 

2. Major 

Sebuah angka dengan ukuran dua bytes yang digunakan untuk 

membedakan sekumpulan kecil beacon yang ada dalam sekumpulan besar 

beacon (subset dari grup yang lebih besar). 

3. Minor 

Digunakan untuk membedakan sebuah beacon dengan beacon lainnya. 

Minor adalah sebuah angka dengan ukuran dua bytes seperti major. 
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Gambar 2.26. Contoh penggunaan UUID, major, dan minor 

(Sumber: Apple-1, Getting Started with iBeacon. 2014) 
 

2.4. Cipher Block Chaining (CBC) 

Cipher Block Chaining (CBC) adalah mode operasi untuk menghasilkan 

serangkaian blok cipher yang paling banyak digunakan (Kumar, Gulshan, dkk. 

2012). Menurut Wagner, Neal R. di tahun 2003 pada papernya yang berjudul “The 

Laws of Cryptography with Java Code”, terdapat dua buah mode operasi yaitu 

CBC dan ECB (Electronic Codebook). Wagner lebih menyarankan penggunaan 

CBC dibandingkan ECB karena CBC menggunakan sebuah initialization vector 

(IV) yang panjangnya sama dengan ukuran satu blok, sedangkan ECB tidak. 

Ukuran blok tergantung dari algoritma yang digunakan, apabila menggunakan 

AES maka ukuran satu blok adalah 16 kata, karena AES melakukan enkripsi atau 

dekripsi pada array dengan size yang sudah ditentukan (fixed). Initialization 

Vector (IV) berbeda dari kunci yang digunakan untuk enkripsi, dimana kunci 

untuk enkripsi berupa teks random, bersifat rahasia, dan statis, sedangkan IV 

berupa teks random yang di-generate secara random, hanya digunakan sekali 

dalam satu kali enkripsi dan tidak bersifat rahasia.  

Mode operasi CBC untuk enkripsi dimulai dengan teks yang belum 

terenkripsi (plaintext) di-XOR-kan dengan ciphertext dari satu blok sebelumnya 
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baru setelah itu dijadikan input ke dalam algoritma enkripsi. Apabila blok yang 

dienkripsi adalah blok pertama, maka plaintext di-XOR-kan dengan IV.  

 
Gambar 2.27. Penerapan mode operasi CBC untuk enkripsi 

(Sumber: Wikipedia) 
 

Mode operasi CBC untuk dekripsi dimulai dengan ciphertext dijadikan 

input ke dalam algoritma dekripsi, dimana hasil dekripsi di-XOR-kan dengan 

ciphertext dari blok sebelumnya. Apabila blok yang dienkripsi adalah blok 

pertama, maka blok di-XOR-kan dengan IV. 

 
Gambar 2.28. Penerapan mode operasi CBC untuk dekripsi 

(Sumber: Wikipedia) 
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Persamaan untuk enkripsi dan dekripsi dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini, dimana Ci merupakan ciphertext pada blok ke i, Ek adalah algoritma enkripsi, 

Dk adalah algoritma dekripsi, dan Pi adalah plaintext pada blok ke i. 

 
Gambar 2.29. Enkripsi dan dekripsi menggunakan mode operasi CBC 

 

Dalam makalah yang ditulis oleh Kumar, Gulshan, dkk. di tahun 2012, 

penggunaan CBC memiliki beberapa keuntungan, yaitu kemudahan implementasi, 

ciphertext yang dihasilkan oleh CBC dapat berbeda untuk teks yang sama dengan 

kunci yang sama apabila dilakukan berulang kali karena IV yang bersifat random, 

dan yang terakhir CBC dapat menangani pesan yang panjang. 

 

2.5. Padding 

Padding adalah teknik yang digunakan agar teks input memenuhi kriteria 

panjang teks yang dibutuhkan algoritma kriptografi, karena beberapa algoritma 

kriptografi mengasumsikan teks input yang diterima kelipatan dari k, dimana k > 0 

atau bisa juga fixed size seperti AES yang membutuhkan input dengan panjang 

teks 16 bytes. Salah satu padding yang biasa digunakan adalah PKCS#7 (Public 

Key Cryptography Standard #7), dimana kekurangan panjang teks diisi dengan 

berapa nilai kekurangan itu sendiri (Housley R., 2009). 
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Gambar 2.30. Padding menggunakan standar PKCS#7 
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