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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Notes 

Menjadi sebuah hal yang wajar apabila dalam era digital ini semua kebutuhan 

alat beralih ke dalam ponsel pintar semua, salah satunya adalah alat pencatat. Alat 

pencatat dapat membantu beberapa orang dalam pekerjaannya yang berhubungan 

dengan pembukuan sehingga lebih efisien. Selain sebagai alat pembukuan, aplikasi 

pencatat juga dapat berfungsi sebagai alat pengingat (Zopini, 2016). 

2.2  Algoritma Enkripsi 

Menurut Barker dan Roginsky (2015), enkripsi merupakan operasi 

cryptographic yang digunakan untuk menyediakan konfidensialitas atau 

kerahasiaan kepada informasi yang sensitif. Informasi yang sensitif dapat berupa 

data pribadi, data rahasia perusahaan, data rahasia organisasi atau data rahasia 

negara. 

Enkripsi menggunakan algoritma tertentu untuk mengubah data elektronik 

menjadi bentuk lain yang susah dikenali orang yang tidak berkepentingan (Paar & 

Pelzl, 2010). Data asli sebelum proses konversi dinamakan plaintext, sedangkan 

data hasil konversi dinamakan chipertext dan chipertext hanya dapat dikembalikan 

menjadi data asli oleh orang yang memiliki key (Candra, 2016). 

2.3  Algoritma Enkripsi AES 

 Advanced Encryption Standard (AES) merupakan algoritma kriptografi 

yang disetujui oleh Federal Information Processing Standards (FIPS). Algoritma 

AES merupakan symmetric block chiper yang dapat melakukan enkripsi dan 
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dekripsi informasi (NIST, 2001). AES mampu menggunakan cryptographic keys 

berukuran 128, 192, dan 256 bits untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada blok 

data 128 bits. Algoritma AES ditemukan oleh Vincent Rijmen dan Joan Daemen 

dimana pada awalnya algoritma diberi nama Rijndael. 

Menurut Rijmen dan Daemen (2001), AES-256 memiliki 14 cycle of 

repetition dimana setiap ronde dengan pengecualian pada ronde terakhir terdiri dari 

beberapa langkah proses transformasi dengan urutan sebagai berikut. 

a. SubBytes() 

Transformasi SubBytes() adalah substitusi non-linear byte yang 

beroperasi secara independen pada tiap byte menggunakan tabel substitusi S-

box. Adapun gambar tabel substitusi S-box dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 S-box  

(Sumber: NIST, 2001) 

 

b. ShiftRows() 

Pada transformasi ini, byte-byte pada tiga baris terakhir digeser sesuai 

siklus dengan jumlah offset yang berbeda. Bila baris pertama termasuk dalam 
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tiga baris terakhir, maka baris pertama tidak digeser. Gambar 2.2 merupakan 

ilustrasi transformasi ShiftRows(). 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi ShiftRows()  

(Sumber: NIST, 2001) 

 

c. MixColumns() 

MixColumns() merupakan operasi pencampuran pada tiap kolom dimana 

tiap elemen dalam satu kolom dilakukan perkalian matrix (operasi bitwise 

XOR) yang dapat ditulis sebagai perkalian matriks berikut. 

                              

[
 
 
 
 
𝑆′0,𝑐

𝑆′1,𝑐

𝑆′2,𝑐

𝑆′3,𝑐]
 
 
 
 

= [

02   03   01   01
01   02   03   01
01   01   02   03
03   01   01   02

]

[
 
 
 
𝑆0,𝑐

𝑆1,𝑐

𝑆2,𝑐

𝑆3,𝑐]
 
 
 

   untuk 0 ≤ c < Nb          ... (2.1) 

Rumus berikut digunakan untuk mendapatkan hasil pencampuran.  

𝑆′0,𝑐 = ({02}  •  𝑆0,𝑐)  ⊕ ({03}  •  𝑆1,𝑐)  ⊕ 𝑆2,𝑐  ⊕ 𝑆3,𝑐 

𝑆′1,𝑐 = 𝑆0,𝑐  ⊕ ({02}  •  𝑆1,𝑐)  ⊕ ({03}  •  𝑆2,𝑐)  ⊕ 𝑆3,𝑐 

𝑆′2,𝑐 = 𝑆0,𝑐  ⊕ 𝑆1,𝑐  ⊕ ({02}  •  𝑆2,𝑐)  ⊕ ({03}  •  𝑆3,𝑐) 

                     𝑆′3,𝑐 = ({03}  •  𝑆0,𝑐)  ⊕ 𝑆1,𝑐  ⊕ 𝑆2,𝑐  ⊕ ({02}  •  𝑆3,𝑐)            ... (2.2) 
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Rumus di atas memiliki aturan bahwa bila bit paling kiri bilangan biner 

merupakan 1, maka perkalian • dengan 10 dapat diganti dengan melakukan 

pergeseran bilangan 1 bit ke kiri kemudian dilakukan perkalian XOR dengan 

0001 1011. Bila bit paling kiri bilangan biner bukan merupakan 1, maka 

perkalian • dengan 10 dapat diganti dengan melakukan pergeseran bilangan 1 

bit ke kiri (NIST, 2011). Sebagai contohnya, hasil operasi pencampuran 

MixColumns() dengan S0,c = 97, S1,c = EC, S2,c = C3, dan S3,c = 95 dapat 

dihitung sebagai berikut. 

Perhitungan. 

Pertama, ubah semua bilangan heksadesimal ke bilangan biner. 

97 = 1001 0111 

EC = 1110 1100 

C3 = 1100 0011 

95 = 1001 0101 

02 = 10 

03 = 11 = 10 ⊕ 01 

Konversi 11 menjadi 10 ⊕ 01dilakukan agar melakukan perkalian • 

dengan 10. 

Perhitungan nilai 𝑆′0,𝑐 : 

 𝑆′0,𝑐  =  ({02} • 97) ⊕ ({03} • EC) ⊕ C3 ⊕ 95 

 =  (10 • 1001 0111) ⊕ (10 ⊕ 01 • 1110 1100) ⊕ 1100 0011 

⊕ 1001 0101 

 = (0010 1110 ⊕ 0001 1011) ⊕ (1101 1000 ⊕ 0001 1011 ⊕ 

1110 1100) ⊕ 1100 0011 ⊕ 1001 0101 
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 = 0011 0101 ⊕ 0010 1111 ⊕ 1100 0011 ⊕ 1001 0101 

 = 0100 1100 

 = 4C (dalam heksadesimal) 

Perhitungan nilai 𝑆′1,𝑐 : 

 𝑆′1,𝑐 = 97 ⊕ ({02} • EC) ⊕ ({03} • C3) ⊕ 95 

  = 1001 0111 ⊕ (10 • 1110 1100) ⊕ (10 ⊕ 01 • 1100 0011) 

⊕ 1001 0101 

 = 1001 0111 ⊕ (1101 1000 ⊕ 0001 1011) ⊕ (1000 0110 ⊕ 

0001 1011 ⊕ 1100 0011) ⊕ 1001 0101 

 = 1001 0111 ⊕ 1100 0011 ⊕ 0101 1110 ⊕ 1001 0101 

 = 1001 1111 

 = 9F (dalam heksadesimal) 

Perhitungan nilai 𝑆′2,𝑐 : 

𝑆′2,𝑐  = 97 ⊕ EC ⊕ ({02} • C3) ⊕ ({03} • 95) 

 = 1001 0111 ⊕ 1110 1100 ⊕ (10 • 1100 0011) ⊕ (10 ⊕ 01 

• 1001 0101) 

 = 1001 0111 ⊕ 1110 1100 ⊕ (1000 0110 ⊕ 0001 1011) ⊕ 

(0010 1010 ⊕ 0001 1011 ⊕ 1001 0101) 

 = 1001 0111 ⊕ 1110 1100 ⊕ 1001 1101 ⊕ 1010 0100 

 = 0100 0010 

 = 42 (dalam heksadesimal) 

Perhitungan nilai 𝑆′3,𝑐 : 

𝑆′3,𝑐  = ({03} • 97) ⊕ EC ⊕ C3 ⊕ ({02} • 95) 
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  = (10 ⊕ 01 • 1001 0111) ⊕ 1110 1100 ⊕ 1100 0011 ⊕ (10 

• 1001 0101) 

 = (0010 1110 ⊕ 0001 1011 ⊕ 1001 0111) ⊕ 1110 1100 ⊕ 

1100 0011 ⊕ (0010 1010 ⊕ 0001 1011) 

 = 1010 0010 ⊕ 1110 1100 ⊕ 1100 0011 ⊕ 0011 0001 

 = 1011 1100 

 = BC (dalam heksadesimal) 

Gambar 2.3 menampilkan ilustrasi proses MixColumns(). 

 

Gambar 2.3 Ilustrasi MixColumns()  

(Sumber: NIST, 2001) 

d. AddRoundKey() 

Pada transformasi AddRoundKey(), sebuah Round Key ditambahkan pada 

state menggunakan operasi bitwise XOR sederhana. Setiap Round Key terdiri 

dari Nb buah kata dari Rijndael’s key schedule. Tiap key memiliki ukuran yang 

sama dengan state. Gambar 2.4 menunjukkan ilustrasi proses AddRoundKey(). 
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Gambar 2.4 Ilustrasi AddRoundKey()  

(Sumber: NIST, 2001) 

Urutan kerja AES-256 dapat dijabarkan sebagai berikut (Rijmen & Daemen, 

2001). 

1. Lakukan AddRoundKey(). 

2. Lakukan Subbytes(). 

3. Lakukan ShiftRows(). 

4. Lakukan MixColumns(). 

5. Lakukan AddRoundKey(). 

6. Ulangi langkah 2-5 sebanyak 13 kali (sisakan ronde terakhir). 

7. Untuk ronde terakhir, lakukan Subbytes(), ShiftRows(), dan AddRoundKey(). 

8. Selesai. 

Pseudocode algoritma AES dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Pseudocode Algoritma AES  

(Sumber: NIST, 2001) 

2.4 Cipher Block Chaining (CBC) 

Cipher Block Chaining (CBC) adalah mode operasi untuk block cipher 

(Rouse, 2007).  Block cipher adalah metode enkripsi dimana key dan algoritma 

diimplementasikan ke setiap block data (Rouse, 2006). Dalam mode CBC 

menggunakan Initialization Vector (IV) dengan panjang yang sama dengan panjang 

satu block plaintext. IV digunakan pada tahap pertama enkripsi untuk di-XOR 

dengan plaintext sebelum proses algoritma dijalankan. Selanjutnya setiap block 

plaintext akan di-XOR dengan block ciphertext yang sebelumnya sebelum 

dienkripsi.   

2.5 Android Keystore 

Sistem Android Keystore memungkinkan user menyimpan kunci kriptografik 

dalam kontainer agar lebih sulit diekstrak dari perangkat (Android Developers, 
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t.tahun). Setelah kunci berada pada keystore, kunci tersebut bisa digunakan untuk 

operasi kriptografik dengan material utama yang tersisa tidak dapat diekspor. Selain 

itu, keystore menawarkan fasilitas untuk membatasi kapan dan bagaimana kunci 

bisa digunakan, seperti mengharuskan autentikasi pengguna untuk penggunaan 

kunci atau membatasi kunci agar hanya digunakan dalam mode kriptografik 

tertentu. 

2.6 Fingerprint 

Menurut Henry Classification System, secara umum fingerprint dapat 

dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu loop pattern, whorl pattern, dan arch 

pattern. 

 

Gambar 2.6 Tipe fingerprint menurut Henry Classification System  

(Sumber: IBC, 2003) 

Mengacu kepada fitur-fitur yang digunakan pada teknik fingerprint 

recognition, teknik untuk melakukan fingerprint recognition diklasifikasikan ke 

dalam minutiae-based, image-based, dan ridge feature-based (Chen dan Gao, tt). 

Dalam fingerprint recognition terdapat istilah minutiae yang merupakan titik 

percabangan atau perhentian garis-garis pada sidik jari manusia. Ridge feature-

based digunakan saat minutiae sulit untuk diekstraksi karena gambar fingerprint 

memiliki kualitas yang rendah sedangkan fitur fingerprint yang lain seperti ridge 

shape dapat diekstraksi lebih baik, walaupun akurasi dalam recognition menjadi 

Rancang Bangun Aplikasi..., Aswin Darma Saputra, FTI UMN, 2018



 

 

15 

 

lebih rendah. Image-based menggunakan seluruh garis pada gambar fingerprint 

untuk dibandingkan dengan gambar input fingerprint. Minutiae-based akan mencari 

tingkat kesamaan yang paling tinggi pada minutiae dari input dan fingerprint yang 

sudah terdaftar.  

Menurut Baotić (2016), cara untuk mengimplementasikan fingerprint pada 

Android adalah sebagai berikut. 

1. Request fingerprint authentication permission pada file AndroidManifest. 

2. Mengaktifkan mekanisme lock screen security (PIN, pattern, atau password) 

3. Mendaftarkan fingerprint pada device. 

4. Membuat instance dari FingerprintManager. 

5. Gunakan Keystore untuk mendapatkan akses ke Android Keystore container. 

6. Mendapatkan encryption key dengan menggunakan class KeyGenerator dan 

menyimpannya ke dalam Keystore container. 

7. Menginisialisasi instance dari class Chiper dengan encryption key yang sudah 

didapatkan sebelumnya. 

8. Gunakan instance Chiper untuk membuat CryptoObject, lalu gunakan 

CryptoObject yang sudah dibuat pada FingerprintManager untuk melakukan 

proses enkripsi. 

9. Panggil fungsi authenticate() dari instance FingerprintManager. 

10. Handle callbacks pada saat autentikasi berhasil dilakukan. 

Android menggunakan Fingerprint Hardware Abstraction Layer (HAL) untuk 

menghubungkan library dari vendor tertentu dan fingerprint hardware (Android 

Source, 2017). Implementasi dari HAL harus menggunakan protokol komunikasi 

yang dibutuhkan oleh Trusted Execution Environment (TEE). Dengan demikian 
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gambar dan proses fingerprint tidak akan melewati untrusted memory. Semua data 

fingerprint harus diamankan dalam sensor hardware atau trusted memory, dimana 

memory di dalam TEE dianggap trusted dan di luar TEE dianggap untrusted.   

 

Gambar 2.7 Proses Authentication pada Android OS  

(Sumber: Baotić, 2016) 

Setiap manipulasi data yang berhubungan dengan fingerprint dilakukan di 

TEE seperti pada Gambar 2.7. 
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2.7 Usability and Security Testing 

Menurut Kainda dkk. (2010), pengukuran sangat penting untuk analisis 

komparatif dan fungsi dasar tertentu untuk kriteria keamanan. Beberapa faktor yang 

bisa diukur dalam usability adalah effectiveness, satisfaction, efficiency, dan 

knowledge/skill. Effectiveness adalah efektivitas yang berguna mengukur kegunaan 

sistem apakah user dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Satisfaction 

adalah kepuasan, berguna untuk mengukur kepuasan user dalam menggunakan 

aplikasi. Efficiency adalah efisiensi, setiap user yang menggunakan aplikasi pasti 

memiliki tujuan tertentu, sebuah sistem dapat dinilai efisiensinya dengan mengukur 

berapa banyak waktu dan upaya yang diberikan user untuk mencapai tujuannya. 

Semakin banyak waktu dan upaya yang diberikan user maka tingkat efisiensi suatu 

sistem akan semakin rendah. Knowledge/skill adalah pengetahuan/kemampuan 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa mudah user untuk belajar menggunakan 

sistem. 

Tabel 2.1 Measurable Usability Metrics (Kainda dkk., 2010) 

Factor Measurable metrics 

Effectiveness Task success 

Satisfaction Satisfaction 

Efficiency Completion times, number of 

clicks/button pressed 

Knowledge/skill Task success, errors, mental models 

 

Pada Tabel 2.1 dijelaskan tentang apa saja yang bisa diukur dalam usability 

sistem. Pada faktor effectiveness dapat diukur dengan seberapa banyak task success 

yang dilakukan oleh user. Pada faktor satisfaction dapat diukur seberapa tinggi 

tinkat kepuasan user. Pada faktor efficiency dapat diukur berapa lama waktu dan 

berapa banyak click yang dibutuhkan user dalam menyelesaikan suatu task. Pada 
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faktor knowledge / skill dapat diukur berapa banyak task yang sukses dilakukan oleh 

user, error, dan mental model dari setiap user. 

Beberapa faktor yang bisa diukur dan dibandingkan dalam security adalah 

attention, vigilance, motivation, memorability, dan knowledge/skill. 

Attention adalah perhatian, dimana user gampang sekali teralihkan 

perhatiannya dari hal yang sedang dikerjakan. Security task tidak harus menuntut 

perhatian penuh dari user karena dapat menyebabkan frustasi dan berkemungkinan 

menyebabkan kegagalan dalam security.  

Vigilance adalah kewaspadaan, sebuah sistem yang aman cenderung 

mengharapkan user untuk waspada dan lebih proaktif dalam menilai security pada 

suatu sistem. Hal ini menjadi masalah pada penelitian yang menunjukkan bahkan 

seorang experts tidak selalu waspada. 

Motivation adalah motivasi, dimana user memiliki tingkat motivasi yang 

berbeda untuk menjalankan security task pada keadaan yang berbeda.  

Memorability adalah kemudahan untuk diingat, sebuah sistem sering 

mengharuskan user untuk mengingat data rahasia seperti password yang sulit untuk 

ditebak oleh orang lain. Seiring dengan meningkatnya jumlah data rahasia yang 

harus diingat, hal tersebut dapat menyebabkan user sulit untuk mengingat data 

rahasia tertentu saat diharapkan oleh sistem, terutama sistem yang jarang 

digunakan. 

Knowledge/skill adalah pengetahuan/kemampuan, dimana tingkat 

pengetahuan/kemampuan dari user memainkan peran yang penting pada security di 

sebuah sistem. Banyak user memasukkan data sensitif pada website yang tidak 
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aman karena kurangnya pengetahuan untuk membedakan website yang aman dan  

yang tidak aman. 

Tabel 2.2 Measurable Security Metrics (Kainda dkk. 2010) 

Factor Measurable metrics 

Attention Attention - failures 

Vigilance Vigilance - failures 

Motivation Perceived, susceptibility, benefits, 

barriers, severity 

Memorability Recall 

Knowledge / skill Task success, mental models 

 

Pada Tabel 2.2 dijelaskan tentang apa saja yang bisa diukur dan dibandingkan 

dalam faktor security sebuah sistem. Pada faktor attention dapat diukur dengan 

mengamati dan menentukan apakah security failure terjadi karena user yang kurang 

fokus pada informasi yang spesifik. Pada faktor vigilance dapat diukur dengan 

mengamati apakah user secara konsisten selalu fokus pada security task. Pada faktor 

motivation dapat diukur dengan persepsi user mengenai kerentanan terhadap suatu 

attack, keuntungan dan pembatas bagi user untuk terlibat dalam security behaviour, 

serta parahnya security failure. Faktor memorability dapat diukur dengan 

menghitung total kesuksesan user dalam mengingat kembali dan menanyakan user 

apakah mereka memiliki masalah dalam pengingatan. Faktor knowlege/skill dapat 

diukur dengan task yang sukses, model mental user dan errors. 
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Gambar 2.8 Kurva Usability Testing  

(Sumber: Nielsen, 2000) 

Pada Gambar 2.8 dijelaskan bahwa dengan menggunakan lima belas user 

untuk menjalani usability testing, usability problems yang dapat ditemukan bisa 

mencapai 100%.  

Menurut Nielsen (2000), setelah mendapatkan data testing dari user pertama, 

usability problems yang didapatkan hampir sepertiga dari semuanya. Saat testing 

dilakukan oleh user kedua, akan didapatkan data yang hampir sama, karena user 

kedua melakukan hal yang sama dengan user pertama. Setiap user pasti berbeda, 

sehingga pasti terdapat sesuatu yang baru yang dilakukan oleh user kedua yang 

tidak dilakukan oleh user pertama. Jadi, user kedua menambahkan beberapa data 

baru, tetapi tidak sebanyak yang user pertama lakukan. Semakin banyak user yang 

ditambahkan dalam proses testing, maka data yang didapat akan semakin sedikit, 

karena hal yang dilakukan akan terus berulang.  
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