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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Reservasi Kendaraan 

Menurut D.V Tesone (2006, p152) “A Reservation is an advanced booking to 

reserve space for a designed time and date. Travellers may book ahead to reserve 

seats on an aircraft and rental car at their destination. Reservation system an 

inventory management base coupled with a direct transaction processing 

component”. 

Jadi reservasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk memesan sebuah 

tempat atau fasilitas sesuai dengan waktu dan tanggal perjalanan  yang  

diinginkan  oleh  pelanggan,  pemesanan  ini bertujuan untuk mempernyaman 

pelanggan selama dalam perjalanan ke sebuah tempat tujuan. 

 

2.2 Client-Server Communication 

Client-server adalah suatu bentuk arsitektur, di mana client adalah perangkat 

yang menampilkan dan menjalankan aplikasi dan server adalah perangkat yang 

menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. 

Server dan client biasanya dihubungkan melalui media berupa kabel maupun 

nirkabel (Forum Insan Komputer, 2008). 
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Gambar 2.1 Komunikasi Client-Server (Sumber: Mikey, 2011) 

Dalam teknologi informasi, client-server merujuk kepada cara 

mendistribusikan aplikasi ke pihak client dan pihak server. Dalam model client-

server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah (tetapi masih 

dalam sebuah kesatuan) yakni komponen client dan komponen server. 

Komponen client dijalankan pada sebuah workstation. Pemakai workstation 

memasukkan data dengan menggunakan teknologi pemprosesan tertentu, 

kemudian mengirimkannya ke komponen server, umumnya berupa permintaan 

layanan tertentu yang dimiliki oleh server. Komponen server akan menerima 

permintaan layanan tersebut dan langsung memprosesnya serta mengembalikan 

hasil pemrosesan kepada client. Client pun menerima informasi hasil pemrosesan 

data tadi dan menampilkannya kepada pemakai dengan menggunakan aplikasi 

yang digunakan oleh pemakai. 

 

2.3 Kriptografi 

Suatu ilmu dan seni dalam menjaga kerahasiaan suatu pesan (kode) disebut 

dengan kriptografi. Kriptografi terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi dan dekripsi. 
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Enkripsi adalah suatu proses membuat pesan yang bermakna menjadi tidak 

bermakna dengan mengubahnya menggunakan prosedur tertentu. Sedangkan 

dekripsi adalah suatu proses mengembalikan pesan yang tidak bermakna tersebut 

menjadi pesan yang sebenarnya menggunakan prosedur yang bersifat kebalikan 

dari proses enkripsi (Didin M., 2002). 

Pesan atau dalam istilah kriptografi disebut message, yang akan dirahasiakan 

disebut plaintext, sedangkan bentuk pesan hasil proses enkripsi disebut ciphertext. 

Cryptanalyst adalah orang yang mempelajari ilmu dan seni membongkar 

ciphertext. Menurut ISO 7498-2 istilah yang tepat untuk decryption adalah 

decipher. 

Terdapat lima teknik yang mendasari kriptografi. Berikut ini dicontohkan 

procedure enkripsi dalam melakukan pengacakan data terhadap plaintext yang 

sama, yaitu „5 teknik dasar kriptografi‟ (Didin M., 2002). 

a. Substitusi 

Salah satu contoh teknik ini adalah Caesar cipher. Langkah pertama adalah 

membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati, dengan 

catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan 

dekripsi. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan 

ciphertext oleh orang yang tidak berhak. 
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Gambar 2.2 Tabel Substitusi (Sumber: Didin M.,2002) 

Tabel substitusi di atas dibuat secara acak. Dengan menggunakan tabel 

tersebut, dari plaintext "5 teknik dasar kriptografi" dihasilkan ciphertext "L 

7Q6DP6 KBVBM 6MPX72AMBGP". Dengan menggunakan tabel substitusi 

yang sama secara dengan arah yang terbalik (reverse), plaintext dapat diperoleh 

kembali dari ciphertext-nya. 

b. Blocking 

Sistem enkripsi terkadang membagi plaintext menjadi blok-blok yang terdiri 

dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsikan secara independen. Plaintext 

yang dienkripsikan dengan menggunakan teknik blocking terdapat pada gambar 

2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Enkripsi dengan Blocking (Sumber: Didin M.,2002) 

Dengan menggunakan enkripsi blocking dipilih jumlah lajur dan kolom untuk 

penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan 

teknik ini. Plaintext dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur, dan 
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dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertext-nya 

adalah hasil pembacaan plaintext secara horizontal berurutan sesuai dengan 

bloknya. Jadi ciphertext yang dihasilkan dengan teknik ini adalah "5K G 

KRTDRAEAIFKSPINAT IRO". Plaintext dapat pula ditulis secara horizontal dan 

ciphertext-nya adalah hasil pembacaan secara vertikal. 

c. Permutasi 

Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi atau sering juga 

disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan 

aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam 

teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap tapi identitasnya yang 

diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, tetapi posisinya yang 

diacak. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plaintext terlebih dahulu dibagi 

menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. 

Untuk contoh di atas, plaintext akan dibagi menjadi blok-blok yang terdiri dari 6 

karakter, dengan aturan permutasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Permutasi (Sumber: Didin M.,2002) 

Dengan menggunakan aturan di atas, maka proses enkripsi dengan permutasi 

dari plaintext adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.5 Proses Enkripsi dengan Permutasi (Sumber: Didin M.,2002) 

Ciphertext yang dihasilkan dengan teknik permutasi ini adalah "N ETK5 

SKD AIIRK RAATGORP FI". 

d. Ekspansi 

Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan memelarkan 

pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah 

dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari 

suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran "an". Bila suatu kata 

dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran "i". Proses 

enkripsi dengan cara ekspansi terhadap plaintext terjadi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.6 Enkripsi dengan Ekspansi (Sumber: Didin M.,2002) 

Ciphertext-nya adalah "5AN EKNIKTAN ASARDAN RIPTOGRAFIKAN". 

Aturan ekspansi dapat dibuat lebih kompleks. Terkadang teknik ekspansi 

digabungkan dengan teknik lainnya, karena teknik ini bila berdiri sendiri terlalu 

mudah untuk dipecahkan. 

e. Pemampatan 

Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya adalah cara lain untuk 

menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara 
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menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang 

dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai "lampiran" dari pesan 

utama, dengan diawali oleh suatu karakter khusus, dalam contoh ini digunakan 

"&". Proses yang terjadi untuk plaintext ini dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Enkripsi dengan Pemampatan (Sumber: Didin M.,2002) 

Aturan penghilangan karakter dan karakter khusus yang berfungsi sebagai 

pemisah menjadi dasar untuk proses dekripsi ciphertext menjadi plaintext 

kembali.  

Dengan menggunakan kelima teknik dasar kriptografi di atas, dapat 

diciptakan kombinasi teknik kriptografi yang amat banyak, dengan faktor yang 

membatasi semata-mata hanyalah kreativitas dan imajinasi kita. Walaupun sekilas 

terlihat sederhana, kombinasi teknik dasar kriptografi dapat menghasilkan teknik 

kriptografi turunan yang cukup kompleks, dan beberapa teknik dasar kriptografi 

masih digunakan dalam teknik kriptografi modern.  

2.3.1 Advanced Encryption Standard 

Pada 1997, National Institute of Standard and Technology (NIST) of 

United  States mengeluarkan Advanced Encryption Standard (AES) untuk 

menggantikan Data Encryption Standard (DES).  AES dibangun dengan maksud 
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untuk mengamankan pemerintahan di berbagai bidang. Algoritma AES didesain 

menggunakan blok chiper minimal dari blok 128 bit input dan mendukung ukuran 

3 kunci (3-key-sizes), yaitu kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit.  

Pada Agustus 1998, NIST  mengumumkan bahwa ada 15 proposal AES 

yang telah diterima dan dievaluasi, setelah mengalami proses seleksi terhadap 

algoritma yang masuk, NIST mengumumkan pada 1999 bahwa hanya ada 5 

algoritma yang diterima, algoritma tersebut adalah MARS, RC6, Rijndael, 

Serpent, Twofish. 

Algoritma-algoritma tersebut menjalani berbagai macam pengetesan. Pada 

Oktober 2000, NIST mengumumkan bahwa Rijndael sebagai algoritma yang 

terpilih untuk standar AES yang baru. Baru pada Februari 2001 NIST 

mengirimkan draft kepada Federal Information Processing Standards (FIPS) 

untuk standar AES. Kemudian pada 26 November 2001, NIST mengumumkan 

produk akhir dari Advanced Encryption Standard. 

Pengelompokkan jenis AES ini adalah berdasarkan panjang kunci yang 

digunakan. Angka-angka di belakang kata AES menggambarkan panjang kunci 

yang digunakan pada tiap-tiap AES. Selain itu, hal yang membedakan dari 

masing-masing AES ini adalah banyaknya rounds yang dipakai. AES-128 

menggunakan 10 round, AES-192 sebanyak 12 rounds, dan AES-256 sebanyak 

14 rounds. 

Tabel 2.1 Jumlah Ronde dan Ukuran Kunci pada AES (Sumber: Yoki,2010) 
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Setiap ronde dalam AES, kecuali ronde terakhir, memiliki empat operasi 

yang harus dilakukan, sedangkan pada ronde terakhir hanya tiga operasi yang 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Proses Operasi AES (Sumber: Frank Kagan, 2006) 

Secara umum, proses-proses yang dilakukan dalam AES sebagai berikut 

(Frank Kagan, 2006). 

a. Initial Round 

Melakukan proses AddRoundKey, yaitu melakukan XOR antara state awal 

(plainteks) dengan cipher key. Dilakukan sebelum memasuki ronde pertama. 
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b. Putaran sebanyak Nr – 1 kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran 

adalah:  

o SubBytes : substitusi tiap byte dengan menggunakan tabel substitusi (S-Box). 

Tabel S-Box telah tersedia dan siap pakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 AES S-Box (Sumber: Neal R. Wagner,2001) 

 

Untuk proses dekripsi, dilakukan Inverse SubBytes yang menggunakan tabel S-

Box yang berbeda untuk proses enkripsi. Berikut tabel Inverse S-Box 

ditunjukkan gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 AES Inverse S-Box (Sumber: Neal R. Wagner,2001) 

o Shift Rows :  langkah transposisi yang dilakukan dengan cara menggeser setiap 

baris dengan jumlah tertentu. Untuk baris pertama tidak mengalami pergeseran, 

baris kedua sebanyak satu byte, baris ketiga sebanyak dua byte, dan baris 

keempat sebanyak tiga byte. Pergeseran pada enkripsi dilakukan ke kiri, 

sedangkan dekripsi dilakukan pergeseran ke kanan. 

o Mix Columns : operasi perkalian tiap kolom state dengan matriks tertentu 

dengan menggunakan dot product. Matriks telah tersedia dan siap pakai. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Perkalian Matriks Mix Columns (Sumber: FIPSP, 2001) 

Untuk dekripsi, digunakan juga matriks tetapi dengan nilai berbeda dengan 

enkripsi. 
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Gambar 2.12 Perkalian Matriks Inverse Mix Columns (Sumber: FIPSP, 2001) 

 

o AddRoundKey : melakukan XOR antara state sekarang round key. 

c. Final round : proses untuk putaran terakhir sama seperti ronde sebelumnya, 

tetapi tidak dilakukan proses MixColumns. 

o   SubBytes  

o   ShiftRows 

o   AddRoundKey 

 

2.4 JSON Format 

JSON, singkatan dari JavaScript Object Notation (notasi objek JavaScript), 

adalah suatu format ringkas pertukaran data komputer. Formatnya berbasis teks 

dan terbaca-manusia serta digunakan untuk merepresentasikan struktur data 

sederhana dan larik asosiatif (disebut objek). Format JSON sering digunakan 

untuk mentransmisikan data terstruktur melalui suatu koneksi jaringan pada suatu 

proses yang disebut serialisasi. Walaupun JSON didasarkan pada subset bahasa 

pemrograman JavaScript (secara spesifik, edisi ketiga standar ECMA-262, 

Desember 1999) dan umumnya digunakan dengan bahasa tersebut, JSON 

dianggap sebagai format data yang tak tergantung pada suatu bahasa. Kode untuk 
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pengolahan dan pembuatan data JSON telah tersedia untuk banyak jenis bahasa 

pemrograman. Situs www.json.org menyediakan daftar komprehensif pengikatan 

JSON yang tersedia, disusun menurut bahasa.Format JSON dispesifikasikan di 

RFC 4627 oleh Douglas Crockford. Tipe media Internet resmi JSON adalah 

application/json sedangkan ekstensi berkasnya adalah .json. Contoh berikut 

menunjukkan representasi JSON untuk suatu objek yang mendeskripsikan 

seseorang (Badrus Said, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Format JSON (Sumber: Badrus Said, 2008) 
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Pada dasarnya format JSON memiliki sintaks yang sangat sederhana, yaitu 

 [ ] - Menerangkan bahwa isi di dalamnya berada pada scope Array. 

Dalam Javascript Array merupakan tipe variabel compound (memiliki 

beberapa element) yang setiap element-nya memiliki kunci berupa indeks atau 

numerik. 

Sintaks: 

var v1 = [ element_1, element_2, ..., element_n]; 

 { } - Menerangkan bahwa isi di dalamnya berada pada scope Object. 

Dalam Javascript Object merupakan tipe variabel compound yang setiap 

element-nya memiliki kunci berupa string/nama. 

Sintaks: 

var v2 = { 'key_1':'Value_1', 'key_2':'Value_2', 'info':'Isi Informasi', 'bilangan':40, 

'key_n':'Value_n' };
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