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1. Pendahuluan 

Masalah keamanan dan kerahasiaan merupakan salah satu aspek penting 
dalam pertukaran informasi dan data. Pada saat ini, pertukaran data atau informasi 
sering dilakukan. Mobile phone merupakan perangkat yang memiliki berbagai 
fungsi sebagai alat komunikasi, transfer data, multimedia, dan media 
penyimpanan file, misalnya: file multimedia, dokumen, dan teks yang berisi 
password. Data dan informasi penting tersebut sifatnya rahasia dan merupakan 
privasi yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Untuk mengantisipasi hal 
yang tidak diinginkan seperti pencurian informasi, maka dibutuhkan suatu sistem 
untuk mengamankan data. Pada media penyimpanan online seperti Google Drive, 
berkas dapat diakses melalui perangkat mobile platform Android, sehingga 
keamanan dan kerahasiaan isi berkas perlu dilindungi agar berkas hanya dapat 
diakses oleh pihak tertentu yang memiliki hak akses. Terkait dengan pengamanan 
data, Kriptografi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data atau 
informasi. Kriptografi ditujukan untuk menjaga agar data atau informasi tidak 
dapat dibaca maupun dipahami oleh pihak yang tidak berhak [1].  

Algoritma yang digunakan untuk menerapkan kriptografi pada proses 
enkripsi dan dekripsi berkas adalah algoritma AES (Advanced Encryption 
Standard). S-box pada algoritma AES memiliki nilai baku yang telah ditetapkan 
disimpan dalam array berukuran 16 × 16  dalam bentuk hexadesimal. Hal ini 
dapat menjadi kelemahan apabila nilai dari S-box yang telah dikenali disubstitusi 
dengan nilai kosong. S-box digunakan dalam operasi SubBytes, keluaran 
dihasilkan dengan mengambil nilai tabel S-box pada indeks baris dan kolom yang 
ditentukan  berdasarkan byte masukan. Manipulasi nilai S-box yang tersimpan 
pada variabel kode program dilakukan dengan cara mencari nilai heksadesimal , 
setelah itu setiap nilai diubah menjadi 00. Hal ini menyebabkan operasi SubByte 
menghasilkan keluaran kosong, sehingga operasi ShiftRows dan MixColumns 
tidak mempengaruhi hasil dari proses enkripsi dan menyebabkan berkas menjadi 
rusak karena tidak dapat didekripsi kembali [2]. Modifikasi algoritma diperlukan 
untuk mengatasi kelemahan S-box pada algoritma AES, yaitu dengan 
menambahkan fungsi untuk menghasilkan nilai tabel S-box bersifat dinamis yang 
bergantung pada kunci masukan. Selain berfungsi untuk menjaga nilai S-box agar 
tidak terlihat, dengan S-box yang memiliki nilai dinamis komputasi bertambah 
kompleks.  Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : “Bagaimana menerapkan modifikasi S-box algoritma AES pada 
Android mobile phone untuk enkripsi dan dekripsi file”. 

Penelitian ini akan mengimplementasikan algoritma AES dengan S-box 
dinamis untuk kriptografi file pada Android Mobile Phone. Media penyimpanan 
online yang diintegrasikan dengan aplikasi adalah Google Drive melalui  API 
(Application Program Interface) yang disediakan untuk pengembang. 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini akan dibahas penelitian mengenai S-box algoritma AES, 
yaitu penelitian yang dilakukan Kremers [2] dengan judul “Practical hacking AES 
using the S-box weakness”, dilakukan dengan mengubah nilai S-box                
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yang tersimpan dalam library. Manipulasi dilakukan dengan mengubah nilai tabel 
S-box dalam bentuk heksadesimal menjadi 00. Hal ini dapat dilakukan karena 
nilai S-box yang bersifat visible sehingga dapat dicari nilai yang tersimpan pada 
variabel. S-box yang telah dimanipulasi menyebabkan data hasil enkripsi tidak 
dapat dikembalikan dengan dekripsi.  

Penelitian kedua membahas implementasi algoritma AES pada Android 
dengan judul “SMS Encryption using AES Algorithm on Android” [3]. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi SMS yang aman pada 
Android. Enkripsi dilakukan sebelum mengirim pesan, menggunakan algoritma 
AES. Pesan yang diterima akan didekripsi dengan menggunakan cipher key yang 
sama ketika melakukan enkripsi. Pengujian dilakukan untuk membuktikan pesan 
yang didekripsi sama dengan pesan yang dikirimkan sebelum dienkripsi. 

Penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas, berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan sekarang ini. Penelitian ini lebih difokuskan pada modifikasi AES 
terkait S-box yang kemudian diimplementasikan pada Android mobile phone 
untuk enkripsi dan dekripsi berkas. Selanjutnya diberikan beberapa pustaka terkait 
yang digunakan dalam penenlitian ini  

Pustaka pertama yang dibahas adalah pengertian dari ilmu Kriptografi. Ilmu 
ini adalah suatu metode yang kadang disebut sebagai suatu seni penyandian yang 
bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu pesan dengan cara 
menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang tidak memiliki makna [1]. 
Terdapat dua proses utama dalam kriptografi yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi 
adalah proses merubah suatu informasi yang dapat dibaca atau dimengerti menjadi 
tidak dapat dimengerti. Sedangkan Dekripsi adalah proses sebaliknya mengubah 
pesan yang tidak dimengerti menjadi pesan yang dimengerti atau dipahami. 
Terkait dengan kriptografi, terdapat empat tujuan mendasar yang juga merupakan 
aspek layanan yang disediakan pada kriptografi, yaitu [1]:  
• Kerahasiaan, merupakan layanan yang digunakan untuk menjaga informasi.  
• Integritas data, adalah penjagaan dari perubahan data secara tidak sah.  
• Otentikasi, adalah identifikasi atau pengenalan.  
• Nir-penyangkalan (Non-Repudiasi) adalah usaha untuk mencegah terjadinya 

penyangkalan terhadap pengiriman. 
Penelitian ini menggunakan algoritma kriptografi AES. Algoritma ini 

merupakan standar enkripsi dengan kunci simetris. Terdapat empat macam operasi 
yang dilakukan berulang-ulang dalam beberapa putaran, yaitu  [4]: 
• SubBytes, merupakan operasi transformasi subtitusi byte. 
• ShiftRows, merupakan operasi pergeseran baris. 
• MixColumns, merupakan operasi transformasi percampuran kolom 
• AddRoundKey, merupakan operasi transformasi penambahan kunci. 

AES merupakan kriptografi blok cipher dengan tambahan S-box pada 
operasi SubBytes untuk melakukan substitusi nilai. S-box adalah komponen dasar 
dari symetric cryptography yang diimplementasikan sebagai suatu tabel. Nilai 
pada tabel S-box algoritma AES merupakan suatu nilai yang baku. S-box 
digunakan untuk melakukan substitusi byte input dengan nilai pada tabel S-box.  

Kriteria yang dibutuhkan dalam menghasilkan nilai tabel S-box adalah 
kemampuan untuk dapat dilakukan operasi invers dari tabel S-box.                   
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Nilai yang digunakan dalam tabel merupakan nilai non-linier, untuk menghindari 
serangan linier dan differensial kriptoanalisis. Nilai S-box menggunakan operasi 
aljabar yang kompleks [5]. 

Nilai S-Box yang digunakan algoritma AES ditunjukkan dengan nilai 
hexadesimal pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Nilai Tabel S-Box pada AES [4] 

 
Nilai invers S-box dihasilkan dari operasi invers dengan menempatkan nilai 

dari tabel S-Box secara berlawanan atau kebalikan dari indeks awal sebelum 
operasi invers. Nilai Inverse S-Box ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Nilai Tabel Invers S-Box pada AES [4]. 

 
Implementasi pada Android dengan integrasi media penyimpanan Google 

Drive yang menyediakan layanan untuk perangkat platform Android. 
Android merupakan softwarestack untuk perangkat mobile yang 

mencangkup sistem operasi berbasis Linux kernel 2.6, middleware, serta aplikasi 
inti yang dapat berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. 
Android merupakan platform terbuka (Open Source) bagi para pengembang 
aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java [6]. Sedangkan, Google 
Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud computing yang menyediakan 
API(Application programming Interface) untuk developer Android yang 
mengembangkan aplikasi pihak ketiga [7]. Google Drive memungkinkan 
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pengguna mengunggah dan mengakses berkas seperti video, foto, Google Docs 
dan PDF.  

Penelitian ini memodifikasi S-box AES, dengan merancang sebuah S-box 
yang statis menjadi s-box yang dinamis. Modifikasi sebuah kriptografi, berarti 
hasil modifikasi harus juga memenuhi sebuah sistem kriptografi. Oleh karena itu, 
berikut ini diberikat aturan yang harus dipenuhi oleh sebuah kriptosistem dengan 
lima tuple [8]. 
• P adalah himpunan plainteks, 
• C adalah himpunan cipherteks, 
• K adalah ruang kunci (keyspace),  
• E adalah himpunan fungsi enkripsi 𝑒𝑒𝑘𝑘  :𝑷𝑷 → 𝑪𝑪, 
• D adalah himpunan fungsi dekripsi 𝑑𝑑𝑘𝑘  :𝑪𝑪 → 𝑷𝑷. 

Selanjutnya pustaka yang diperlukan untuk menganalisis hubungan antara 
selisih waktu proses enkripsi dan besar ukuran berkas yang dipakai adalah analisis 
regresi linier. Berikut diberikan persamaan umum  dari regresi linier [9].  

𝑦𝑦′ =  𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏                                                    (1) 

Dimana : 
𝑏𝑏 = 𝑛𝑛 ∑𝑏𝑏𝑦𝑦−∑𝑏𝑏 ∑𝑦𝑦

𝑛𝑛 ∑𝑏𝑏2−(∑𝑏𝑏)2                                               (2) 

𝑎𝑎 = ∑𝑦𝑦−𝑏𝑏 ∑𝑏𝑏
𝑛𝑛

                                                     (3) 

Metode pengujian yang digunakan untuk menguji aplikasi adalah black box 
testing. Metode ini memiliki pendekatan pengujian dimana program dianggap 
sebagai entitas yang lengkap dan struktur internal diabaikan. Uji data berasal dari 
spesifikasi aplikasi [10]. 

3. Metode Perancangan 

Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini yaitu model 
prototyping. Model prototyping adalah suatu teknik untuk mengumpulkan 
informasi mengenai kebutuhan dari perangkat lunak. Alur model prototyping 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3  Bagan Prototype Model [11] 
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Keuntungan dari model prototyping adalah perulangan ketiga proses akan 
terus berlangsung hingga semua kebutuhan terpenuhi. Tahapan pada metode 
prototyping adalah sebagai berikut: 

• Analisis Kebutuhan 
Tahap analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan serta kebutuhan perangkat lunak yang dikembangkan. Tahap 
melakukan analisis kebutuhan pada perangkat lunak ini yaitu mempelajari 
algoritma kriptografi AES beserta metode untuk menghasilkan nilai S-box dan 
mempelajari fitur Google Drive untuk menyimpan file pada online storage.  

• Perancangan Sistem 
Tahap kedua adalah melakukan perancangan sistem yang akan dibangun. 
Perancangan sistem berfungsi untuk mempermudah proses pengembangan dan 
dokumentasi perangkat lunak sistem. Perancangan sistem dibuat dengan 
menggunakan metode UML (Unified Modeling Language). 

• Pengujian Prototype 
Tahap ketiga adalah mengembangkan aplikasi berdasarkan perancangan sistem 
untuk selanjutnya dilakukan pengujian agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
Pengujian dilakukan untuk mengamati perbedaan antara aplikasi dengan S-box 
standar dan S-box dengan nilai dinamis. 

Tahapan Metode Prototyping 

Penelitian ini menghasilkan dua prototype, prototype pertama dihasilkan 
melalui tahapan awal yaitu analis mempelajari S-box pada algoritma AES dan 
fitur yang tersedia untuk mengembangkan aplikasi dengan integrasi Google Drive. 

Tahapan selanjutnya dalam metode prototyping adalah perancangan Sistem 
yang dibuat dengan menggunakan metode UML. Selain merancang sistem pada 
tahap ini dirancang fungsi untuk menghasilkan nilai S-box. Selanjutnya algoritma 
modifikasi ditulis dalam kode program untuk diimplementasikan ke dalam 
aplikasi. 

Aplikasi dikembangkan sesuai dengan rancangan prototype. Aplikasi yang 
dihasilkan dapat dievaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kendala yang ada 
 pada prototype pertama.  

Pada tahap evaluasi prototype pertama didapatkan informasi baru tentang 
kebutuhan aplikasi yang akan dikembangkan, didapat kebutuhan sistem yaitu 
indeks nilai pada S-box ditentukan berdasarkan password masukan.  

Setelah mendapatkan informasi tentang kebutuhan aplikasi, maka prototype 
pertama dapat dikembangkan menjadi prototype ke-dua. Pengembangan prototype 
ke-dua ditekankan pada fungsi untuk mengubah indeks nilai pada S-box. Aplikasi 
dikembangkan pada mobile phone dengan platform Android. Hasil dari prototype 
ke-dua telah memenuhi kebutuhan awal, sehingga tahapan dari prototyping 
berakhir pada prototype kedua.  



 

7 
 

Perancangan UML  

Perancangan analisa sistem menggunakan metode UML (Unified Modelling 
Language). Pertama akan dibahas mengenai use case diagram, Pengguna yang 
menggunakan aplikasi ini memiliki tiga aktivitas. Aktivitas pertama, Pengguna 
dapat melakukan enkripsi berkas. Proses enkripsi berkas dilakukan dengan 
memilih berkas terlebih dahulu. Aktivitas kedua, pengguna dapat melakukan 
dekripsi berkas. Aktivitas ketiga, pengguna dapat melakukan pengaturan akun 
penyimpanan online. Penjelasan diatas dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4  Use Case Diagram 

 

Selain use case diagram pada UML terdapat class diagram yang 
mendeskripsikan jenis-jenis obyek dalam sistem dan berbagai macam hubungan 
yang terjadi. Class diagram menunjukkan property dan operasi sebuah class 
dalam hubungan obyek. Jadi class diagram membantu pengembang mendapatkan 
struktur sistem dan menghasilkan rancangan yang baik. Penjelasan tentang class 
diagram dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Class Diagram 

Gambar 5 menggambarkan hubungan antar class dan alur data yang ada 
pada aplikasi ini. Terdapat class Operation yang berisi array byte penampung 
nilai tabel S-Box dan invers S-Box. Class Operation memiliki method dengan 
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nama GenerateSBox, berfungsi menghasilkan nilai pada tabel S-Box. Method 
GenerateInvSBox berfungsi menghasilkan nilai inverse dari tabel S-Box. Method 
utama pada class Operation adalah Encrypt dan Decrypt yang digunakan untuk 
melakukan proses enkripsi dan dekripsi file. Pemanggilan method dilakukan dari 
class EncryptView dan DecryptView dengan menambahkan parameter masukan 
direktori file dan password.  

Selain class Operation, terdapat juga class yang berfungsi mengatur media 
penyimpanan baik penyimpanan lokal pada SD-Card maupun Online pada Google 
Drive. Class BrowseFileDrive berfungsi untuk melakukan penyimpanan file dan 
mengunduh file yang telah tersimpan, dengan parameter akun Google Drive. 
Class BrowseFileSD  berfungsi untuk akses file pada media penyimpanan SD-
Card dan mendapatkan direktori dari file masukan.  

Selain class diagram terdapat activity diagram, berfungsi menggambarkan 
berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-
masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana diakhiri.  

Pada activity diagram pertama, menjelaskan alur jalannya pengguna dalam 
menjalankan aplikasi dan melakukan proses enkripsi berkas. Pengguna memilih 
berkas yang akan dienkripsi, memasukan password dan direktori penyimpanan 
berkas. Sebelum memulai proses enkripsi sistem akan melakukan validasi 
parameter yang dibutuhkan. Setelah proses enkripsi selesai terdapat pilihan media 
penyimpanan. Untuk lebih mudah dipahami, activity diagram proses enkripsi 
dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Activity Diagram Proses Enkripsi 
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Activity diagram kedua, menjelaskan alur berjalannya proses dekripsi file. 
Pengguna memilih berkas, menentukan direktori hasil,  nama berkas dan 
password. Setelah validasi parameter masukan, proses dekripsi dimulai. Apabila 
proses telah selesai terdapat pilihan aplikasi viewer untuk menampilkan. Activity 
diagram proses dekripsi dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Activity Diagram Proses Dekripsi 

 
Terakhir adalah sequence diagram yang berfungsi menggambarkan interaksi 

antar objek di dalam suatu sistem untuk menghasilkan output tertentu. Sequence 
diagram yang pertama menjelaskan  tentang proses enkripsi file, dimulai dengan 
memilih file masukan, lalu menentukan password dan konfirmasi password. 
Apabila semua parameter masukan terpenuhi proses enkripsi dimulai. Terakhir 
pengguna memilih media penyimpanan file hasil enkripsi. Proses ini dapat dilihat 
pada Gambar 8. 
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Gambar 8 Sequence Diagram Proses Enkripsi 

Sequence diagram ke-dua menjelaskan proses dekripsi file. Pengguna 
memilih file masukan dan menentukkan password, lalu memulai proses dekripsi. 
Setelah proses selesai file ditampikan melaui aplikasi file viewer. Proses ini dapat 
dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Sequence Diagram Proses Dekripsi 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan alur proses pada fungsi 
untuk menghasilkan nilai S-box. Fungsi untuk menghasilkan nilai S-box dimulai 
dengan lookup nilai tabel antilog dan log berdasarkan indeks pada perulangan. 
Proses pertukaran indeks adalah mengubah posisi nilai berdasarkan ganjil ataupun 
genap pada indeks. nilai yang terletak pada indeks genap terkecil ditukar dengan 
nilai indeks genap terbesar. Setelah itu karakter pada password masukan diambil 
nilai dalam bentuk ascii. Nilai ini berfungsi untuk menentukan jumlah pergeseran 
pada indeks, yaitu dengan cara menjumlahkan ascii karakter pertama dan terakhir 
pada password masukan. Setelah proses selesai akan dihasilkan keluaran nilai     
S-box. Diagram flow chart fungsi S-box ditunjukkan Gambar 10. 

 

 
Gambar 10  Flow Chart Fungsi S-box Dinamis 

Proses menghasilkan nilai dan menggeser indeks dapat dilihat pada Kode 
Program 1.  

Kode Program 1 Fungsi Menggeser Indeks berdasarkan Password  
1. if(asc>256){ 
2. asc=asc%256; 
3. }  
4.       
5. for(i=0; i<255; i++){ 
6.     if(i>=0 && i<128){ 
7.        if(i%2==0) { 
8.           j=a[i]; 
9.           a[i] = a[255-i]; 
10.          a[255-i] = j; 
11.       } 
12.    } 
13.    sBoxa[i]=(byte) a[i]; 
14. } 
15.  
16. sBoxa[255]=(byte)99; 
17. for(i=0; i<=255; i++){ 
18. if(asc+i<=255){ 
19.   sBoxb[asc+i]=sBoxa[i];  
20. } else { 
21.   sBoxb[(asc+i)-256]=sBoxa[i]; 
22. } 
23. } 

Baris pertama merupakan kondisi untuk melakukan pengecekan nilai 
parameter apakah melebihi ukuran S-box. Perulangan pada baris kelima berfungsi 
untuk memindahkan nilai pada indeks berdasarkan nilai ganjil atau genap. 
Terakhir variabel parameter berupa jumlah dari kode ascii karakter password 
digunakan untuk menggeser letak nilai pada indeks. Proses selanjutnya adalah 
proses enkripsi berkas menggunakan fungsi dengan parameter masukan. 
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Pada proses enkripsi parameter masukan berupa password, url direktori file 
masukan dan keluaran. File masukan dikonversi ke dalam tipe data byte. 
Parameter yang dimasukan dalam pemanggilan fungsi enkripsi byte adalah 
password dan byte dari file masukan. Keluaran dari fungsi enkripsi berupa tipe 
data byte yang dikembalikan ke dalam tipe data file pada direktori url file keluaran 
yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pemanggilan fungsi enkripsi dapat 
dilihat  pada Kode Program 2. 

Kode Program 2 Parameter Fungsi Enkripsi 
1. File from = (File)params[0]; 
2. File to = (File)params[1]; 
3. String pass = (String)params[2]; 
4. byte[] rawKey = CryptoHelper.passwordToKey(pass, 
5.  CryptoHelper.getStaticSalt());  
6. byte[] infrom= read(from); 
7. byte[] enc = Operation.encrypt(infrom, rawKey); 
8. FileOutputStream ous = new FileOutputStream(to); 
9. ous.write(enc); 
10. ous.close(); 

Baris keenam merupakan fungsi untuk mengubah berkas menjadi byte untuk 
selanjutnya menjadi parameter enkripsi. Pada proses enkripsi terdapat empat 
macam operasi dan jumlah putaran ditentukan berdasarkan panjang kunci atau 
password. Fungsi ini menghasilkan keluaran dengan tipe data byte hasil dari 
operasi pada setiap putaran. Fungsi enkripsi ditunjukkan pada Kode Program 3. 

Kode Program 3 Fungsi Enkripsi 
1. state = AddRoundKey(state, w, 0); 
2. for (int round = 1; round < Nr; round++){ 
3.  state = SubBytes(state); 
4.  state = ShiftRows(state); 
5.  state = MixColumns(state); 
6.  state = AddRoundKey(state, w, round); 
7. } 
8.  state = SubBytes(state); 
9.  state = ShiftRows(state); 
10.  state = AddRoundKey(state, w, Nr); 
11. for (int i = 0; i < tmp.length; i++){ 
12.  tmp[i%4*4+i/4] = state[i / 4][i%4]; 
13. } 

Baris kedua adalah perulangan untuk menjalankan setiap operasi, jumlah 
putaran ditentukan berdasarkan panjang kunci. Selain fungsi enkripsi berkas 
terdapat fungsi dekripsi berkas. 

Pada proses dekripsi terdapat empat macam operasi, berupa invers dari 
operasi enkripsi untuk mengembalikan byte yang telah dienkripsi. Fungsi dekripsi 
byte dapat dilihat pada Kode Program 4. 

Kode Program 4 Fungsi Dekripsi 
1. for (int i = 0; i < in.length; i++) 
2.   state[i / 4][i % 4] = in[i%4*4+i/4]; 
3.   state = AddRoundKey(state, w, Nr); 
4. for (int round = Nr-1; round >=1; round--) { 
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5.   state = InvSubBytes(state); 
6.   state = InvShiftRows(state); 
7.   state = AddRoundKey(state, w, round); 
8.   state = InvMixColumns(state); 
9. } 
10.   state = InvSubBytes(state); 
11.   state = InvShiftRows(state); 
12.   state = AddRoundKey(state, w, 0); 
13. for (int i = 0; i < tmp.length; i++){ 
14.   tmp[i%4*4+i/4] = state[i / 4][i%4]; 
15. } 

Bagian ini akan membahas implementasi S-box dinamis pada algoritma 
AES sebagai teknik kriptografi. Sebuah kriptografi harus memenuhi 5 tuple, yaitu: 
P, C, K, E, D menurut Stinson [9]. Berikut akan ditunjukkan modifikasi S-box 
dinamis ini memenuhi kelima kondisi. 
• P adalah himpunan plainteks, pada modifikasi S-box dinamis hanya menerima 

masukan berupa  berkas file dengan ekstensi yang dapat diakses dengan 
Android mobile phone, 

• C adalah himpunan cipherteks, Cipherteks dihasilkan dalam bentuk berkas 
dengan penambahan ekstensi, yang berisikan bytes hasil enkripsi, 

• K adalah ruang kunci (keyspace), pada modifikasi S-box algoritma AES kunci 
masukan digunakan dalam operasi substitusi bytes dan sebagai parameter untuk 
melakukan pergeseran indeks nilai S-box, 

• E adalah himpunan fungsi enkripsi 𝑒𝑒𝑘𝑘  :𝑷𝑷 → 𝑪𝑪, 
• D adalah himpunan fungsi dekripsi 𝑑𝑑𝑘𝑘  :𝑪𝑪 → 𝑷𝑷. 

Pada kondisi ke-4 dan ke-5 terdapat kunci yang digunakan untuk melakukan 
proses enkripsi, merubah plainteks menjadi cipherteks. Sebaliknya pada proses 
dekripsi, merubah cipherteks ke plainteks [12]. Karena memenuhi ke-lima kondisi 
maka modifikasi S-box dinamis pada algoritma AES merupakan sebuah sistem 
kriptografi.  

Pada bagian ini dibahas implementasi Google Drive API dimulai dengan 
konfigurasi Google API Key sebagai identitas client ketika melakukan request 
service. Google Drive menyediakan service untuk mengunduh berkas maupun 
mengunggah berkas, sebelum mengunduh berkas pengguna aplikasi memilih 
terlebih dahulu berkas pada daftar. Daftar berkas berisi nama file dan url file pada 
penyimpanan online, nilai ini disimpan pada array list. Fungsi untuk mendapatkan 
daftar berkas dari media penyimpanan online ditunjukkan pada Kode Program 4. 

Kode Program 4 Fungsi untuk Mendapatkan Daftar Berkas. 
1. List<File> result = new ArrayList<File>(); 
2. com.google.api.services.drive.Drive.Children.List  
3. fileListRequest; 
4. com.google.api.services.drive.Drive.Files.List list =  
5. service.files().list(); 
6. list.setQ("\"" + rootFolderId + "\"" + " in parents and  
7. trashed = false"); 
8. FileList fileList = list.execute(); 
9. result = fileList.getItems(); 
10. if(result != null) { 
11.   rootToFilesMap.put(rootFolderId, result); 
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12.   return result; 
13. }  

Baris kedelapan merupakan kode program untuk mendapatkan daftar 
berkas, setelah mengirimkan parameter direktori.  

Proses mengunduh berkas dimulai dengan mengirimkan request untuk 
mengunduh berkas dengan parameter masukan berupa url file. Setelah proses 
mengunduh berkas seleseai, fungsi menghasilkan content berupa byte yang 
disimpan dalam tipe data File.  

Proses mengunggah berkas dimulai dengan menentukan nama, tipe atau 
ekstensi dan direktori penyimpanan berkas yang akan diunggah.  

Metode pengujian black box testing merupakan metode perancangan data uji 
yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, 
dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak 
diuji apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Tabel pengujian menggunakan 
metode Black Box Testing dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Pengujian Menggunakan Metode Black Box Testing 
Aktifitas Hasil Diharapkan Hasil Keluar Keterangan 

Masuk Ke Aplikasi Tampilan Awal Tampilan Awal Valid 
Pilih Menu Encryption Tampilan Halaman 

Enkripsi 
Tampilan Halaman 
Enkripsi 

Valid 

Pilih Menu Decryption Tampilan Halaman 
Dekripsi 

Tampilan Halaman 
Dekripsi 

Valid 

Pilih Menu Account Tampilan Pengaturan Akun 
Pengguna 

Tampilan Pengaturan 
Akun Pengguna 

Valid 

Pilih Menu Drive Tampilan Daftar direktori 
dan berkas 

Tampilan Daftar direktori 
dan berkas 

Valid 

Pilih Menu About Tampilan Halaman Info 
aplikasi 

Tampilan Halaman Info 
aplikasi 

Valid 

Enkripsi,Parameter 
Masukan Lengkap  

Proses Dapat Dilakukan Proses Dapat Dilakukan Valid 

Pilih Menu Exit Keluar Aplikasi Keluar Aplikasi Valid 
Enkripsi,Parameter 
Masukan Tidak 
Lengkap 

Terdapat Peringatan Terdapat Peringatan Valid 

Dekripsi,Parameter 
Lengkap 

Proses Dapat Dilakukan Proses Dapat Dilakukan Valid 

Dekripsi,Parameter 
Tidak Lengkap 

Terdapat Peringatan Terdapat Peringatan Valid 

Nama File yang 
Disimpan Kosong 

Terdapat Peringatan Terdapat Peringatan Valid 

 
Salah satu aspek keamanan kriptografi yang rentan apabila S-box 

mengalami manipulasi adalah integritas data. Pengujian dilakukan pada aplikasi 
yang menyimpan nilai S-box pada variabel dengan nilai baku, sedangkan aplikasi 
ke-dua menggunakan S-box dengan nilai dinamis.  

Pada aplikasi pertama setelah decompile file installer aplikasi android (apk) 
pada class yang menyimpan variabel nilai S-box dapat dibaca dan terlihat nilai 
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yang tersimpan. Screenshoot tampilan kode setelah proses decompile ditunjukkan 
pada Gambar 11. 

 
Gambar 11  Nilai S-box pada Kode Program setelah Proses Decompile 

  Setelah dilakukan substitusi nilai, dilakukan proses re-compile kode 
program. Nilai S-box yang dirubah menyebabkan proses enkripsi menghasilkan 
file yang tidak dapat dikembalikan melalui proses dekripsi karena operasi 
substitusi byte pada berkas masukan menghasilkan nilai kosong.  

Pada aplikasi kedua dengan S-box nilai dinamis, nilai tidak didefinisikan 
terlebih dahulu pada suatu variabel, proses menghasilkan nilai dilakukan ketika  
S-box dibutuhkan untuk enkripsi ataupun dekripsi. Indeks nilai diacak 
berdasarkan jumlah ascii pada karakter password masukan, sehingga setiap 
password yang dimasukan menghasilkan S-box yang berbeda letak indeks dan 
nilainya. Karena S-box bersifat dinamis nilai tidak terlihat pada kode program. 
Setelah proses decompile kode program tidak ditemukan nilai S-box dan kode 
program untuk menghasilkan nilai S-box dikarenakan proses decompile hanya 
menujukkan variabel yang menyimpan nilai. S-box dengan nilai dinamis dapat 
menghindarkan sistem dari manipulasi atau substitusi nilai. 

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengamati perbedaan antara S-box 
standar dengan S-box dinamis. Pengujian dilakukan dengan menguji berkas yang 
berbeda ukuran pada aplikasi dengan S-box standar dan S-box dinamis. Grafik 
hasil pengujian waktu proses enkripsi antara S-box standar dengan S-box dinamis 
dapat dilihat pada Gambar 12. 

  

Gambar 12  Grafik Waktu Proses Enkripsi 



 

16 
 

Berdasarkan grafik waktu proses enkripsi, terdapat selisih waktu antara S-
box dinamis dengan S-box standar. Pada S-box dinamis membutuhkan waktu 
yang lebih lama dibandingkan S-box standar. Hal ini dikarenakan S-box dinamis 
membutuhkan waktu untuk menjalankan fungsi menghasilkan nilai dan operasi 
pergeseran indeks sesuai masukan password. Grafik yang menunjukkan selisih 
waktu proses enkripsi antara S-box standar dengan S-box dinamis dapat dilihat 
pada Gambar 13. 

  

Gambar 13  Grafik Selisih Waktu Proses Enkripsi 

Grafik pada Gambar 13  menunjukkan garis regresi linier yang berpotongan 
dengan garis variabel selisih waktu enkripsi. Analisis regresi digunakan untuk 
menunjukkan hubungan antara variabel dependen (waktu) dan variabel 
independen (ukuran). Berdasarkan Persamaan (3) dan Persamaan (2) diperoleh 
nilai konstanta 𝑎𝑎 =  0,1659628417  dan 𝑏𝑏 = 0,0000000639.  Sehingga 
diperoleh persamaan liniernya adalah 

  
𝑓𝑓(𝑏𝑏) = 0,1659628417 + 0,0000000639𝑏𝑏                                   (4)   

 
Berdasar pada Perasamaan (4) dan Gambar 13, nampak hubungan antara 

ukuran berkas dan selisih waktu enkripsi pada kedua S-box yang dibandingkan 
berkorelasi positif, atau kedua variabel yang dibandingkan selalu berbanding 
lurus. Grafik yang menunjukkan selisih waktu proses dekripsi antara S-box 
standar dengan S-box dinamis dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
Gambar 14  Grafik Selisih Waktu Proses Dekripsi 
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Grafik pada Gambar 14  menunjukkan garis regresi linier yang berpotongan 
dengan garis variabel selisih waktu dekripsi. Berdasarkan Persamaan (3) dan 
Persamaan (2) diperoleh nilai konstanta 𝑎𝑎 =  0,1402979967  dan                     
𝑏𝑏 = 0,0000000614. Sehingga diperoleh persamaan liniernya adalah 

  
𝑓𝑓(𝑏𝑏) = 0,1402979967 + 0,0000000614𝑏𝑏                                   (5)   

Berdasar pada Perasamaan (5) dan Gambar 14, nampak hubungan antara 
ukuran berkas dan selisih waktu dekripsi pada kedua S-box yang dibandingkan 
berkorelasi positif. Pengujian berikutnya mengamati ukuran file setelah proses 
enkripsi. Grafik hasil pengujian ukuran file hasil antara S-box standar dengan      
S-box dinamis dapat dilihat pada Gambar 15. 

  

Gambar 15  Grafik Ukuran File hasil Enkripsi 

Berdasarkan Grafik pada Gambar 15 berkas keluaran yang dihasilkan proses 
enkripsi dengan S-box standar dan S-box dinamis memiliki pertambahan ukuran 
yang sama. Hal ini dikarenakan proses enkripsi menggunakan panjang kunci yang 
sama, sehingga fungsi pada S-box dinamis tidak mempengaruhi ukuran berkas. 

Perbedaan enkripsi atau dekripsi dengan menggunakan S-box standar dan S-
box dinamis terletak pada proses yang dijalankan, Sehingga waktu yang 
dibutuhkan berbeda. 

Terkait dengan kriptografi, terdapat aspek layanan yang disediakan pada 
kriptografi dengan S-box dinamis. Berikut akan ditunjukkan aspek layanan yang 
terdapat pada kriptografi dengan S-box dinamis. 
• Kerahasiaan, kriptografi dengan S-box dinamis dapat digunakan untuk 

menjaga informasi dan data dengan melakukan enkripsi. 
• Integritas data, dengan S-box dinamis nilai S-box pada kode program tidak 

terlihat dan proses komputasi semakin kompleks karena pola S-box berubah-
ubah sesuai password masukan sehingga dapat mencegah manipulasi informasi 
dan data. 
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5. Simpulan 

Penerapan S-box dinamis pada algoritma AES (Advanced Encryption 
Standard) dapat menghindari manipulasi data atau substitusi nilai yang dilakukan 
pada S-box standar dengan nilai baku, sehingga S-box dinamis dapat menjaga 
integritas data. Penambahan fungsi pada S-box dinamis berdampak pada 
penambahan waktu yang dibutuhkan dalam proses enkripsi dan dekripsi. 
Berdasarkan analisis regresi hasil pengujian, koefisien regresi bernilai positif yang 
menunjukkan pertambahan selisih waktu pada proses enkripsi maupun dekripsi 
searah dengan pertambahan ukuran berkas. Modifikasi S-box dinamis algoritma 
AES dapat melakukan proses enkripsi,  dekripsi, dan dapat memenuhi sebagai 
sebuah sistem kriptografi. 
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