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ABSTRACT 
 

Supardi, M3106043, The Application of SMS Security Data System on 
Mobile Phone Using Symmetric RC4 Stream Chipper Encryption Algorithm, 
Final Project, Diploma Degree Computer Science, Informatics Engineering, 
Mathematic And Science Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 2009, 
55 Pages. 
 
Short Message Service (SMS) enables a service to deliver a brief message from 
one mobile phone user to another user. SMS is not a save band for information 
exchange because the sent message still in the form of open text which is not 
protected yet. 
 
The SMS security data system is used to disguise SMS message so the message 
content is not easy to understand. The encryption is done by using the RC4 
encryption algorithm. The strengthener key is using the MD5 encryption. For the 
application implementation in the mobile phone using the Java 2 Micro Edition 
(J2ME) programming language. 
 
This SMS security data system work well in the mobile pone which is supporting 
Java with MIDP 2.0. the encryption result is the form of hexa decimal number. 
With the SMS security data system the mobile phone user will save to use the 
SMS service. 
 
Key Word : SMS, RC4, J2ME, Encryption, MD5 
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INTISARI 
 

Supardi, M3106043, Aplikasi Keamanan Data SMS Pada Telepon Selular 
Menggunakan Algoritma Enkipsi Simetris RC4 Stream Chiper, Tugas 
Akhir, Diploma III Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2009, 55 halaman. 

 
Short Message Service (SMS) adalah sebuah layanan yang memungkinkan 
pengguna ponsel untuk mengirimkan pesan singkat kepada pengguna ponsel 
lainnya. SMS bukan merupakan jalur aman untuk pertukaran informasi karena 
pesan yang dikirim biasanya masih berupa teks terbuka yang belum diproteksi. 
 
Aplikasi kemanan data SMS digunakan untuk menyamarkan pesan SMS sehingga 
tidak mudah dimengerti isi dari pesan tersebut. Enkripsi dilakukan dengan 
menggunakan algoritma enkripsi RC4. Sebagai penguat kunci digunakan enkripsi 
MD5. Untuk mengimplementasikan aplikasi pada ponsel digunakan bahasa 
pemrograman J2ME. 
 
Aplikasi keamanan data SMS ini berjalan baik pada ponsel yang mendukung java 
dengan MIDP 2.0. hasil enkripsi berupa bilangan heksa desimal. Dengan aplikasi 
keamanan data SMS pengguna bisa menggunakan layanan SMS dengan aman. 
 
Kata kunci : SMS , RC4, J2ME, Enkripsi, MD5 
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MOTTO 

 

Bermimpilah,… 
Karena mimpi awal dari segalanya 
Berjuanglah.. 
Dan jangan menyerah sebelum mencoba 
Berdoalah.. 
Karena do’a mendekatkanmu dengan Alloh 
Yang akan mewujudkan semua mimpi-mimpi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Dewasa ini teknologi telekomunikasi berkembang dengan begitu pesatnya. 

Perkembangan tersebut telah merubah cara pandang manusia dalam memandang  

kehidupan ini. Dunia maya sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dunia 

nyata. Kehidupan berubah menjadi kehidupan modern dan dikenal dengan sebutan 

e-life, artinya kehidupan yang dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara 

elektronik. Salah satu perangkat teknologi telekomunikasi yang berkembang 

dengan sangat pesat adalah telepon selular (ponsel) atau HP (Hand Phone). 

 Telepon selular adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon fixed line konvensional, 

namun telepon selular memiliki kelebihan yaitu portabilitas (portable) dan mudah 

untuk dibawa kemana-mana (mobile). Jaringan telepon selular menggunakan 

teknologi nirkabel (wireless) dengan gelombang berfrekuensi tinggi untuk 

mengirimkan datanya. Beberapa sistem jaringan yang dikembangkan untuk 

komunikasi telepon selular adalah GSM (Global System for Mobile 

Communication), CDMA (Code Division Multiple Access) dan TDMA (Time 

Division Multiple Access). Saat ini Indonesia menggunakan dua buah sistem 

jaringan nirkabel (wireless) untuk telepon selular yaitu sistem GSM dan CDMA.   

Telepon selular menyediakan berbagai layanan komunikasi yang beragam. 

Selain untuk melakukan panggilan telepon, ponsel telah dilengkapi dengan 

berbagai pilihan fitur seperti berkirim pesan singkat, menangkap siaran radio, 

memutar audio dan video, kamera foto, mengakses layanan internet dan lain-lain. 

Diantara sekian banyak fitur yang dimiliki oleh ponsel, salah satu fitur layanan 

yang popular adalah Short Message Service (SMS). SMS merupakan suatu 

layanan yang memungkinkan pengguna ponsel untuk mengirimkan pesan singkat 

kepada pengguna ponsel lainnya. 

Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat non-real time dimana 

sebuah pesan pendek (short message) dapat di-submit ke suatu tujuan, tidak peduli 

1 
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apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi bahwa nomer telepon tujuan 

tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman hingga tujuan aktif kembali. 

Pada dasarnya sistem SMS akan menjamin delivery dari suatu pesan hingga 

sampai ke tujuan. Kegagalan pengiriman yang bersifat sementara seperti tujuan 

tidak aktif akan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang akan selalu 

dilakukan kecuali bila diberlakukan aturan bahwa SMS telah melampui batas 

waktu tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim. Bagi operator telepon 

selular, layanan SMS merupakan sumber pendapatan terbesar perusahaannya 

mengingat trafik penggunaan layanan SMS yang semakin hari semakin 

meningkat. Perang tarifpun terjadi antar operator untuk mendapatkan pelanggan 

dengan menurunkan biaya pengiriman semurah-murahnya. Hal ini tentu sangat 

menguntungkan bagi pengguna layanan SMS dan menjadikan layanan SMS 

semakin populer dan menjadi pilihan utama dalam berkomunikasi. 

Sayangnya, SMS bukan merupakan jalur yang aman untuk pertukaran 

informasi, mengingat pesan yang dikirim melalui SMS biasanya masih berupa 

teks terbuka (plaintext) yang belum terproteksi. Pada dasarnya suatu data atau 

pesan bisa dikatakan aman jika terjamin privasi (privacy) dan keotentikannya 

(authentication). Privasi mengandung arti bahwa data yang dikirim hanya dapat 

dimengerti informasinya oleh orang yang berhak. Sedangkan keotentikan 

mencegah pihak ketiga untuk mengubah data atau data yang diterima belum 

mengalami perubahan. 

Spesifikasi dan teknologi mendasar dari SMS masih terdapat celah keamanan 

yang menyebabkan SMS bukan merupakan jalur aman untuk pertukaran 

informasi. Hal ini disebabkan karena jaringan SMS juga terhubung dengan 

jaringan internet. Keterbatasan keamanan pada GSM sebagai teknologi carrier 

SMS menjadi salah satu ancaman keamanan pada SMS. Terdapat cara-cara untuk 

menguping pada  GSM call. Call ini hanya dienkripsi dan didekripsi antara BTS 

dan MS, elemen jaringan yang lain hampir tidak terproteksi sama sekali. Jika 

seorang penyusup mempunyai akses ke jaringan SS7, yang digunakan oleh 

operator GSM, semua call dan trafik signaling nyaris tidak terproteksi. Selain itu 

informasi SMS yang dikirim sebelum sampai ke ponsel penerima akan terlebih 
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dulu melewati  perangkat SMS Center (SMSC). SMSC berfungsi untuk 

meneruskan informasi SMS ke ponsel penerima dan melakukan pencatatan 

komunikasi SMS yang terjadi antara pengirim dan penerima serta menyimpan 

informasi SMS tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dengan tersimpannya 

informasi SMS pada SMSC, maka seorang operator yang menangani SMSC dapat 

memperoleh informasi atau membaca SMS di dalam SMSC. Hal ini dapat 

dibuktikan dari beberapa kasus yang ditangani pihak kepolisian, kejaksaan atau 

KPK, dimana pihak-pihak tersebut meminta transkrip SMS ke operator GSM 

untuk dijadikan bahan penyelidikan dan bukti di persidangan. 

Celah kemanan lainnya muncul dari sisi personal pengguna dan juga handset. 

permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan pengiriman pesan ke nomer 

telepon lain secara tidak sengaja atau biasa disebut salah kirim. Hal ini tentu 

sangat berbahaya jika pesan tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang secara 

prinsip berlawanan dengan user (pengirim). Selain itu pengirim pesan tidak tahu 

secara pasti siapa yang membaca isi pesan di ponsel penerima. Disisi handset 

sebagian besar perangkat telepon selular saat ini belum menyediakan proteksi 

terhadap kotak masuk (inbox) SMS, sehingga pesan di dalam inbox menjadi tidak 

aman karena dapat di akses dengan mudah. 

Untuk itu dibutuhkan suatu metode komunikasi yang dapat  

mempertimbangkan solusi encrypted end to end dengan melakukan enkripsi 

terhadap pesan SMS. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan asli 

(plaintext) menjadi sebuah sandi atau kode (ciphertext) yang tidak terbaca dan 

tidak bisa dimengerti. Enkripsi dimaksudkan untuk melindungi dan menyamarkan 

informasi agar tidak terlihat oleh pihak atau orang yang bukan seharusnya. Untuk 

mengembalikan pesan kebentuk asli seperti semula, diperlukan suatu proses yang 

disebut dekripsi. Dekripsi adalah proses mengubah pesan dari suatu bahasa sandi  

(chipertext) menjadi pesan asli (plaintext). Metode enkripsi yang umum 

digunakan adalah menggunakan sebuah algoritma dan sebuah kunci. Kunci bisa 

bersifat dinamis, artinya kunci dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan untuk lebih 

meningkatkan keamanan pesan. Teknik semacam ini disebut sebagai algoritma 

kunci simetris (symentric key) yaitu suatu enkripsi dengan menggunakan kunci 
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yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Contoh algoritma 

enkripsi kunci simentis adalah RC4. 

RC4 merupakan salah satu jenis stream cipher, yaitu memproses unit atau 

input data pada satu saat. Unit atau data pada umumnya sebuah byte atau bahkan 

kadang kadang bit (byte dalam hal RC4). Dengan cara ini enkripsi atau dekripsi 

dapat dilaksanakan pada panjang yang variabel. Algoritma ini tidak harus 

menunggu sejumlah input data tertentu sebelum diproses, atau menambahkan byte 

tambahan untuk mengenkrip. 

Untuk mengimplemenstasikan RC4 pada platform ponsel diperlukan suatu 

bahasa pemrograman yang dapat berjalan pada ponsel. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah java dan dalam hal ini Java 2 Micro Edition (J2ME). J2ME 

merupakan suatu bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk dapat 

diaplikasikan pada perangkat yang memiliki memori terbatas. Pada saat ini java 

telah banyak didukung oleh sebagian besar platform ponsel. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan 

dijawab oleh penulis yaitu bagaimana membuat aplikasi keamanan pesan SMS 

dengan Java 2 Microedition (J2ME) menggunakan algoritma enkripsi RC4 stream 

chiper.  

 

1.3 Batasan Masalah 

      Dari perumusan masalah diatas penulis akan membatasi penelitian ini pada 

beberapa aspek, Antara lain: 

a. Aplikasi akan dapat dapat berjalan pada ponsel-ponsel tertentu yang 

minimal mendukung java dengan MIDP 2 dan CLDC 1.0 atau di atasnya. 

b. Aplikasi dibatasi untuk menangani inbox yang masuk dari port yang sama 

dengan port yang digunakan oleh aplikasi. 
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1.4 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

Tujuan 

      Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi pengamanan pesan 

SMS dengan harapan dapat memberikan solusi bagi permasalahan keamanan 

dalam pengiriman pesan melaui media SMS dan juga melindungi informasi 

yang terkandung dalam pesan SMS dari pihak-pihak yang tidak memiliki 

otoritas. 

 

Manfaat 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis: 

a) Memberikan bekal untuk masuk ke dunia kerja. 

b) Menerapkan ilmu yang di peroleh selama kuliah. 

 2. Bagi masyarakat umum 

a) Mendapatkan solusi untuk permasalahan keamanan data SMS. 

b) Dapat menggunakan layanan SMS untuk komunikasi yang sifatnya  

rahasia dengan aman tanpa khawatir jatuh ke pihak-pihak yang tidak 

diingikan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dumulai dengan melakukan observasi terhadap permasalahan 

dan kasus-kasus terkait keamanan penggunaan layanan SMS. Kemudian 

membahas teknologi yang digunakan untuk pertukaran informasi melalui jaringan 

nirkabel (wireless) yang digunakan pada ponsel. Selanjutnya menganalisa 

teknologi yang digunakan oleh operator selular untuk melayani pertukaran data 

SMS mulai dari pengiriman hingga sampai ke ponsel  penerima. 

Langkah berikutnya mempelajari algoritma enkripsi yang aman untuk saat ini 

dan dapat diimplementasikan pada perangkat telepon selular. Selanjutnya 

dipaparkan algoritma enkripsi RC4. Algoritma RC4 merupakan algoritma enkripsi 

stream chiper yang dapat diimplementasikan pada ponsel. Untuk memperkuat 
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kunci maka digunakan MD5 yang merupakan algoritma hash satu arah artinya 

setelah dienkripsi kunci hasil dari enkripsi tidak dapat didekripsikan lagi. 

Kemudian penelitian diteruskan dengan mempelajari teknologi ponsel yang 

ada saat ini termasuk perangkat lunak (software) yang mendukungnya. Umumnya 

platform ponsel hanya mendukung software tertentu untuk itu harus dicari 

software apa yang dapat didukung oleh sebagian besar platform ponsel. 

Selanjutnya akan dibahas bahasa java dalam hal ini Java 2 Micro Edition (J2ME) 

sebagai bahasa yang digunakan untuk menulis program apikasi yang umumnya 

sudah didukung oleh berbagai merk ponsel. 

Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk membuat aplikasi pengamanan data 

SMS sehingga dapat diimplementasikan dan dugunakan pada telepon selular. 

Kemudian dilakukan uji coba aplikasi dan dilakukan analisis. 

Selanjutnya diambil kesimpulan sistem pengaman pesan SMS yang dibuat 

sudah memenuhi spesifikasi keamanan data. Langkah berikutnya penulis 

mengajukan saran pengembangan demi perbaikan dimasa depan sebagai 

penyempurnaan aplikasi ini.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan -- membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfat, metodelogi penelitian dan sitematika 

penulisan tugas akhie ini. 

Bab II Landasan Teori -- membahas landasan teori yang digunakan merancang 

aplikasi pengamanan SMS. Pertama-tama membahas tentang ponsel dan SMS, 

selanjutnya membahas J2ME kemudian membahas kriptografi secara khusus yaitu 

algoritma RC4 Stream Chiper. 

Bab III Desain dan Perancangan -- membahas tentang data-data yang 

diperlukan dalam perancangan suatu sistem. desain yang sesuai dengan kebutuhan 

pengamanan SMS termasuk fitur-fitur dalam aplikasi serta platform ponsel yang 

dapat didukungnya. 
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Bab IV Implementasi dan Analisa – membahas tentang langkah dan hasil 

analisa dan pembahasan aplikasi pengamanan data SMS. Hasil penelitian akan 

disajikan dalam bentuk gambar disertai uraian tentang aplikasi tersebut. 

Bab V Penutup – Membahas Kesimpulan dan  Saran. Bab ini menyimpulkan 

hasil penelitian dan saran pengembangan di masa depan terhadap rancangan yang 

dihasilkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Telepon Selualar 

 Telepon selular adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon fixed line konvensional, 

namun telepon selular memiliki kelebihan yaitu portabilitas (portable) dan mudah 

untuk di bawa kemana-mana (mobile). Jaringan telepon selular menggunakan 

jaringan internal sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi nirkabel 

(wireless) dengan gelombang berfrekuensi tinggi untuk mengirimkan datanya. 

Beberapa sistem jaringan  yang dikembangkan untuk komunikasi melalui mobile 

device diantaranya adalah GSM (Global System for Mobile Communication), 

CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access) 

dan PHS (Personal Handy Phone System). Saat ini Indonesia menggunakan dua 

buah sistem jaringan telepon nirkabel (wireless) untuk telepon selular yaitu sistem 

GSM dan CDMA. 

( www.wikipedia.org diakses tanggal 8 Mey 2009 ) 

 

2.1.1 Sejarah Telepon Selular 

 Munculnya telepon seluler diawali dengan didirikannya perusahaan Ericsson 

atau kini dikenal dengan Sony Ericsson oleh Lars Magnus Ericsson pada tahun 

1910. Pada awalnya perusahaan ini memfokuskan diri terhadap bidang bisnis 

peralatan telegraf, namun saat ini Sony Ericsson dikenal sebagai salah satu 

produsen telepon seluler terbesar. Pada tahun 1921 pertama kalinya Departemen 

Kepolisian Detroit Michigan menggunakan telepon mobile yang terpasang di 

semua mobil polisi dengan menggunakan frekuensi 2 MHz. Pada tahun 1945, 

diperkenalkan mobile phone OG yang kemampuan beroperasinya masih minim, 

yaitu tidak bisa mengganti frekuensi ketika pengguna berpindah dari satu jaringan 

ke jaringan lain. 

 Pada tahun 1947, Bell Labs mengajukan konsep penggunaan jaringan 

hexagonal yang kemudian dikembangkan pada tahun 1960an. Pada periode 

8 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



perang dunia kedua atau sekitar tahun 1950an, jaringan telepon radio telepon telah 

digunakan oleh kalangan militer. Pada tahun 1960, di Finlandia, berdiri sebuah 

perusahaan elektronik Nokia sebagai handset telepon seluler. Perusahaan tersebut 

bernama Fennis Cable Works dan berbisnis di bidang kabel. Tahun 1969, sistem 

telekomunikasi seluler dikomersialkan. Setahun kemudian, Amos Joel of Bell 

Labs menemukan call handoff feature yang memungkinkan pengguna mobile 

phone melakukan percakapan secara mobile. Tiga tahun kemudian, tepatnya 3 

April 1970, mengenalkan telepon seluler pertama di dunia. Ponsel tersebut 

berukuran besar dengan bobot  800 gram dan dilengkapi dengan antena pendek. 

Dr Cooper, manajer proyek inovasi motorola pada waktu itu, bekerjasama dengan 

bell Labs memasang base station di New York dan kemudian melakukan 

komunikasi dua arah dengan menggunakan temuannya tersebut di depan umum. 

Itulah pertama kalinya publik melihat dan mengenal telepon seluler. Sampai akhir 

tahun 1980an, ukuran ponsel masih terlalu besar sehingga para penggunanya 

harus menginstall ponsel tersebut sebagai car phones. Namun dengan kemajuan 

teknologi, khususnya teknologi digital, ukuran ponsel menjadi jauh lebih kecil dan 

ringan sehingga mudah untuk dibawa-bawa (portable dan fleksibel). 

( www.wikipedia.org diakses tanggal 8 Mey 2009 ) 

 

2.1.2 Elemen-Elemen Wireless Network 

 Pada jaringan telepon selular terdapat elemen-elemen yang digunakan untuk 

mentransmisikan data. Elemen elemen tersebut antara lain : 

1. Signal Transfer Point (STP) 

      Merupakan elemen dalam jaringan yang biasanya digelar dalam 

teknologi Intelegent Network (IN), digunakan sebagai media interkoneksi 

berbasis Signaling System 7 (SS7) untuk menghubungkan ke lebih dari 

satu element jaringan. 
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Gambar 2.1 : Elemen Jaringan Telepon Selular 

 

2. Home Locator Register (HLR) 

 HLR merupakan sebuah database yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan permanen data dan profil pelanggan. Bila diminta oleh 

SMSC, maka HLR dapat memberikan informasi routing dari pelanggan 

tertentu. HLR juga dapat memberikan informasi status tujuan apakah aktif 

atau tidak. Bila dideteksi bahwa pelanggan aktif, maka HLR dapat 

berinisiatif memberikan informasi pelanggan kepada SMSC. 

3. MSC 

 MSC merupakan sebuah sistem yang melakukan fungsi switching dan 

mengontrol panggilan telepon dalam sebuah jaringan telekomunikasi 

bergerak. MSC inilah yang akan mengirimkan sebuah short message ke 

suatu tujuan tertentu melalui base station (BS) yang sesuai. 

 5.   Air Interface 

 Merupakan antarmuka media transmisi yang dalam hal ini berupa 

ruang udara. Terdapat beberapa teknologi standar sebagai air interface 

dalam komunikasi nergerak, di antaranya GSM, TDMA dan CDMA. 

Standar-standar tersebut menentukan bagaimana vice dan data 

ditransisikan dari suatu MSC ke handset dan sebaliknya, dengan 

memperhatikan beberapa konsideran diantaranya frekuensi, kapasitas dan 

ketersediaan bandwidth. 
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 6.   Base Station System 

 Merupakan kesatuan sistem yang bertanggung jawab mengatur 

transmisi sinyal elektromagnetik untuk membawa data dari MSC ke 

perangkat telepon bergerak. Base station terdiri dari Base Station 

Controler (BSC) dan Base Transceifer Station (BTS) yang dikenal juga 

dengan nama cell site atau sederhananya cell. Sebuah BSC biasanya 

menangani satu atau lebih BTS dan bertanggung jawab menangani 

pelanggan saat berpindah dari satu cell ke cell lainnya. 

6. Mobile Device 

 Merupakan perangkat yang mempunyai kemampuan mengirimkan dan 

menerima short message, biasanya telepon selular dengan teknologi 

digital. Akan tetapi, saat ini jenis terminal berkembang sesuai kebutuhan 

seperti POS, laptop dan Personal Data Assistant (PDA). Kemampuan 

terminal ini biasanya tergantung pada teknologi wireless yang digunakan. 

Jenis layanan yang dapat dinikmati dari perangkat tersebut juga tergantung 

pada jenis layanan yang disediakan operator. 

 

2.2 Short Message Service (SMS) 

 Short Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan yang banyak 

diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (wireless), memungkinkan 

dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric antara terminal 

pelanggan atau dengan sistem external seperti email, paging, voice mail dan lain-

lain. Isu SMS pertama kali muncul di belahan Eropa pada sekitar tahun 1991 

bersama sebuah teknologi komunikasi wireless yang saat ini cukup banyak 

penggunanya, yaitu Global System for Moble Comunication (GSM). Dipercaya 

bahwa message pertama yang dikirimkan menggunakan SMS dilakukan pada 

bulan desember 1992, message tersebut dikirimkan dari sebuah personal 

computer (PC) ke telepon mobile (bergerak) dalam jaringan GSM milik Vodavone 

Inggris. Dalam perkembangannya kemudian merambah ke benua Amerika, 

dipelopori oleh beberapa operator komunikasi bergerak bebasis digital seperti 

BellSouth Mobility, PrimeCo, Nextel dan beberapa operator lain. Tekonologi 
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digital yang digunakan berfariasi dari yang berbasis GSM, Time Division Multiple 

Access (TDMA), hingga Code Division Multiple Access (CDMA). 

 Tidak diragukan lagi SMS sangat sukses di pasaran, di tempat kelahirannya 

sendiri yaitu Eropa. Kesuksesan SMS dianggap sebagai kesuksesan yang tidak 

disengaja dan cukup mengejutkan bagi pihak-pihak yang terjun dalam industri 

telekomunikasi bergerak karena beberapa pihak yang berkompeten sebelumnya 

memprediksi bahwa SMS tidak akan laku karena penggunaannya cukup sulit dan 

materi marketingnya sulit ditentukan. 

 Dalam sistem SMS, mekanisme utama yang dilakukan dalam sistem adalah 

melakukan pengiriman short message dari satu terminal pelanggan ke terminal 

yang lain. Hal ini dapat dilakukan berkat adanya sebuah entitas dalam sistem SMS 

yang bernama SMSC (Short Message Service Center) disebut juga SMS Center. 

SMSC merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas store and forward 

trafik SMS. Di dalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute tujuan akhir dari 

pesan. Sebuah SMSC biasanya didesain untuk menangani short message dari 

berbagai sumber seperti Voice Mail System (VMS), Web-based messaging, Email 

Intregation, External Short Message Entities (ESME), dan lain-lain. Dalam 

interkoneksi dengan entitas dalam jaringan komunikasi wireless seperti Home 

Locator Register (HLR) dan Mobile Switching Center (MSC), SMSC biasanya 

selalu menggunakan Signal Transfer Point (STP). 

 Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat non-real time dimana 

sebuah pesan pendek (short message) dapat di-submit ke suatu tujuan, tidak peduli 

apakah tujuan tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi bahwa nomor telepon tujuan 

tidak aktif, maka sistem akan menunda pengiriman hingga tujuan aktif kembali. 

Pada dasarnya sistem SMS akan menjamin delivery dari suatu pesan hingga 

sampai ke tujuan. Kegagalan pengiriman yang bersifat sementara seperti tujuan 

tidak aktif akan selalu teridentifikasi sehingga pengiriman ulang akan selalu 

dilakukan kecuali bila diberlakukan aturan bahwa SMS telah melampui batas 

waktu tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim. Keuntungan 

menggunaan layanan SMS adalah pada masalah kenyamanan, fleksibilitas dan 

kemudahan intregasi antara messaging service dengan data access. Dari 
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perspektif ini, manfaat utama yang didapat pengguna SMS adalah perangkat 

handset yang dimiliki seolah-olah merupakan ekstensi dari perangkat komputer. 

Karakteristik utama SMS adalah SMS merupakan sebuah sistem pengiriman 

data dalam paket yang bersifat out-of-band dengan bandwidch kecil. Dengan 

karakteristik ini, pengiriman suatu burst data yang pendek dapat dilakukan 

dengan efisiensi yang sangat tinggi. Pada awalnya, SMS diciptakan untuk 

menggantikan layanan paging dengan menyediakan layanan serupa yang bersifat 

two-way messaging ditambah dengan notification service, khusunya untuk voice 

mail. (Romzi Imron Rosidi: 2004) 

 Gambar berikut ini menunjukkan dua GSM network dan komponen yang 

relevan untuk menyampaikan pesan dari end user A  ke end user B : 

 

Gambar 2.2 Susunan Jaringan dan Aliran Message 

Alur kerja dari pengiriman pesan SMS adalah sebagai berikut : 

1. SMS dikirim melalui MSC/VLR ke SMSC di PLMN (Public Land Moile 

Network) A. Ini merupakan sebuah pesan MAP forward SM, termasuk 

nomor MSISDN asal A dan MSISDN tujuan B. 

2. Karena end user B berada di PLMN B, SMSC harus merouting informasi 

dari HLR PLMN B. Untuk melakukannya, SMSC mengirim MAP send 

routing info for SM dengan nomor MSISDN B. 

3. HLR mengirim kembali IMSI dari end user B dan VLR nya 
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4. SMS Center (SMSC) mengirim SMS sebagai MAP message melalui 

MSC/VLR ke end user B. 

(Wikipedia.org diakses 8 mey 2009) 

 

2.3 Pengertian Kriptografi 

      Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni penyimpanan pesan, 

data, atau informasi secara aman. Kritptanalisis (cryptanalysis) merupakan ilmu 

dan seni pembongkaran pesan, data, atau informasi rahasia seperti di atas. 

Kriptologi (cryptology) adalah panduan dari kriptografi dan kriptanalisis. Fungsi-

fungsi yang mendasar dalam kriptografi adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi 

adalah proses mengubah suatu pesan asli (plaintext) menjadi suatu pesan dalam 

bahasa sandi (ciphertext). Sedangkan dekripsi adalah proses mengubah pesan 

dalam suatu bahasa sandi menjadi pesan asli kembali. 

 

2.3.1 Kunci Simetris 

Ini adalah jenis kriptografi yang paling umum digunakan. Kunci untuk 

membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci untuk membuka pesan yang 

disandikan itu. Jadi pembuat pesan dan penerimanya harus memiliki kunci yang 

sama persis. Siapapun yang memiliki kunci tersebut – termasuk pihak-pihak yang 

tidak diinginkan dapat membuat dan membongkar rahasia ciphertext. Contoh 

algoritma kunci simetris yang terkenal adalah RC4. 

 

2.2.2 Fungsi Hash Satu Arah 

 Fungsi hash satu arah (one-way hash function) digunakan untuk membuat 

sidik jari (fingerprint) dari suatu dokumen atau pesan M. Pesan M (yang besarnya 

dapat bervariasi) yang akan di-hash disebut pre-image, sedangkan outputnya yang 

memiliki ukuran tetap, disebut hash-value (nilai hash). Fungsi hash dapat 

diketahui oleh siapapun, tak terkecuali, sehingga siapapun dapat memeriksa 

keutuhan dokumen atau pesan M tersebut. Tak ada algoritma rahasia dan 

umumnya tak ada pula kunci rahasia. Contoh algoritma fungsi hash satu arah 

adalah MD-5 dan SHA. Message Authentication Code (MAC) adalah salah satu 
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variasi dari fungsi hash satu arah, hanya saja selain pre-image, sebuah kunci 

rahasia juga menjadi input bagi fungsi MAC. 

 

2.4 Enkripsi Simentris RC4 Stream Chiper 

 RC4 merupakan salah satu jenis stream cipher, yaitu memproses unit atau 

input data pada satu saat. Unit atau data pada umumnya sebuah byte atau bahkan 

kadang-kadang bit (byte dalam hal RC4). Dengan cara ini enkripsi atau dekripsi 

dapat dilaksanakan pada panjang yang variabel. Algoritma ini tidak harus 

menunggu sejumlah input data tertentu sebelum diproses, atau menambahkan byte 

tambahan untuk mengenkrip. Contoh stream cipher adalah RC4, Seal, A5, Oryx 

dan lain-lain. Tipe lainnya adalah block cipher yang memproses sekaligus 

sejumlah tertentu data (biasanya 64 bit atau 128 bit blok), contohnya : Blowfish, 

DES, Gost, Idea, RC5, Safer, Square, Twofish, RC6, Loki97 dan lain-lain. 

 RC4 merupakan enkripsi stream simetrik proprietary yang dibuat oleh RSA 

Data Security, Inc (RSADSI). Penyebarannya diawali dari sebuah source code 

yang diyakini sebagai RC4 dan dipublikasikan secara anonymously pada tahun 

1994. Algoritma yang dipublikasikan ini sangat identik dengan implementasi RC4 

pada produk resmi. RC4 digunakan secara luas pada beberapa aplikasi dan 

umumnya dinyatakan sangat aman. Sampai saat ini diketahui tidak ada yang dapat 

memecahkan/membongkarnya, hanya saja versi ekspor 40 bitnya dapat dibongkar 

dengan cara brute force (mencoba semua kunci yang mungkin). RC4 tidak 

dipatenkan oleh RSADSI, hanya saja tidak diperdagangkan secara bebas (trade 

secret). 

 Algoritma RC4 cukup mudah untuk dijelaskan. RC4 mempunyai sebuah S-

Box, S0,S1,...,S255, yang berisi permutasi dari bilangan 0 sampai 255, dan 

permutasi merupakan fungsi dari kunci dengan panjang yang variabel. Terdapat 

dua indeks yaitu i dan j, yang diinisialisasi dengan bilangan nol. Untuk 

menghasilkan random byte langkahnya adalah sebagai berikut : 

i = ( i + 1 ) mod 256 

j = ( j + Si ) mod 256 

swap Si dan Sj 
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t = (Si + Sj) mod 256 

K = St 

 Byte K di XOR dengan plainteks untuk menghasilkan cipherteks atau di XOR 

dengan cipherteks untuk menghasilkan plainteks. Enkripsi sangat cepat kurang 

lebih 10 kali lebih cepat dari DES. 

 Inisialisasi S-Box juga sangat mudah. Pertama isi secara berurutan S0 = 0, S1 = 

1,...,S255 = 255. Kemudian isi array 256 byte lainnya dengan kunci yang diulangi 

sampai seluruh array K0, K1,...,K255 terisi seluruhnya. Set indeks j dengan nol, 

Kemudian lakukan langkah berikut : 

for i = 0 to 255 

j = (j + Si + Ki) mod 256 

swap Si dan Sj 

 Salah satu kelemahan dari RC4 adalah terlalu tingginya kemungkinan terjadi 

tabel S-box yang sama, hal ini terjadi karena kunci user diulang-ulang untuk 

mengisi 256 bytes, sehingga 'aaa' dan 'aaaaa' akan menghasilkan permutasi yang 

sama. Untuk mengatasi ini maka pada implementasinya nanti kita menggunakan 

hasil hash MD5 dari password yang dimasukkan untuk mencegah hal ini terjadi.  

(Budi Sukmawan: 1998) 

 

2.5 Algoritma Enkripsi MD5 

      MD5 (Message-Digest  algorithm 5) adalah fungsi hash kriptografik yang 

digunakan secara luas dengan nilai hash 128-bit. Pada standard Internet (RFC 

1321), MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi 

keamanan, dan MD5 juga umum digunakan untu melakukan pengujian integritas 

sebuah file. MD5 di desain oleh Ronald Rivest, salah satu pembuat algoritma 

RSA, pada tahun 1991 untuk menggantikan hash function sebelumnya, MD4, 

yang berhasil diserang oleh kriptanalis. MD5 merupakan kelanjutan daru MD4 

yang dirancang dengan tujuan keamanan. Secara perhitungan matetamatis tidak 

dimungkinkan untuk mendapatkan dua pesan yang memiliki hash yang sama. 

Tidak ada serangan yang lebih efisien untuk membongkar/mengetahui hash  suatu 

pesan selain brute-force. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 MD5 adalah salah satu dari serangkaian algortima message digest yang 

didesain oleh Profesor Ronald Rivest dari MIT (Rivest, 1994). Saat kerja analitik 

menunjukkan bahwa pendahulu MD5 yaitu MD4 mulai tidak aman, MD5 

kemudian didesain pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4 (kelemahan 

MD4 ditemukan oleh Hans Dobbertin). Pada tahun 1993, den Boer dan Bosselaers 

memberikan awal hasil dari penemuan pseudo-collision dari fungsi kompresi 

MD5. Dua vector inisialisasi berbeda I dan J dengan beda 4-bit diantara keduanya. 

MD5compress(I,X) = MD5compress(J,X) 

 Pada tahun 1996 Dobbertin mengumumkan sebuah kerusakan   pada   fungsi 

kompresi MD5. Dikarenakan hal ini bukanlah serangan terhada fungsi hash MD5 

sepenuhnya, hal ini menyebabkan para pengguna kriptografi menganjurkan 

pengganti seperti WHIRLPOOL, SHA-1 atau RIPEMD-160. MD5CRK berhenti 

pada tanggal 17 Agustus 2004, saat  kerusakan hash pada MD5 diumumkan oleh 

Xiaoyun Wang, Dengguo Feng, Xuejia Lai dan Hongbo Yu. Serangan analitik 

mereka dikabarkan hanya memerlukan satu jam dengan menggunakan IBM P690 

cluster. Pada tanggal 1 Maret 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, and Benne de 

Weger mendemontrasikan konstruksi dari dua buah sertifikat X.509 dengan public 

key yang berbeda dan hash MD5 yang sama, hasild ari demontrasi menunjukkan 

adanya kerusakan. Konstruksi tersebut melibatkan private Key untuk kedua public 

key tersebut. Dan beberapa hari setelahnya, Vlastimil Klima menjabarkan dan 

mengembangkan algortima, mampu membuat kerusakan Md5 beberapa jam 

dengan menggunakan sebuah computer notebook. Hal ini menyebabkan MD5 

tidak  dari kerusakan. Dikarenakan MD5 hanya menggunakan satu Langkah pada 

data, jika dua buah awalan dengan hash yang sama dapat dibangun, sebuah 

akhiran yang umum dapat ditambahkan pada keduanya untuk membuat kerusakan 

lebih masuk akal. Dan dikarenakan teknik penemuan kerusakan mengijinkan 

pendahuluan kondisi hash menjadi arbitari tertentu, sebuah kerusakan dapat 

ditemukan dengan awalan apapun. Proses tersebut memerlukan pembangkitan dua 

buah file perusak sebagai file templat, dengan menggunakan blok 128-byte dari 

tatanan data pada64-byte batasan, file-file tersebut dapat mengubah dengan bebas 

dengan menggunakan algoritma penemuan kerusakan.Proses pembangkitan 
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kerusakan MD5 kini dapat diketahui dengan mudah yaitu dengan membangkitkan 

dua byte string dengan hash yang sama. Sebagai hasilnya bahwa hash MD5 dari 

informasi tertentu tidak dapat lagi mengenalinya secara berbeda. Jika ditunjukkan 

informasi dari sebuah public key, hash MD5 tidak mengenalinya secara berbeda 

jika terdapat public key selanjutnya yang mempunyai hash MD5 yang sama. 

(Mujaddid S : 2009) 

 

2.6 Pengertian Java 2 Micro Edition (J2ME) 

 Java 2 Micro Edition (J2ME) adalah lingkungan pengembangan yang didesain 

untuk meletakkan perangkat lunak java pada barang elektronik beserta perangkat 

pendukungnya. Pada J2ME, jika perangkat lunak berfungsi baik pada sebuah 

perangkat maka belum tentu juga berfungsi baik pada perangkat yang lainnya. 

J2ME membawa java ke dunia informasi, komunikasi dan perangkat komputasi 

selain perangkat computer desktop yang biasanya lebih kecil dibandingkan 

perangakat computer desktop. J2ME biasa digunakan pada telepon selular, pager, 

personal digital assistans (PDA) dan sejenisnya. 

  

 

Gambar 2.3 Arsitektur JAVA 

 

 J2ME adalah bagian dari J2SE, karena itu tidak semua library yang ada pada 

J2SE dapat digunakan pada J2ME. Tetapi J2ME mempunya library khusus yang 
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tidak dimiliki J2SE. Teknologi J2ME juga memiliki beberapa keterbatasan, 

terutama jika diaplikasikan pada ponsel. J2ME sangat tergantung pada perangkat 

(devive) yang digunakan, bias dari segi merk ponsel, maupun kemampuan ponsel 

dan dukungan terhadap teknologi J2ME. Misalnya ponsel tidak memiliki kamera 

maka jelas J2ME pada ponsel tersebut tidak dapat mengakses kamera. 

Keterbatasan lainnya adalah pada ukuran aplikasi, karena memori pada ponsel 

sangat terbatas. Sebagian besar tidak mengijinkan aplikasi J2ME menulis pada file 

karena alasan keamanan. 

(M Solahudin : 2008) 

 

2.6.1 Connected Limited Device Configuration (CLDC) 

 CLDC adalah perangkat dasar dari J2ME, spesifikasi dasar yang berupa 

library dan  Aplication Programing Interface (API) yang diimplementasikan pada 

J2ME, seperti yang digunakan pada telepon selular, pager,  dan PDA. Perangkat 

tersebut dibatasi dengan keterbatasan memori, sumber daya, dan kemampuan 

memproses. Spesifikasi CLDC pada J2ME adalah spesifikasi minimal package, 

class dan sebagian fungsi Java Virtual Machine (JVM) yang dikurangi agar dapat 

diimplementasikan dengan keterbatasa sumber daya pada alat-alat tersebut. JVM 

yang digunakan disebut KVM (Kilobyte Virtual Machine). 

(M Solahudin : 2008) 

 

2.6.2 Mobile Information Device Profile (MIDP) 

 MIDP adalah spesifikasi untuk sebuah profil J2ME. MIDP memiliki lapisan di 

atas CLDC, API penyimpanan persisten. Pada saat ini terdapat MIDP 1.0 dan 

MIDP 2.0. Fitur tambahan MIDP 2.0 dibanding MIDP 1.0 adalah API untuk 

multimedia dan kemampuan tambahan untuk wireless messaging. MIDP user 

interface API memiliki API level tinggi dan API level rendah. API level rendah 

berbasiskan penggunaan dari kelas abstrak canvas sedangkan level tinggi antara 

lain alert, form, list dan textbox. API level rendah lebih memberikan kemudahan 

kepada pengembang untuk memodifikasi sesuai dengan kehendaknya sedangkan 

level tinggi biasanya hanya memberikan pengaksesan yang terbatas. 
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(M Solahudin : 2008) 

 

2.6.3 Kilobyte Virtual Machine (KVM) 

 KVM adalah paket JVM yang didesain untuk perangkat yang kecil. KVM 

mendukung sebagian dari fitur-fitur JVM, seperti misalnya KVM tidak 

mendukung operasi floating-point dan finalisai objek. KVM diimplementasikan 

dengan menggunakan C sehingga sangat mudah beradaptasi pada tipe platform 

yang berbeda. 

(M Solahudin : 2008) 

 

2.6.4 MIDlet 

 Midlet adalah aplikasi yang ditulis untuk MIDP. Aplikasi MIDlet adalah 

bagian dari kelas javax.microedition.midlet.MIDlet yang didefinisikan pada 

MIDP. MIDlet berupa sebuah kelas abstrak yang merupakan subkelas dari bentuk 

dasar aplikasi sehingga antarmuka antara aplikasi J2ME dan aplikasi manajemen 

pada perangkat dapat terbentuk. 

(M Solahudin : 2008) 

 

2.6.5 Record Management System (RMS) 

 MIDlet tidak menggunakan file system untuk menyimpan data, tetapi 

menyimpan semua informasi dalam sebuah memori non-volatile (memori tetap) 

yang disebut dengan  Record Management System (RMS). 

 RMS adalah kumpulan record dan record disimpan sebagai array dari byte 

dalam sebuah record store. RMS memiliki orientasi record basis data yang 

sederhana sehingga MIDlet dapat menyimpan informasi dan mengaksesnya. 

MIDlet yang berbeda dapat mengakses RMS yang sama. Pada konsepnya, record 

yang disimpan dalam record store diakses berdasakan recordId yang berupa 

integer. RecordId ini biasanya digunakan untuk mengakses record seperti fungsi 

indeks pada pengaksesan array.  

(M Solahudin : 2008) 
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2.7 Pengertian  J2ME Wireless Toolkit (WTK) 

 J2ME Wireless Toolkit sebuah aplikasi bawaan dari pengembang java yang 

menyediakan lingkungan emulator, dokumentasi beserta contoh-contoh aplikasi 

J2ME. J2ME WTK dapat di-download secara gratis dari situs pegembang java 

(http://java.sun.com/j2me) secara gratis. J2ME WTK berbasiskan pada CLDC dan 

MIDP. Cara kerja aplikasi ini adalah meniru kerja ponsel yang mendukung MIDP. 

Oleh karena itu, belum tentu MIDLet yang berjalan baik di emulator juga berjalan 

baik pada ponsel yang sebenarnya. 

(M Solahudin : 2008) 
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BAB III 

DESAIN DAN PERANCANGAN 

 

 Pemodelan adalah proses merancang piranti lunak sebelum melakukan 

pengkodean. Dengan membuat model dari sebuah sistem diharapkan dapat 

memahami kerja sistem secara menyeluruh. Semakin kompleks sebuah sistem, 

semakin penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik. Dengan 

menggunakan model, diharapkan pengembangan pengembangan aplikasi ini dapat 

memenuhi semua kebutuhan pengguna secara lengkap. 

 

3.1 Deskripsi Sistem 

 Aplikasi enkripsi SMS adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk 

mengamankan pesan SMS yang dikirim melalui mobile device. Pesan yang 

dikirim akan disamarkan sehingga tidak bisa diartikan dan dibaca begitu saja. 

Untuk dapat memperoleh pesan asli harus menggunakan aplikasi yang sama dan 

mempunyai sebuah kata kunci untuk mendeskripsikanya. 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Deskripsi Sistem 
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3.1.1 Deskripsi Subsistem Tulis Pesan 

 Tulis pesan merupakan suatu proses yang menjadi inti dari aplikasi ini. Dalam 

proses ini user mengaplikasikan pemikiran mereka kedalam bentuk teks atau 

tulisan. Teks inilah yang akan dikirim dan akan melalui beberapa proses sebelum 

pesan tersebut dikirimkan. Beberapa proses yang terdapat pada subsistem tulis 

pesan yaitu: 

a. Proses  tulis SMS 

b. Proses memasukkan kunci enkripsi 

c. Proses enkripsi kunci menjadi enkripsi MD5 

d. Proses enkripsi pesan dengan RC4 

e. Proses memasukkan nomer ponsel tujuan 

f. Proses pengiriman pesan 

 

3.1.2 Deskripsi Subsistem Terima Pesan 

 Subsietem terima pesan tidak secara fisik ditampilkan dalam pilihan menu. 

Proses terima pesan berjalan secara background atau berjalan dibelakang layar 

tanpa disadari bahwa proses ini dalam keadaan running. Setiap kali ada pesan 

yang masuk maka secara otomatis proses ini akan mengaktifkan proses lain untuk 

menampilkan pesan tersebut. Proses yang berjalan pada subsistem ini adalah : 

a. Proses Terima SMS 

b. Proses dekripsi pesan 

c. Proses simpan pesan kedalam kotak masuk 

d. Proses balas pesan 

  

3.1.3 Deskripsi Subsistem Kotak Masuk 

 Kotak masuk adalah suatu proses yang dilakukan  oleh user untuk melihat 

pesan yang masuk dan tersimpan di dalam database kotak masuk. Pesan yang 

terdapat pada database kotak masuk merupakan pesan yang masih berupa teks 

enkripsi dan juga teks biasa yang tidak terenkripsi. Tergantung bentuk pesan yang 

dikirimkan oleh pengirim. Pada teks yang terenkripsi maka diperlukan proses 
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deskripsi untuk dapat membaca pesan terebut. Proses yang terdapat pada 

subsistem kotak masuk yaitu: 

a. Proses pemilihan pesan dari daftar pesan 

b. Proses dekripsi pesan 

c. Proses baca pesan tanpa dekripsi 

 

3.1.4 Deskripsi Subsistem Kotak Keluar 

 Kotak keluar merupakan tempat untuk meyimpan pesan yang telah terkirim. 

Menu ini berguna untuk mengetahui history dari pesan yang telah dikirim oleh 

user sehingga user tahu sudah mengirim pesan kepada siapa saja. Proses yang ada 

subsistem ini yaitu: 

a. Proses pilihan pesan dari daftarr pesan 

b. Proses baca pesan 

 

3.1.5 Deskripsi Subsistem Pengaturan 

 Dalam suatu aplikasi kebutuhan tiap user berbeda-beda. Pada subsistem ini 

user dapat memilih pengaturan sesuai kebutuhan masing-masing. Beberapa proses 

yang ada pada subsistem ini yaitu: 

a. Proses pengaturan PIN 

b. Proses pengaturan port 

 

3.1.6 Deskripsi Subsistem Bantuan 

 Bantuan adalah proses yang dilakukan oleh user untuk mengetahui fitur-fitur 

yang terdapat pada aplikasi, petunjuk operasional aplikasi dan bantuan lainnya. 

Subsistem ini berguna bagi user sebagai paduan untuk dapat mengoptimalkan 

penggunaan aplikasi ini. Proses yang terdapat dalam subsistem ini adalah: 

a. Proses permintaan bantuan cara kerja enkripsi 

b. Proses permintaan bantuan cara kerja deskripsi 

c. Proses permintaan bantuan pengoperasian aplikasi 
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3.1.7 Deskripsi Subsistem About 

 About adalah proses yang dilakukan oleh user untuk mengetahui informasi 

mengenai pembuat dan versi dari aplikasi. Subsistem ini hanya mempunyai satu 

proses yaitu proses lihat about. 

 

3.2 Use Case Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram 

 

 Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif atau 

sudut pandang pengguna sistem. Sebuah use case merepresentasikan sebuah 

Aplikasi Keamanan data SMS 

Tulis SMS << include >> 

<< include >> Terima pesan 

Kotak masuk 

Kotak keluar 
<< include >> 

<< include >> 

<< include >> 

about 
<< include >> 

Laporan pengiriman 

Daftar pesan masuk 

Daftar pesan keluar 

Pengaturan aplikasi  

Keterangan bantuan 

Keterangan aplikasi 

pengirim 
penerima 

Menerima pesan sms 

pengaturan 

bantuan 

<< include >> 
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interaksi antara aktor dengan sistem. Use case bekerja dengan menggunakan 

scenario yaitu deskripsi urutan-urutan langkah yang menerangkan apa yang 

dilakukan pengguna terhadap sistem maupun sebaliknya. Use case menunjukkan 

adanya iterasi antara aktor dan sistem. Aktor yang berperan adalah pengirim dan 

penerima SMS, sedangkan sistem adalah aplikasinya. 

 

Tabel 3.1 Use Case 

Aktor : Pengirim/penerima  
Deskripsi : 1 Use case Tulis SMS 
  Aktor Pengirim 
   - pengirim menulis pesan pada aplikasi 

untuk dikirimkan. 
   <<extend>> usecase : laporan pengiriman 
   - pengirim mendapatkan laporan status 

pengiriman 
 2 Use case Terima pesan 
  Aktor penerima 
   - penerima mendapatkan pesan dari 

pengirim. 
   <<extends>> usecase : menerima pesan 

SMS 
   - penerima menerima pesan masuk dan 

tersimpan di dalam kotak masuk 
 3 Use case Kotak masuk 
  Aktor Pengirim/pengirim 
   - pengirimpenerima melihat membaca pesan 

di dalam kotak masuk 
   <<extends>> usecase : daftar pesan masuk 
   - pengirim/penerima membaca pesan 

didalam kotak masuk 
 4 Use case Kotak keluar 
  Aktor Penerima/pengirim 
   - Penerima/pengirim melihat isi kotak keluar 
   <<extends>> use case : daftar pesan keluar 
   - Penerima/pengirim melihat daftar pesan 

yang pernah dikirimkan 
 5 Use case pengaturan 
  Aktor Penerima/pengirim 
   - Penerima/pengirim mengatur aplikasi 
   <<extends>>use case : pengaturan aplikasi 
   -pengirim/penerima mengatur aplikasi 

sesuai kebutuhan mereka 
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 6 Use case Bantuan 
  Aktor Pengirim/penerima 
   -pengirim/penerima melihat bantuan 

penggunaan aplikasi 
   <<extends>>use case : keterangan 
   -pengirim/penerima mendapatkan keterngan 

bantuan penggunaan aplikasi 
 7 Use case About 
  Aktor Pengirim/penerima 
   -pengirim/penerima melihat keterangan 

about 
   <<exteds>>use case : keterangan 
   -pengirim/penerima mendapatkan keterngan 

mengenai aplikasi seperti versi dan pembuat 
aplikasi  

 

 

3.3 Class Diagram 

 Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain ber-orientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metoda/fungsi). 

Class dapat merupakan implementasi dari sebuah interface, yaitu class abstrak 

yang hanya memiliki metoda. Interface tidak dapat langsung diinstansiasikan, 

tetapi harus diimplementasikan dahulu menjadi sebuah class. Dengan demikian 

interface mendukung resolusi metoda pada saat run-time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Class Diagram 

 

3.4 Sequence Diagram 
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 Sequence Diagram adalah representasi dari interaksi-interaksi objek yang 

berjalan pada sistem. Dengan menggunakan sequence diagram kita dapat melihat 

bagaimana objek-objek bekerja. Sequence diagram dapat menampilkan 

bagaimana sistem merespon setiap kejadian atau permintaan dari user, dapat 

mempertahankan integritas internal, bagaimana data dipindah ke user interface 

dan bagaimana objek-objek diciptakan dan dimanipulasi. 

 Setiap sistem memiliki proses dan setiap proses memiliki dua kriteria, yaitu 

proses sederhana dan kompleks. Dengan demikian tidak seluruh proses pada 

sistem akan ditampilkan pada sequence diagram, melainkan hanya garis besarnya 

saja. 

 

3.4.1 Sequence Diagram Tulis Pesan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Sequance Diagram Tulis Pesan 

  

 Dari gambar diatas terlihat user memilih menú tulis pesan. Setelah menú tulis 

pesan dipilih sistem kemudian memanggil fungsi tulis_pesan(). Setelah pesan 

selesai ditulis, proses selanjutnya adalah user diminta untuk memasukkan kunci 

enkripsi dan memanggil fungsi masuk_kunci. Sistem menampilkan textfield atau 

kotak inputan kepada user sebagai tempat user memasukkan kunci. Setelah kunci 

pilih  menu() 

menu() 

Paint_kunci () 

tulis_pesan() 

user menu Tulis pesan 

> 

> 

> 
ekripsi() 

Kunci_enkrip
si 

enkripsi kirim 

> 

< 

      > 
Masukan kunci enkripsi() 

Kirim pesan() 
> 

< 
Status pengiriman() 
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dimasukkan proses selanjutnya adalah mengenkripsi pesan berdasarkan kunci 

yang dimasukkan dengan memanggil fungsi enkripsi(). Setelah pesan selesai di 

enkripsi makas sms siap dikirm kemudian sistem memanggil fungsi noTelp() 

selanjutnya pesan dikirim ke nomer tujuan.  

 

3.4.2 Sequence Diagram Terima SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Sequance Diagram Terima SMS 

 

 Dalam sequence diagram terima SMS tidak melalui proses pemilihan menu. 

Hal ini disebabkan karena aplikasi akan terbuka secara langsung ketika ada pesan 

SMS masuk melalui port yang sama dengan aplikasi tersebut. Ketika ada SMS 

masuk aplikasi akan otomatis running dan menyimpan pesan kedalam database. 

Pesan akan ditampilkan dengan memanggil objek paint(). 

 

 

 

 

3.4.3 Sequence Diagram Kotak Masuk 

Terima pesan() 

Lihat pesan() 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sequance Diagram Kotak Masuk 

 

 Dari gambar dapat dilihat user memilih menu kotak masuk, class yang 

menangani kotak masuk kemudian memanggil objek ambilpesan() untuk 

mengambil data kotak masuk yang tersimpan dalam database. Setelah data 

diperoleh selanjutnya data ditampilkan dengan memanggil objek paint(). 

 

3.4.4 Sequence Diagram Kotak Keluar 

 Proses dari sequence diagram kotak keluar hampir sama dengan sequence 

diagram kotak masuk yaitu user memilih dari daftar pesan di kotak keluar. Pesan 

yang ditampilkan tersebut sebelumnya di ambil dari database dengan memanggil 

objek readstore. Kemudian data tersebut ditampilkan dengan memanggil objek 

paint(). 

 

 

 

 

 

 

pilih  menu 

paint () 

kotak_masuk () 

user menu kotak masuk 

> 

> 

< 

database 

Ambil pesan() 
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Gambar 3.7 Sequance Diagram Kotak Keluar 

 

3.4.5 Sequence Diagram Pengaturan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Sequance Diagram Pengaturan 

 

 Untuk sequence diagram pengaturan user mengatur sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing user. Perubahan dari setiap pengaturan akan disimpan didalam 

> 

database 

pengaturan 

Atur pin () 

Pengaturan pin() 

user pengaturan Pengaturan detail 

> 

> 

< 

< 

Pengaturan lain() 
> 

> 

> 
Simpan pengaturan() 

Simpan pengaturan() 

Pengaturan lain () 
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database agar mudah dalam pengelolaannya. Untuk mengatur pin akan ditangani 

oleh fungsi aturPin(). Untuk pengaturan lain ditangani oleh fungsi atur lain(). 

 

3.4.6 Sequence Diagram Bantuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Sequance Diagram Bantuan 

 

 Pada sequence diagram user memilih kategori bantuan pada pilihan bantuan 

yang ditampilkan visual oleh class bantuan dengan memanggil methode paint(). 

 

3.4.7 Sequence Diagram About 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Sequance Diagram About 
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 Untuk sequence diagram about user memilih menu about kemudian sistem 

memanggil class about() untuk menampilkan informasi about dengan 

menggunakan method paint().  

 

3.5 Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak 

menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) 

secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

dari level atas secara umum. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use 

case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use 

case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan 

aktivitas. 

 Untuk memudahkan dalam perancangan activity diagram maka activity 

diagram dalam aplikasi ini akan dipecah menjadi beberapa bagian. 

 

3.5.1 Activity Diagram Buka Midlet 

 Pada bagian pertama activity diagram seperti terlihat pada gambar 3.12 saat 

aplikasi dijalankan sistem akan memanggil class midlet sebagai form utama untuk 

meletakkan aplikasi untuk melakukan inisialisasi proses apa saja yang akan diload 

pertama kali, kemudian aplikasi akan menampilkan splash screen. Setelah proses 

splash screen selesai sistem akan meminta user memasukkan kode PIN (Personal 

Indentification Number) untuk dapat masuk ke aplikasi utama. Apabila kode PIN 

yang dimasukkan sesuai dengan yang ada dalam system maka user dapat masuk 

ke menu utama dan apabila proses ini gagal atau PIN yang dimasukkan salah 

proses selesai.  
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Gambar 3.11 Activity Diagram Buka Midlet 

 

3.5.2 Activity Diagram Tulis Pesan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Activity Diagram Tulis Pesan 
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 Activity diagram tuils pesan alur proses lanjutan dari activity diagram buka 

MIDlet. Alur kerja dari proses ini adalah setelah user suskes login dan masuk 

aplikasi kemudian user memilih tulis pesan pada menu utama. User menulis pesan 

seperti menulis SMS pada umumnya. Setelah pesan siap kirim user dikonfirmasi 

untuk memasukkan kunci enkripsi yang selanjutnya kunci dienkripsi terlebih 

dahulu dienkripsi dengan menggunakan algoritma MD5. Hasil dari enkripsi kunci 

menggunakan MD5 tadi digunakan untuk mengenkripsi pesan SMS dengan 

menggunakan RC4. Pesan sudah berhasil dienkripsi dan siap untuk dikirim 

dengan aman ke nomer tujuan. Setelah itu pesan disimpan di dalam database 

kotak keluar dan proses selesai. 

 

3.5.3 Activity Diagram SMS Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Activity Diagram SMS Masuk 
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 Proses kotak masuk merupakan proses yang berjalan secara background. 

Dengan kata lain proses ini akan berjalan otomatis saat ada pesan yang masuk 

dengan menggunakan port yang sama dengan aplikasi ini. Ketika ada pesan 

masuk dengan port yang sama aplikasi akan running secara otomatis kemudian 

MIDlet akan terbuka dan user diminta memasukkan nomer PIN. Apabila kode 

PIN sesuai pesan akan tampil dan apabila gagal proses akan selesai. Pesan masuk 

akan ditampilkan didalam texs box berupa chipertext (pesan terenkripsi). Untuk 

merubah pesan menjadi plaintext (proses dekripsi) user harus memasukkan kunci 

pesan yang sama dengan kunci pesan untuk enkripsi. Hasil dekripsi kemudian 

ditampilakan didalam text box. Setelah membaca pesan user mungkin membalas 

pesan atau tidak membalas pesan dan proses selesai. Jika ternyata user membalas 

pesan maka proses dilanjutkan dengan memanggil tulis pesan. Proses yang 

terjaadi selanjutnya akan sama dengan activity diagram tulis pesan. 

 

3.5.4 Activity Diagram Kotak Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Activity Diagram Kotak Masuk 

 

 Alur proses yang terjadi pada activity diagram kotak masuk adalah setelah 

user memilih menu kotak masuk, kemudian sistem akan menapilkan daftar pesan 
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yang tersimpan didalam database kotak masuk. User dapat memilih satu pesan 

untuk dibaca. Apabila pesan tersebut merupakan pesan terenkripsi maka user 

harus memasukan kunci untuk mendeskripsi pesan. Kemudian pesan ditampilkan 

didalam text box. 

 

3.5.5 Activity Diagram Kotak Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Activity Diagram Kotak Keluar 

 

3.5.6 Activity Diagram Pengaturan 

 Pada activity diagram pengaturan user bisa memilih dua buah pengaturan. 

Pengaturan yang pertama adalah pengaturan nomer PIN dan pengaturan yang 

kedua adalah pengturan nomer port. Proses dari keduanya hamper sama yaitu 

setelah user memilih salah satu menu pengaturan kemudian ditampilkan isi dari 

pengaturan sebelmunya. Proses selanjutnya user diminta memasukkan data yang 

baru jika ingin merubahnya. Perubahan tersebut kemudian digunakan untuk 

meng-update data yang lama. 
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Gambar 3.16 Activity Diagram Pengaturan 

 

3.5.7 Activity Diagram Bantuan 

 

 

 

Gambar 3.17 Activity Diagram Bantuan 

 

 Activity diagram bantuan hanya terdapat beberapa proses saja. Activity 

diagram diatas (Gambar 3.18) menjelaskan proses permintaan yang dilakukan 

user untuk memperoleh bantuan panduan pengguaan aplikasi. Proses 

menampilkan form bantuan dan proses selesai. 
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3.5.8 Activity Diagram About 

 

 

 

Gambar3.18 Activity Diagram About 

 

 Activity diagram about menjelaskan alur permintaan user yang ingin melihat 

about dari aplikasi. Setelah menu about dipilih selanjutnya proses menampilkan 

form berisi keterangan aplikasi dan alur selesai. 

 

3.6 Component Diagram 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Component Diagram 

 

 Component diagram adalah diagram model implementasi fisik dari system atau 

aplikasi (Pender 2002). Component diagram menggambarkan struktur dan hubungan 

antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) di antaranya. 
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Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun 

binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link 

time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa class dan atau 

package,  tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat 

juga berupa interface,  yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk 

komponen lain. 

 

3.7 Deployment Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Deployment Diagram 

 

 Deployment diagram  menggambarkan detail bagaimana komponen di deploy dalam 

infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak (pada mesin, server atau piranti 

keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan 

hal-hal lain yang bersifat fisikal. 

 Hasil akhir dari aplikasi berupa file JAR (Java Archieve) dan file JAD (Java 

Aplication Descriptor). File JAD digunakan untuk mendeskripsikan isi aplikasi untuk 

keperluan pemetaan. File JAD berisi deskripsi file JAR dan pemetaan atribut MIDled, 

sedangkan file JAR berisi kumpulan class dan resourse. File JAR dapat diesksekusi atau 

di-install pada sistem telepon selular yang tertanam interprenter Java, yaitu KVM 

(Kilobyte Virtual Machine). 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

 

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Kebutuhan sistem pada aplikasi keamanan data SMS ini meliputi kebutuhan 

sistem untuk proses pembuatan aplikasi dan kebutuhan sistem untuk menjalankan 

aplikasi pada platform ponsel. 

  

4.1.1 Analisis Perangkat Keras (Hardware)  

 Perangkat keras (Hardware) yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi 

ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut : 

- Procecor AMD Atlhon 3000+ 

- Motherboard Albatron K59SLI 

- VGA Win Fast PX6600 T 

- RAM 512 MB 

- Monitor 15” Samsung 

- Hard disk 40 MB  

 

4.1.2 Analisis Perangkat Lunak (Software) 

 Perangkat lunak (Software) yang digunakan dalam proses pembuatan aplikasi 

keamanan SMS adalah :  

- Sistem Operasi : Microsoft Windows XP Profesional SP 2 

- Bahasa Pemrograman : Java (J2ME) 

- Database : RMS (Record Management Sistem) 

- Editor  : NetBeans IDE 5.5 

- Pengolah Gambar : Adobe Photoshop CS2 

- Simulator : Wireless Toolkit (WTK) 

 

4.1.3 Spesifikasi Platform Ponsel 

 Apliakasi keamanan data SMS ini akan berjalan baik pada ponsel yang 

memiliki spesifikasi minimal : 

42 
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a. Telah tertanam interprenter java, yaitu KVM (Kilobyte Virtual Machine). 

b. Mendukung java MIDP 2.0. 

 

4.2 Proses Enkripsi dan Dekripsi 

 Teknologi SMS Security mengadopsi standar enkripsi Private Key untuk 

chipering. RC4 menggunakan variabel yang panjang kuncinya dari 1 sampai 256 

bit yang digunakan untuk menginisialisasi tabel sepanjang 256 bit. Tabel ini 

digunakan untuk generalisasi yang berikut dari pseudo random bit dan kemudian 

untuk menggeneralisasi aliran pseudo random yang menggunakan XOR dengan 

plaintext untuk menghasilkan chipertext. Masing-masing elemen dalam tabel 

saling ditukarkan minimal sekali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Pertukaran Kunci 

 

RC4 merupakan algoritma kunci simetrik artinya untuk melakukan proses 

enkripsi dan dekripsi diperlukan kunci yang sama. Pertukaran kunci enkrisi dapat 

dilakukan dengan cara bertemu secara langsung. Hal ini lebih aman daripada 

melewatkan kunci dengan melalui SMS yang belum terproteksi. Algoritma RC4 

bekerja dalam dua fase yaitu key setup dan chiphering. Selama key setup N bit (N 

menjadi panjang kunci), kunci enkripsi digunakan untuk menghasilkan variabel 

enkripsi dengan menggunakan dua bagian variabel dan kunci serta jumlah N dari 

operasi pencampuran. Pencampuram ini terdiri dari penukaran bit, operasi modulo 
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dan rumus yang lain. Operasi modulo adalah hasil sisa dari proses pembagian. 

Contoh 11/4=2 sisa 3. Oleh karena itu 11 mod 4 sama dengan 3. 

 Proses enkrisi yang terjadi adalah sebelumnya teks yang akan dienkripsi kita 

masukkan kedalam sebuah variable yang telah disiapkan. Minta user untuk 

memasukkan kunci enkripi. Kunci yang dimasukkan oleh user kemudian kita 

enkripsi terlebih dahulu dengan menggunakan MD5. Enkripsi kunci ditangani 

oleh sebuah class yaitu MD5digest.java untuk menghasilkan enkripsi MD5. Class 

MD5digest.java dipanggil dan diinstansiasi kemudian panggil method calculate() 

pada class md5digest.java dan masukkan kunci yang akan dienkrip. Hasil dari 

enkripsi kunci tadi selanjutnya akan dipakai untuk enkripsi teks SMS dengan 

menggunakan RC4. 

 Setelah variabel enkripsi dihasilkan dari key setup, langkah selanjutnya adalah 

masuk ke fase chipering dimana dalam proses ini hasilnya akan diXOR dengan 

pesan plaintext. Pada aplikasi ini proses key setup ditangani oleh class 

KeyParameter.java sedangkan untuk proses chipering ditangani oleh class 

EncRC4EEngine.java. XOR adalah operasi logika dari perbandingan dua bit 

biner. Jika bitnya berbeda hasilnya 1, jika bitnya sama hasilnya sama dengan 0 

(nol). Output dari proses chipering akan mengasilkan bilangan heksa desimal. 

Jumlah dari chipertext yang dihasilkan adalah dua kali lipat dari jumlah plaintext 

yang dimasukkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Penerapan Enkripsi dan Dekripsi 
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 Pada gambar diatas terlihat hasil dari enkripsi dengan menggunakan sebuah 

kunci. Hasil dari enkripsi tersebut berupa bilangan heksa desimal. Proses 

pembetukan chipertext dengan menggunakan RC4 adalah Untuk dapat 

mendekripsikan teks tersebut menjadi plaintext harus dengan menggunakan kunci 

yang sama dengan kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Sebelum 

pesan didekripsikan pesan harus dikonversi terlebih dahulu dengan mengubah 

bilangan heksa kedalam bentuk byte. Proses ini ditangani oleh class 

HexCodex.java. 

  

 

Gambar 4.3 Hasil Dekripsi Dengan Kunci Berbeda 

 

 Ketika user mencoba mendekripsikan pesan dengan mengunakan kunci yang 

berbeda dengan kunci yang digunakan untuk proses enkripsi hasilnya adalah 

berupa kumpulan karakter yang tidak bisa diterjemahkan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa pesan yang dienkrip menggunakan RC4 aman dari 

pembacaan orang yang tidak memiliki otoritas. Untuk dapat pesan yang telah 

dienkrip tersebut user harus mengetahui kunci yang digunakan proses untuk 

enkripsinya. 

 Salah satu kelemahan dari RC4 adalah adalah terlalu tingginya kemungkinan 

terjadi tabel S-box yang sama, hal ini terjadi karena kunci user diulang-ulang 
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untuk mengisi 256 bytes, sehingga 'aaaa' dan 'aaaaa' akan menghasilkan 

perubahan urutan (permutasi) yang sama. Untuk menghindari masalah diatas 

maka digunakan MD5 untuk mengenkripsi kunci. MD5 akan mengacak bilangan 

yang dimasukkan dengan output yang berbeda meskipun menggunakan karakter 

diulang. MD5 merupakan jenis enkripsi satu arah artinya setelah dienkripsi pesan 

tidak dapat dideskripsikan kembali. Jumlah digits output dari MD5 akan selalu 

tetap yaitu 32 digits berapapun jumlah karakter yang dimasukkan sebagai 

inputannya.  

 

Gambar 4.4 Menggunakan Kunci Dengan Karakter Berulang 

 

 

Gambar 4.5 Penggunaan MD5 
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4.3 Tampilan Aplikasi 

 Tampilan aplikasi membahas detail hasil dari aplikasi keamanan SMS yang 

merupakan antar muka user (User Interface) yang berhubungan langsung dengan 

user. Hasil yang ditampilkan adalah hasil yang berjalan pada emulator Wireless 

Tollkit (WTK). 

 

4.3.1 Splash Screen 

 Splash screen merupakan tampilan yang muncul pertama kali pada saat 

aplikasi dijalankan. Tampilan dari splash screen berupa sebuah gambar logo dari 

aplikasi. Splash screen akan tampil selama beberapa detik atau user bisa melewati 

splash screen dengan menekan sembarang tombol (Key). 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Splash Screen 
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4.3.2 Menu Utama 

 Menu utama menampilkan pilihan menu yang bisa dipilih oleh user. Dalam 

menu utama ini terdapat fitur-fitur yang ada dalam aplikasi kemanan SMS. Pilihan 

menu yang bisa dipilih oleh user yaitu tulis SMS, kotak masuk, kotak keluar, 

bantuan, pengaturan dan about. 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Menu Utama 

 

4.3.3 Tulis Pesan 

 Tulis pesan merupakan menu untuk menulis sebuah pesan dan merupakan 

menu utama dari aplikasi ini. Pesan yang ditulis ini akan melalui beberapa proses 

sebelum pesan dikirim. Setelah pesan selesai ditulis selanjutnya user diminta 

untuk memasukkan kunci enkripsi. Kunci yang dimasukkan user juga merupakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



kunci yang dipakai penerima untuk membuka pesan yang terenkripsi, dan kedua 

kunci harus sama persis termasuk besar kecilnya huruf. Proses enkripsi akan 

dijalankan ketika user memilih command enkrip.  

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Tulis Pesan dan Input Kunci 

 

 Kemudian user memasukkan nomer telepon penerima. Pesan yang terenkripsi 

kemudian siap untuk dikirim dengan aman. Dan hasil dari enkripsi pesan seperti 

terlihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.9 Tampilan Input Nomer dan Hasil Enkripsi 

 

4.3.4 Kotak Masuk 

 Kotak masuk merupakan tempat untuk menyimpan data SMS yang masuk 

ponsel. Pesan tersebut disimpan didalam database kotak masuk. Tampilan dari 

kotak masuk adalah sbagai berikut. Pada pesan yang belum pernah dibuka daftar 

tampilan pesan masih berupa alop tertutup, sedangkan pada pesan yang sudah 

pernah dibuka akan berupa aplop terbuka. Pada gambar nomer yang tertera adalah 

nomer teleon dari emulator WTK (Wireless Toolkit). 
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Gambar 4.10 Tampilan Kotak Masuk 

 

4.3.5 Kotak Keluar 

 Kotak keluar merupakan tempat untuk menyimpan pesan yang keluar atau 

pesan yang pernah dikirim. Kotak keluar bias dijadikan history kepada siapa saja 

user pernah mengirimkan pesan. 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Kotak Keluar 
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4.3.5 Bantuan 

 Untuk memudahkan penggunaan aplikasi, menu bantuan dapat digunakan 

sebagai panduan penggunaan aplikasi keamanan SMS ini. Menu bantuan juga 

menjelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi sehingga diharapkan 

penggunaan aplikasi bisa maksimal. 

 

4.3.6 Pengaturan 

 Pengaturan dipakai untuk mengatur aplikasi sesuai kebutuhan dari user. 

Pengaturan terdiri dari 2 sub menu yaitu pengaturan nomer port dan pengaturan 

nomer pin untuk keamanan aplikasi.  

 

4.3.7 About 

 About merupakan tampilan untuk mengetahui informasi pembuat aplikasi dan 

juga versi dari applikasi keamanan data SMS. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan hasil yang telah diporel maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Aplikasi keamanan data SMS ini dapat berjalan baik pada platform ponsel 

yang mendukung java MIDP 2.0 atau diatasnya. 

2. Untuk keamanan pengiriman data SMS dapat menggunakan RC4 stream 

chipher. 

3. Aplikasi ini belum dapat digunakan untuk mengakses inbox ponsel. Inbox 

yang masuk ke aplikasi harus melalui port yang sama. Hal ini disebabkan 

oleh J2ME yang sampai saat ini belum dapat digunakan untuk mengakses 

inbox dari ponsel. 

 

5.2 Saran 

 Aplikasi kemanan data SMS ini belum sempurna dan masih perlu 

dikembangkan lebih lanjut. Beberapa saran pengembangan yang diajukan oleh 

penulis adalah: 

1. Aplikasi keamanan data SMS ini belum dapat mengakses inbox (kota 

masuk) dari ponsel. Untuk dapat mengakses inbox ponsel diperlukan 

program tambahan. J2ME sendiri sampai saat ini belum bisa digunakan 

untuk mengakses inbox ponsel. 

2. Untuk mengakses inbox ponsel diperlukan bahasa tambahan yang support 

oleh masing-masing operating system pada mobile device. 

3. Output dari enkripsi terlalu panjang sehingga masih diperlukan kompresi. 
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