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ABSTRAK 
Data transfer becomes vital when using mobile devices such as Pocket PC as tools. Transfering commercial data, such 
as transaction items, involves a lot of secret information. It is very dangerous if the transferred data is accessed by 
unauthorized parties. An encryption needs to be applied to ensure that the data is transferred safely. However, the 
common encryption methods are not good enough to provide protection. Recently, there are a number of encryption 
methods that are popular including DES and Rijndael algorithms. In this report, the latter algorithm is implemented in 
combination with XML serialization and device ID key. 
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1. Pendahuluan 
Untuk menjaga keamanan data solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan program khusus proteksi atau 
enkripsi data. Saat ini telah banyak beredar program khusus proteksi data baik freeware, shareware, maupun komersial 
yang beredar di pasaran dan secara khusus ditujukan untuk menjaga keamanan data pada perangkat Pocket PC. Pada 
umumnya program tersebut tidak hanya menyediakan satu metode saja, sehingga kita dapat memilih yang mana yang 
menurut kita paling aman. Namun untuk lebih menjamin tingkat keamanan yang lebih tinggi maka sebaiknya kita 
membuat program enkripsi sendiri dengan menggabungkan teknik dan metoda yang telah ada untuk dapat diaplikasikan 
hanya pada perangkat Pocket PC. Salah satunya adalah kombinasi serialisasi XML dan kunci device ID dengan 
menggunakan algoritma Rijndael. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat program utilitas yang mempunyai kemampuan untuk 
memproteksi suatu file pada Pocket PC menggunakan algoritma Rijndael dengan kombinasi serialisasi XML dan kunci 
device ID. 
 
2. Landasan Teori 
Menurut Kurniawan (2004:1) kriptosistem adalah algoritma kriptografi, ditambah seluruh kemungkinan plaintext, 
chipertext, dan kunci-kuncinya. Kriptografi merupakan seni dan ilmu untuk mengamankan pesan. Kriptoanalis adalah 
orang yang berusaha merusak suatu metode enkripsi untuk mendapatkan teks yang asli secara ilegal.  
Suatu pesan yang tidak disandikan disebut sebagai plaintext ataupun dapat disebut juga sebagai cleartext. Proses yang 
dilakukan untuk mengubah plaintext ke dalam ciphertext  disebut enkripsi atau encipherment. Sedangkan proses untuk 
mengubah ciphertext kembali ke plaintext disebut dekripsi atau decipherment.  
 
Suatu kriptosistem terdiri dari sebuah algoritma, seluruh kemungkinan plaintext, ciphertext dan kunci-kunci. Secara 
umum kriptosistem dapat digolongkan menjadi 2 buah, yaitu :  
 
1. Algoritma Simetri  

Dalam algoritma simetri ini, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi pada prinsipnya identik, tetapi 
satu buah kunci dapat pula diturunkan dari kunci yang lainnya. Kunci-kunci ini harus dirahasiakan. Oleh karena 
itulah sistem ini sering disebut sebagai secret-key ciphersystem. 

2. Algoritma Asimetri 
Dalam algoritma asimetri ini digunakan dua buah kunci. Satu kunci yang disebut kunci publik (public key) yang 
dapat dipublikasikan, sedang kunci yang lain yang disebut kunci privat (private key) yang harus dirahasiakan.  

 
Pada tanggal 2 Januari 1997, National Institute of Standard and Technology (NIST) mengumumkan algoritma baru 
dalam kriptografi modern sebagai pengganti algoritma DES yang disebut sebagai AES atau kepanjangan dari Advanced 
Encryption Standard. AES sendiri dilombakan secara terbuka dan pada tanggal 2 Oktober 2000. NIST secara resmi 
menetapkan algoritma Rijndael sebagai pemenangnya. Menurut Kurniawan (2004:59) nama algoritma Rijndael diambil 
dari nama kedua penciptanya, Joan Daemen dan Vincent Rijmen. Rijndael memiliki ukuran blok cipher dan panjang 
kunci yang bervariasi antara 128, 192 dan 256 bit.   
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Setelah melalui proses enkripsi maka untuk dapat kembali ke bentuk semula, data harus melalui proses dekripsi. 
Transformasi cipher dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse 
cipher yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Transformasi byte yang digunakan pada invers cipher adalah 
InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, dan AddRoundKey.  
 
Menurut Ziegeler dan Huber (1999:2), serialisasi adalah proses yang berjalan runtime untuk mengkonversi objek ke 
dalam bentuk sekuensi byte secara linear. Manfaat utama dari sebuah proses serialisasi adalah pemrosesan lebih lanjut 
hasil serialisasi ke sebuah bentuk blok memori untuk ditransfer lebih lanjut melalui jaringan dengan protokol yang 
umum.  
 
Serialisasi XML atau dalam bahasa umumnya XML Serializer merupakan sebuah class dalam Visual Basic .NET dari 
namespace XML.Runtime. Serialization yang berfungsi untuk melakukan serialisasi sebuah obyek ke dalam sebuah file 
XML dan sebaliknya. Serialisasi obyek secara umum akan memanfaatkan kemampuan Visual Basic .NET untuk 
membaca memory stream dalam format tipe byte. Sehingga obyek yang dapat diserialisasi lebih bervariasi, seperti  
dokumen image, dokumen PDF hingga runtime library. Saat proses serialisasi yang menghasilkan dokumen XML 
berlangsung, diperlukan dua tahap yaitu :  
 
1. Sebuah dokumen XML yang telah valid (dalam bentuk dokumen XSD schema) yang telah menyertakan semua 

properti dari objek yang telah terserialisasi. 
2. Dari XSD schema tersebut akan diencoding menjadi sebuah dokumen XML yang mampu dibaca dan class reader 

ataupun writer dalam lingkup Visual Studio.NET. 
 

Menurut Setiawan (2004:2) pada teknologi PDA terdapat beberapa jenis platform sistem operasinya, setiap jenis beserta 
sistem operasinya tidak dapat diganti OS-nya namun dapat diganti dengan versi yang terbaru di atasnya. Secara garis 
besar PDA terbagi menjadi dua kutub sistem operasi, yaitu Palm OS dan Pocket PC. Beberapa tahun terakhir tampak 
lonjakan penggunaan Windows mobile jika dibandingkan dengan beberapa sistem operasi lainnya seperti Palm. 
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh IDC, sebuah organisasi yang khusus mengadakan penelitian terhadap 
perkembangan teknologi, terdapat selisih yang cukup besar walaupun Windows mobile baru saja beredar di pasaran, yaitu 
sekitar 59,6%.  
 
3. Perancangan dan Implementasi 
Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yang 
menggabungkan algoritma Rijndael dengan serialisasi XML dan kunci Device ID pada Pocket PC. Metode ini 
diharapkan menghasilkan keamanan data yang kuat karena untuk membongkarnya maka harus pula membongkar 
serialisasi dan menggandakan Pocket PC, dimana cara terakhir ini sulit dilakukan. Untuk mencegah aksi pembongkaran 
enkripsi, data akan dilindungi kerahasiaannya menggunakan Device ID sebagai key. Setelah itu sebelum proses enkripsi 
dijalankan maka didahului dengan proses serialisasi terhadap data ke dalam bentuk XML. Hal ini dimaksudkan agar jika 
seandainya sampai terjadi pencurian key, kerahasiaan data tetap aman karena harus melalui proses deserialisasi sebelum 
kembali ke bentuk semula.  
 
Menurut Philippop (2001:1) setiap Pocket PC pasti memiliki Device ID yang bersifat unik, artinya Device ID tersebut 
pasti berbeda antara yang satu dengan yang lain bahkan untuk produsen yang sama dan merk yang sama. Pada tugas 
akhir ini serial number pada Pocket PC untuk selanjutnya akan disebut dengan istilah device ID. Berikut ini pseudo-code 
untuk mengambil device ID  Pocket PC :  
 
1. Tambahkan class device ID dengan library "CoreDll.dll" 
2.  Namespace System.Security.Cryptography 
3.  Lakukan proses ambil Device ID 
 
Proses serialisasi terhadap data dimulai dari pemanggilan data ke dalam blok memori. Output dari serialisasi terhadap 
data tersebut akan dijadikan format XML. Tetapi, namun sebelumnya akan dimasukkan ke dalam sebuah class tersendiri 
yang memiliki properti pengaturan agar data saat dideserialisasi mampu kembali ke bentuk semula dengan sempurna.  
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Gambar 1. Alur serialisasi data pada Pocket PC 
 

Hasil dari proses serialisasi yang berupa dokumen XML selanjutnya akan dienkripsi dengan menggunakan algoritma 
Rijndael. Dalam enkripsi yang dilakukan nantinya akan langsung menggunakan class Rijndael yang telah disediakan oleh 
Visual Basic.NET. Class Rijndael tersebut merupakan turunan dari namespace Cryptography dengan struktur sebagai 
berikut : 

System.Object 
 System.Security.Cryptography.SymmetricAlgorithm 

System.Security.Cryptography.Rijndael 
 
 
Menurut Kurniawan (2004:114), device ID akan dienkripsi terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma SHA-1 dan 
256 bit pertama hasil dari proses tersebut akan menjadi key. SHA-1 merupakan algoritma hash yang dibuat oleh National 
Security Agent (NSA). SHA-1 berarti bahwa proses enkripsi yang dilakukan mencapai 512 bit. Dengan demikian Device 
ID yang akan dijadikan key akan selalu memiliki panjang kunci 256 bit meskipun panjang rata-rata Device ID adalah 33 
karakter. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan keamanan data lebih kuat. 

 
Proses dekompresi bertujuan mengembalikan ukuran file yang sebelumnya telah dimampatkan sebelum dilakukannya 
proses enkripsi. Adapun metode yang dipergunakan dalam dekompresi ini adalah sama dengan metode yang digunakan 
waktu mengkompres file, yaitu GZip. Dalam memanfaatkan sebuah metode kompresi file, tidak semua jenis file dapat 
dilakukan kompresi dengan baik. Untuk mengembalikan data yang telah terenkripsi maka harus melalui proses yang 
dinamakan dekripsi. Proses dekripsi sendiri secara umum merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Algoritma yang 
digunakan termasuk jenis algoritma simetris dan menggunakan key yang sama dengan saat proses enkripsi.  

 
Sama seperti pada saat enkripsi, device ID yang diambil juga dienkripsi terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma 
SHA-1 untuk dijadikan key. Langkah-langkahnya pun sama dengan saat proses enkripsi data. Hasil dari proses enkripsi 
device ID inilah yang akan dicocokkan dengan key saat melakukan enkripsi data. Apabila key yang dipakai pada saat 
proses dekripsi data tidak sama dengan saat proses enkripsi data maka dipastikan tidak akan berjalan. Proses dekripsi 
untuk algoritma Rijndael juga menggunakan class yang sama dengan saat proses enkripsi dilakukan. Setelah proses 
dekrip telah selesai dan data berhasil didekrip maka data kembali ke bentuk dokumen XML terlebih dahulu. Data dalam 
bentuk dokumen XML tersebut tetap belum bisa digunakan sebagaimana mestinya apabila data itu ada dalam bentuk 
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aslinya. Sebelum diproses lebih lanjut menjadi data yang asli maka dokumen XML tersebut harus dibongkar terlebih 
dahulu atau di-deserialisasi. Apabila proses dekrip berjalan dengan sukses maka data akan kembali ke bentuk dokumen 
XML. Agar data dapat kembali ke bentuk semula diperlukan proses deserialisasi, yang juga kebalikan dari proses 
serialisasi.  
 
 

 
 

Gambar 2. Alur enkripsi data dengan algoritma Rijndael 
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Gambar 3. Informasi bahwa Device ID tidak sesuai    

 
Uji coba yang dilakukan dengan memberikan file yang telah dienkripsi dan sebuah angket kepada beberapa user yang 
dalam hal ini adalah mahasiswa dan umum. Mereka diberikan kebebasan dalam menggunakan tools untuk memecahkan 
atau membongkar isi file yang terenkripsi tersebut.  Berikutnya, dilakukan dengan melakukan soft reset pada Pocket PC. 
Cara ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kunci yang dipergunakan untuk melakukan proses enkripsi adalah 
memang sesuai dengan Device ID Pocket PC tersebut sekaligus membuktikan bahwa aplikasi Mobile secure ini stabil. 
Lalu dilakukan dengan membandingkan file sebelum dienkripsi dengan file yang sudah pernah dienkripsi. Adapun dalam 
uji kali ini dipergunakan alat bantu perangkat lunak BeyondCompare dan ExamDiff yang merupakan tools free ware.  

 
4. Kesimpulan dan Saran Pengembangan 
Setelah melakukan analisis, perancangan dan pembuatan aplikasi yang dinamakan Mobile secure ini serta evaluasi hasil 
penelitiannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hampir semua jenis tipe file dapat diproteksi menggunakan aplikasi Mobile secure ini, diantaranya dokumen (.Doc), 

Image (Gif, Jpg, Bmp), Musik (mp3), Video (3gp,mp4), Pdf dan file kompresi (Zip).  
2. Performa aplikasi Mobile secure ini sangat bergantung kepada spesifikasi Pocket PC.  
3. Aplikasi Mobile secure melakukan proteksi data dengan lebih maksimal karena data harus melalui proses serialisasi 

XML terlebih dahulu.  
4. Penggunaan key Rijndael dengan Device ID sebagai password atau key dapat meminimalisasi penggandaan 

password itu sendiri. Ini karena device ID bersifat unik. 
5. Karena aplikasi Mobile secure sangat mudah untuk dijalankan maka sangat mungkin untuk dikembangkan sebagai 

sarana proteksi pada aplikasi sistem informasi pada Pocket PC. 
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