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2.1 Internet of Things 

Menurut Alexandre Ménard, IoT merupakan teknologi yang menghubungkan 

mesin dan benda fisik dengan sensor jaringan serta aktuator, agar diperoleh data 

dalam rangka mengelola kinerja secara mandiri. Dengan demikian, memungkinkan 

mesin untuk berkolaborasi dan bertindak berdasarkan informasi baru secara 

independen. Dengan kata lain, IoT adalah konsep komputasi yang menggambarkan 

masa depan dan objek fisik terkoneksi dengan internet serta mengidentifikasi secara 

otomatis antar perangkat [27]. Implementasi IoT  pada berbagai perangkat keras 

untuk mengendalikan peralatan elektronik dilakukan dengan menambahkan bahasa 

pemrograman yang dimasukan pada mikrokontroler sehingga alat dapat berjalan 

seperti yang diinginkan. 

2.2 Advanced Encryption Standard 

Enkripsi adalah metode yang dilakukan untuk mengubah sebuah kata atau kalimat 

yang bisa dimengerti menjadi sebuah kata atau kalimat yang tidak dapat dimengerti 

(karakter yang acak/tidak terbaca). Enkripsi juga diartikan sebagai pengubahan 

plaintext menjadi ciphertext dan pengubahan ciphertext menjadi plaintext disebut 

sebagai dekripsi. Dimana plaintext adalah kata/kalimat asli (data yang dapat 

dimengerti), sedangkan ciphertext adalah kata/kalimat acak/tidak terbaca. Menurut 

Rinaldi Munir, proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi, 

sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext-nya disebut dekripsi 

(standar nama menurut international organization for standarization 7498-2 (ISO 

7498-2)) [28]. 

AES merupakan standar algoritma kriptografi terbaru sebagai pengganti algoritma 

Data Encryption Standard (DES) yang berakhir masa penggunaanya pada tahun 

2001 dan dipublikasikan oleh National Institute of Standard and Technology (NIST) 

[29]. AES memiliki tingkat pengamanan yang tinggi dan belum adanya 

cryptanalysis yang berhasil meretasnya [20]. Perbandingan antara AES 128, 192 



dan 256 ditunjukkan pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Perbandingan antara AES 128, 192 dan 256 [16] 

Panjang Kunci 

dalam bit 

Panjang Kunci 

(𝑁𝑘) dalam words 

Ukuran Blok Data 

(𝑁𝑏) dalam words 

Jumlah Proses 

(𝑁𝑟) 

128 4 4 10 

192 6 4 12 

256 8 4 14 

Satu blok plaintext berukuran 128 bit dikonversi menjadi matriks heksadesimal 

berukuran 4x4 yang disebut state, dimana setiap elemen state berukuran 1 byte. 

Proses enkripsi pada AES adalah transformasi terhadap state secara berulang 

dalam 10 ronde. Setiap ronde AES membutuhkan 1 kunci hasil dari kunci 

sebelumnya yang menggunakan 2 tahap, yaitu substitusi dan transformasi. Pada 

proses enkripsi AES, terdapat 4 transformasi dasar yang digunakan yaitu 

AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows dan MixColumns. Kecuali tahap 

MixColumns, 3 tahap lainnya akan diulang pada setiap proses. Sedangkan tahap 

MixColumns tidak akan dilakukan pada tahap terakhir. Proses dekripsi adalah 

kebalikan dari enkripsi [30].  

2.3 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah Central Processing Unit (CPU) yang di dalamnya sudah 

terdapat memori, Input/Output (IO) dan dibuat dalam bentuk chip. Mikrokontroler 

merupakan suatu sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar komponennya 

dikemas dalam sebuah chip Integrated Circuit (IC), sehingga dikenal juga dengan 

single chip microcomputer. Mikrokontroler merupakan sistem dalam sebuah chip 

gabungan dari teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer yang hadir memenuhi 

kebutuhan konsumen terhadap alat bantu yang lebih baik, praktis, efisien dan 

canggih. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang 

mempunyai masukan-keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis 

ataupun dihapus dengan cara tertentu [31]. 

 

 



2.3.1 Modul ESP8266 

ESP8266 mampu membongkar semua fungsi jaringan Wi-Fi dari prosesor aplikasi 

lain. Setiap modul ESP8266 sudah diprogram sebelumnya dengan firmware set 

attention command. Sehingga cukup menghubungkan modul ke perangkat arduino 

dan mendapatkan kemampuan Wi-Fi sebanyak yang ditawarkan. Modul ESP8266 

adalah papan yang sangat hemat biaya dengan komunitas yang besar dan terus 

berkembang. Modul ini memiliki kemampuan pemrosesan dan penyimpanan on-

board yang cukup kuat dan memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sensor 

serta perangkat aplikasi lainnya melalui General Purpose Input/Output (GPIO) 

dengan pengembangan antarmuka. Tingkat integrasi on-chip yang tinggi 

memungkinkan sirkuit eksternal, termasuk modul front-end, dirancang untuk 

menempati area printed circuit board (PCB). Untuk dapat menggunakan modul 

ini pada mikrokontroler arduino melalui software Arduino IDE maka diharuskan 

untuk memasang library ESP8266 pada board manager. Modul ini sangat cocok 

digunakan untuk membuat sebuah proyek IoT [6]. Berikut merupakan ESP8266 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Hardware Modul ESP8266. 


