
BAB III 

 PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Metode Perancangan 

Perancangan tugas akhir ini akan diimplementasikan pada sistem yang berguna 

sebagai pengaman data. Karena produk TRUSTED berbasiskan IoT, perlu adanya 

sistem keamanan data pada proses komunikasi atau pengiriman data agar terhindar 

dari pembajakan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Di bawah ini 

merupakan Gambar 3.1 yang menunjukkan metodologi pada perancangan sistem 

TRUSTED. 

 

Gambar 3.1 Metodologi Perancangan. 
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Gambar 3.1 diatas merupakan metodologi yang digunakan pada perancangan 

sistem TRUSTED. Perancangan ini diawali dengan rumusan masalah terkait 

kendala algoritma AES-128-CBC yang diterapkan pada pengamanan data UAV. 

Selanjutnya dilakukan studi literatur terkait penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai pembuatan, cara kerja dan kelebihan serta 

kekurangan sistem yang akan dibuat. Dengan melakukan studi literatur, didapatkan 

informasi untuk mengembangkan sistem pada produk agar menjadi lebih baik saat 

diimplementasikan. Setelah itu, ditemukan beberapa opsi hipotesis untuk metode 

penyelesain mengenai sistem yang dikembangkan. Sistem yang dibangun terdapat 

dua fitur yaitu fitur enkripsi dan fitur dekripsi. Dilanjutkan dengan analisis sistem 

untuk evaluasi dari sistem baru yang dikembangkan oleh penulis. 

Kemudian tahap perancangan sistem merupakan tahap dimana sudah tergambar 

sistem yang baru atau sistem yang akan dilakukan pengembangan dan diterapkan. 

Selain itu, dilakukan penentuan komponen yang digunakan serta perancangan 

hardware.  Untuk fitur enkripsi, penulis merancang sistem yang mencakup 

transmisi data antara UAV dengan website, begitu pula untuk fitur dekripsi setelah 

dilakukan proses enkripsi sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan implementasi 

sistem pada produk yang dibuat sesuai dengan desain yang telah dirancang oleh 

penulis. Pengujian pada sistem akan didapatkan hasil data enkripsi dan dekripsi 

serta verifikasi data hasil pengujian. Prosedur pengujian akan dijelaskan lebih 

lengkap pada Subbab 3.3. Sistem yang diharapkan adalah sistem pengaman 

transmisi data antara UAV dengan website. Sistem dikatakan berhasil apabila 

proses transmisi data dapat dienkripsi dan dekripsi serta mengurangi serangan atau 

pembajakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak berhasil maka 

proses perancangan kembali lagi pada studi literatur mengenai penelitian terkait 

agar sistem yang dibangun dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

3.2 Spesifikasi Perancangan Sistem Keamanan 

Adapun spesifikasi perancangan dan implementasi sistem keamanan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 



3.2.1 Perancangan Sistem Keamanan AES-128 

Setelah melakukan analisis sistem yang telah ada, selanjutnya melakukan 

perancangan sistem yang akan dibuat dan dikembangkan, yaitu berupa proses 

enkripsi dan dekripsi. 

3.2.1.1 Enkripsi Sistem Keamanan 

Gambar 3.2 menunjukkan flowchart dari enkripsi sistem keamanan pada 

perancangan ini. Flowchart ini menggambarkan alur kerja dari enkripsi pada sistem 

yang akan dirancang. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Enkripsi Sistem Keamanan. 
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Gambar 3.2 menunjukkan flowchart enkripsi sistem keamanan yang akan 

dirancang. Proses enkripsi dimulai dengan initial round yang terdapat proses 

AddRoundKey. Proses AddRoundKey pada initial round adalah operasi XOR antara 

plaintext dengan kunci (ciphertext). Kemudian dilakukan putaran sebanyak 𝑁𝑟 − 1 

kali, dengan 𝑁𝑟  pada AES 128 bit bernilai 10 kali putaran. Proses yang dilakukan 

pada setiap putaran ada 4 jenis transformasi byte. Transformasi pertama adalah 

transformasi SubBytes, penggantian byte dalam state dengan menggunakan tabel S-

Box. Dilanjutkan dengan transformasi ShiftRows, yang berisi proses menggeser 

baris-baris array state secara wrapping. Kemudian transformasi Mixcolumns, 

dimana proses pengacakan byte pada masing-masing kolom array state dilakukan. 

Dilakukan AddRoundKey, yaitu proses XOR antara state sekarang dengan 

roundkey. Setelah itu, state akan mengalami transformasi SubBytes, ShiftRows, 

MixColumns dan AddRoundKey secara berulang-ulang sebanyak 𝑁𝑟 (≤ 10). Jika 

𝑁𝑟-nya belum cukup (<10) maka proses enkripsi akan mengulangi lagi prosesnya 

sampai 𝑁𝑟-nya terpenuhi. Namun saat sudah cukup 𝑁𝑟-nya maka dilanjutkan ke 

putaran yang terakhir, berbeda dengan ronde-ronde sebelumnya dimana pada ronde 

terakhir state tidak mengalami transformasi MixColumns. Setelah itu sistem akan 

mendapatkan pesan yang sudah terenkripsi (ciphertext). 

3.2.1.2 Dekripsi Sistem Keamanan 

Gambar 3.3 menunjukkan flowchart dari dekripsi sistem keamanan pada 

perancangan ini. Flowchart ini menggambarkan alur kerja dari dekripsi pada sistem 

yang dirancang. Ciphertext merupakan pesan atau data yang akan dikembalikan lagi 

seperti semula sehingga pesan atau data dapat dibaca. Proses dekripsi dimulai 

dengan initial round yang terdapat proses AddRoundKey, yang tidak mengalami 

pembalikan (invers). Kemudian dilakukan putaran sebanyak 𝑁𝑟 − 1 kali, dimana 

𝑁𝑟 bernilai 10 kali putaran. Proses yang dilakukan pada setiap putaran ada 4 jenis 

transformasi byte. Transformasi pertama InvShiftRows, berisi operasi pergeseran 

byte yang terletak pada bentuk pergeseran ke arah kanan. Kemudian InvSubBytes 

yaitu proses penggantian byte dalam state dengan menggunakan tabel InvS-Box. 

Selanjutnya AddRoundKey, proses dilakukannya XOR antara state sekarang dengan 

kunci roundkey. Dilanjutkan dengan InvMixColumn, yaitu pengacakan byte pada 



tiap kolom array state. Hal yang membedakan antara transformasi MixColumns dan 

InvMixColumns adalah matrik 4x4 yang menjadi matrik pengalinya. Setelah itu, 

state akan mengalami transformasi InvShiftRows, InvSubBytes, AddRoundKey dan 

InvMixColumns secara berulang-ulang sebanyak 𝑁𝑟 (≤ 10). Jika 𝑁𝑟-nya belum 

cukup (< 10) maka proses dekripsi akan mengulangi lagi prosesnya sampai 𝑁𝑟-nya 

terpenuhi. Namun saat sudah cukup 𝑁𝑟-nya maka dilanjutkan ke putaran yang 

terakhir, berbeda dengan ronde-ronde sebelumnya dimana pada ronde terakhir state 

tidak mengalami transformasi InvMixColumns. Setelah itu sistem akan 

mendapatkan plaintext atau pesan yang dapat dibaca kemudian proses akan 

disimpan otomatis. 
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Gambar 3.3 Flowchart Dekripsi Sistem Keamanan. 

3.2.2 Aliran Data Sistem Keamanan TRUSTED 

 

Gambar 3.4 Aliran Data Sistem Keamanan TRUSTED. 

Gambar 3.4 diatas merupakan gambaran singkat mengenai sistem keamanan data 

yang akan diimplementasikan pada produk TRUSTED. Sistem keamanan Control 

and Monitoring UAV Using IoT Web Based (TRUSTED) menggunakan algoritma 

AES-128-CBC yang mempunyai proses enkripsi dan proses dekripsi dua arah. Jadi 

transmisi data dari UAV ke website akan melalui proses enkripsi dan proses 

dekripsi, begitu juga sebaliknya. Proses enkripsi ini dilakukan untuk menjaga 

kerahasiaan data UAV berupa data pemantauan  maupun data dari website berupa 

data kendali.  

Proses enkripsi yang pertama yaitu proses enkripsi oleh sistem sehingga data 

keluaran dari UAV berupa data pemantauan yang dikirim ke website merupakan 

data yang telah dienkripsi oleh sistem. Sedangkan proses enkripsi yang kedua yaitu 

proses enkripsi oleh sistem sehingga data keluaran dari website berupa data kendali 

yang dikirim ke UAV. Proses dekripsi juga dilakukan dalam 2 proses, setelah data 
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hal ini memungkinkan data bersifat dinamis seiring berjalannya waktu. 
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3.3 Prosedur Pengujian 

Setelah sistem TRUSTED selesai dibuat, maka akan dilakukan pengujian-

pengujian untuk melihat keunggulan dan kekurangan dari sistem yang 

diimplementasikan. Pada perancangan ini terdapat tiga pengujian yang akan 

dilakukan, yaitu pengujian waktu enkripsi dan waktu dekripsi, pengujian keacakan 

ciphertext serta pengujian akurasi data transmisi dengan metode Cyclic Redundancy 

Check (CRC). 

3.3.1 Pengujian Data Enkripsi dan Dekripsi 

Pengujian data enkripsi dan dekripsi merupakan pengujian yang diperlukan untuk 

melihat serta menganalisis terkait apa saja yang berubah saat dilakukannya proses 

enkripsi dan dekripsi. Pada tiap algoritma diuji enkripsi terhadap pesan yang 

bervariasi ukuran byte-nya. Pengujian enkripsi dan dekripsi pada sistem TRUSTED 

dilakukan dengan prosedur pengujian secara terstruktur yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Prosedur Pengujian Data Enkripsi dan Dekripsi 

Pengujian Prosedur 
Parameter 

Keberhasilan 

Enkripsi 

AES-128 

dan AES-

256. 

1. Menghubungkan mikrokontroler 

dengan software Arduino IDE yang 

sudah mempunyai kode program yang 

akan diuji. 

2. Jika sudah terhubung keduanya, 

upload program ke mikrokontroler dan 

jalankan program dari AES- 128 dan 

AES-256 secara bersamaan dengan 

fungsi millis. 

3. Membuka serial monitor pada software 

Arduino IDE untuk melihat 

pembacaan panjang data enkripsi dan 

dekripsinya. 

4. Screenshot panjang data enkripsi dan 

dekripsi untuk melihat panjang data 

yang dihasilkan. 

Data ukuran bytes 

yang dihasilkan 

oleh proses 

enkripsi algoritma 

AES-128 dan AES-

256. Sehingga 

mendapatkan 

perbandingan 

ukuran bytes antara 

AES-128 dan AES-

256 yang lebih 

kecil untuk 

selanjutnya akan 

diimplementasikan 

pada sistem 

TRUSTED. 

 



3.3.2 Pengujian Waktu Enkripsi dan Dekripsi 

Waktu enkripsi merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah plaintext ke 

ciphertext, sementara waktu dekripsi merupakan kebalikannya. Pada tiap algoritma 

akan diuji enkripsi terhadap pesan yang bervariasi ukuran byte-nya. Pengujian 

waktu enkripsi dan dekripsi pada sistem TRUSTED dilakukan dengan prosedur 

pengujian secara terstruktur yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Prosedur Pengujian Waktu Enkripsi dan Dekripsi 

Pengujian Prosedur 
Parameter 

Keberhasilan 

Waktu 

Enkripsi 

dan 

Dekripsi 

AES-128 

dan   

AES-256. 

1. Menghubungkan mikrokontroler dengan 

software Arduino IDE yang sudah 

mempunyai kode program yang akan diuji. 

2. Jika sudah terhubung keduanya, upload 

program ke mikrokontroler dan jalankan 

program AES-128 dan AES-256 secara 

bersamaan dengan fungsi millis, yang 

berguna menjalankan waktu internal setiap 

milli seconds-nya. 

3. Membuka serial monitor pada software 

Arduino IDE untuk melihat pembacaan 

waktu enkripsi dan dekripsinya. 

4. Screenshot waktu enkripsi dan dekripsi 

untuk melihat waktu yang dibutuhkan. 

Data lamanya 

waktu oleh 

algoritma AES-128 

dan AES-256. 

Sehingga 

mendapatkan waktu 

yang lebih kecil 

atau cepat yang 

selanjutnya akan 

diimplementasikan 

pada sistem 

TRUSTED. 

3.3.3 Pengujian Sniffing Data dengan Network Analyzer Software  

Pengujian sniffing data dengan Network Analyzer Software  yang akan dilakukan 

dengan software Wireshark. Sniffing data dengan Network Analyzer Software  

dilakukan untuk melihat dapat dibaca atau tidaknya data yang berhasil disadap oleh 

penyadap sehingga data yang ditransmisikan terjamin keamanannya. Pengujian 

keacakan ciphertext pada sistem TRUSTED dilakukan dengan prosedur pengujian 

secara terstruktur yang ditunjukan pada Tabel 3.3.  

 

 

 



Tabel 3.3 Prosedur Pengujian Sniffing Data dengan Network Analyzer 

Software  

Pengujian Prosedur 
Parameter 

Keberhasilan 

Sniffing data 

dengan 

Network 

Analyzer 

Software  

pada sistem 

saat proses 

transmisi 

1. Buka Network Analyzer Software , arahkan 

ke menu sniffing lalu jalankan. 

2. Masukan data informasi dari bagian UAV, 

lalu kirimkan ke website. 

3. Buka website sistem, login setelah masuk, 

mulai jalankan sistem pada website dan 

sistem pada UAV secara bersamaan. 

4. Saat sistem melakukan proses transmisi, 

maka lihat ke menu sniffing pada Network 

Analyzer Software . 

5. Lihat hasil paket-paket yang berhasil 

ditangkap, terdapat informasi sumber serta 

tujuan paket, protokol dan waktu capture. 

6. Network Analyzer Software  sudah berhasil 

menangkap paket-paket yang 

ditransmisikan. 

7. Data-data yang ditransmisikan berhasil di 

sniffing, ambil data kemudian lakukan 

analisis data yang didapat. 

Data yang didapat 

dari sniffing tidak 

dapat dibaca oleh 

sniffer karena 

masih dalam 

karakter-karakter 

acak (ciphertext). 

3.3.4 Pengujian Validitas Data pada Transmisi Data dengan Metode CRC-

16 

Pengujian akurasi data transmisi dengan metode CRC dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan pada beberapa data sampel yang digunakan. Pengujian akurasi data 

transmisi dengan metode CRC dilakukan untuk memperkecil data corrupt yang 

ditransmisikan sehingga sistem dapat bekerja dengan akurasi yang tinggi. 

Pengujian akurasi data transmisi dengan metode CRC pada sistem TRUSTED 

dilakukan dengan prosedur pengujian secara terstruktur yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.4.  

 

 

 



Tabel 3.4. Prosedur Pengujian Validitas Data Transmisi dengan Metode 

CRC-16 

Pengujian Prosedur 
Parameter 

Keberhasilan 

Validitas data yang 

ditransmisikan 

dengan metode 

CRC-16 

1. Mengkonfigurasi sistem 

TRUSTED, termasuk 

pengkabelan dan login ke website.  

2. Setelah sistem TRUSTED siap, 

masukan nilai pada flight 

controller yang terdapat di UAV 

kemudian kirimkan ke website. 

3. Setelah data terkirim, ambil nilai 

CRC pada sisi pengirim dan nilai 

CRC pada sisi penerima lalu 

bandingkan nilai CRC-nya. 

4. Bandingkan nilai CRC data 

sebelum dikirim dengan sesudah 

dikirim. 

Data yang kirim 

dengan data yang 

diterima sistem 

mempunyai 

keakurasian yang 

tinggi. 

 


