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ABSTRAK
Short message service (SMS) telah menjadi cara yang sangat populer bagi
pengguna mobile untuk mengirim dan menerima pesan teks sederhana satu sama
lain. SMS adalah layanan untuk mengirim dan menerima pesan tertulis teks dari
maupun kepada perangkat mobile device. SMS dapat di akses melalui mobile
maupun WEB penyedia layanan SMS, yang mana SMS berbasis WEB sudah
banyak beredar di internet dengan memberikan layanan SMS tanpa biaya. Namun
SMS berbasis WEB rentan terhadap beberapa serangan, salah satunya adalah
denial of service. Serangan denial of service dapat melakukan permintaan SMS
secara terus menerus yang mengakibatkan server down dan kerugian beban biaya.
Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut perlu diterapkan user
authentication pada aplikasi SMS berbasis WEB, User Authentication digunakan
untuk mengoutentikasi melalui SMS, dimana user yang ingin melakukan
pengiriman pesan harus melakukan outentikasi terlebih dahulu. Dengan
mengimplementasikan user authentication pada layanan aplikasi SMS berbasis
WEB serangan denial of service dapat diminimalisir.
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ABSTRACT
Short message service (SMS) has become a very popular way for mobile
users to send and receive simple text messages to each other. SMS is a service for
sending and receiving text messages from or written to the mobile device. SMS
can be accessed through mobile and WEB SMS service provider, which is based
WEB SMS has been circulating on the internet by providing SMS services at no
charge. However, SMS-based WEB vulnerable to some attacks, one of which is a
denial of service. Denial of service attacks can do SMS requests continuously
resulting in server downtime and loss expenses. Therefore, to overcome these
problems need to be applied to user authentication on a WEB-based SMS
application, User Authentication is used to mengoutentikasi via SMS, the user
who wants to send a message to do outentikasi first. By implementing user
authentication on the service Web-based SMS application denial of service
attacks can be minimized.
Keywords: SMS, User Authentication, Denial Of Service

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Teknologi telekomunikasi pada
layanan SMS berkembang dengan
pesat penggunaan ya di lingkungan
masyarakat. Short message service
(SMS) telah menjadi cara yang
sangat populer bagi pengguna mobile
untuk mengirim dan menerima pesan
teks sederhana satu sama lain. SMS
adalah layanan untuk mengirim dan
menerima pesan tertulis teks dari
maupun kepada perangkat mobile
device. Pesan teks tersusun dari
huruf,

angka,

atau

karakter

alfanumerik. Pesan teks dikemas
dalam satu paket atau frame yang
berkapasitas maksimal 160 byte yang
dapat direpresentasikan berupa 160
karakter huruf Latin atau 70 karakter
alfabet non-Latin seperti alfabet Arab
atau Cina (Toni, 2002). Hingga bulan
September 2001 terhitung rata-rata
terdapat 23 milyar kiriman SMS per
bulan.

Pengamat

bahkan

memperkirakan jumlah kiriman 30
milyar SMS per bulan di akhir 2001
dan berlanjut hingga 100 milyar
kiriman SMS di tahun 2004 (sumber:
www.gsmworld.com).
diakses

melalui

SMS

mobile

dapat
maupun

WEB penyedia layanan SMS, yang
mana SMS berbasis WEB sudah

banyak beredar di internet dengan
memberikan layanan SMS tanpa
biaya.
Namun, menurut data dari The
government of the Hong

Kong

special administrative region pada
tahun
berbasis

2008,

menyatakan

WEB

rentan

“SMS
terhadap

beberapa serangan, salah satunya
adalah denial of service”. Denial of
service merupakan sebuah usaha
dalam

bentuk

serangan

untuk

melumpuhkan Sistem yang dijadikan
target, Sehingga Sistem tersebut tidak
dapat menyediakan servis-servisnya
atau tingkat servis menurun dengan
drastis

(Junita,

2013).

Serangan

denial of service dapat dilakukan
dengan beberapa cara salah satunya
membanjiri jaringan dengan banyak
request terhadap sebuah layanan
jaringan yang disediakan oleh sebuah
host sehingga request pengguna tidak
dapat dilayani oleh layanan tersebut.
Serangan denial of service dapat
melakukan permintaan SMS secara
terus menerus yang mengakibatkan
server down dan kerugian beban
biaya (Shafi, 2010). Oleh karena itu
untuk mengatasi masalah tersebut
perlu diterapkan User Authentication
pada Sistem SMS berbasis WEB,

User Authentication digunakan untuk

Bagaimana

mengoutentikasi

Authentication yang diterapkan pada

melalui

SMS,

menguji

user

dimana user yang ingin melakukan

aplikasi SMS berbasis WEB ?

pengiriman pesan harus melakukan

1.3 Tjuan
Tujuan dari penelitian ini ialah:

outentikasi

terlebih

Authentication

dahulu.

berfungsi

penerima

informasi

1. Membangun aplikasi SMS

agar

berbasis WEB.

dapat

memastikan keaslian pesan tersebut

2. Mengamankan aplikasi SMS

datang dari orang yang dimintai

berbasis WEB dari serangan

informasi (Dony, 2008). Dengan user

denial of service.

tentunya

3. Menguji user authentication

merupakan sebuah alternatif untuk

yang sudah di terapkan ke

meminimalisir

aplikasi SMS berbasis WEB.

authentication

tersebut
dampak

yang

diakibatkan oleh denial of service.
Dengan

mengimplementasikan

user authentication untuk keamanan
sistem aplikasi SMS berbasis WEB
dapat mencegah dan meminimalisir

1.4 Manfaat
Beberapa
authentication

membangun

aplikasi SMS berbasis WEB?
mengamankan

aplikasi SMS berbasis WEB
denial

dalam

Sistem

layanan SMS berbasis WEB.

dihadapi yaitu :

serangan

ke

1. Mencegah serangan terhadap
2. Meminimalisir dampak yang
dihasilkan

dirumuskan beberapa masalah yang

dari

di

aplikasi SMS berbasis WEB ialah :

1.2 Rumusan Masalah
Dalam laporan tugas akhir ini

2. Bagaimana

yang

dapatkan dari implementasi user

dampak serangan denial of service.

1. Bagaimana

manfaat

of

dari

serangan

denial of service.
1.5 Batasan Masalah
Karena
implementasi
authentication
luas

maka

cakupannya
penulis

user
cukup

memberikan

batasan masalah sebagai berikut :
1. Aplikasi SMS berbasis WEB

service menggunakan user

dibangun

dengan

authentication?

menggunakan

bahasa

pemrograman

PHP

database MySQL.

dan

2. Implementasi

user

authentication

dibangun

menggunakan

platform

User Authentication, Token
dan denial of service.
2. Observasi dilakukan dengan

Gammu.
3. Tidak

cara
membahas

serangan

selain

teknik

pengamatan

secara

sistematis aktif dan mencatat

serangan

hal-hal

denial of service.

yang

diperlukan

dalam pembuatan desain dan

II. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Metode Penelitian

pengolahan data proses.

Secara Sistematis langkah –

2.3 Analisa Kebutuhan
Pada tahap ini menjelaskan

langkah dalam tugas akhir dijadikan

secara spesifik mengenai rancangan

dalam bentuk diagram alir seperti

pemodelan Sistem yang akan di buat.

gambar 3.1 :

2.4 Desain Sistem
Desain sistem bertujuan untuk
memberikan
sistem

gambaran

dan

tentang

mengidentifikasi

komponen-komponen Sistem yang
akan

dibuat.

mengimplementasikan

Dalam
User

Authentication ada tiga komponen
utama

untuk

membangunnya,

sebagaimana dalam gambar desain
2.2 Studi Literatur
Merupakan
untuk

bentuk

pemahaman

identifikasi

Sistem berikut :
kegiatan
terhadap

penelitian

yang

dilakukan dengan sebagai berikut.
1. Studi literatur dalam hal ini
mencari

referensi

dengan

mengumpulkan jurnal, paper
dan

bacaan-bacaan

yang

berkaitan dengan penelitian
ini seperti SMS Gateway,

memasukkan

2.5 Flowchart Sistem

token

dan

divalidasi oleh server, jika token

CLIENT

SERVER

kode

MULAI

yang

MASUKKAN
JUMLAH
TOKEN
CEK IP

setelah

dideskripsikan sesuai dengan data di

GENERATE KUNCI
PLAINTEX

TIDAK

dalam

MASUKKAN
NOMER HP

IP VALID

IP DI BLOK

dikirimkan

REQUEST TOKEN

YA

database,

user

dapat

melakukan pengiriman SMS.

PROSES ONE TIME
PAD
TOKEN

2.6 Implementasi

Token

DATABASE

MASUKKAN
TOKEN

VALIDASI

Implementasi
SAMA DENGAN
TOKEN DI
DATABASE

DAPAT
MENGGUNAKAN
LAYANAN SMS

YA

berbasis

SELESAI

Dari gambar flowchart di atas,
server meng-generate kunci untuk
plaintext

terlebih

dahulu

sesuai

dengan kebutuhan yang di inginkan.
Hasil

generate

kunci

digunakan

sebagai kunci dari plaintext nomer
hand phone user yang melakukan
request token, user yang melakukan
request dicek terlebih dahulu oleh
server apakah IP valid, disebut IP
valid

apabila

belum

melakukan

request token sebanyak dua kali dan
tidak memverifikasi, jika dengan IP
yang sama melakukan request token
dua kali dan tidak verifikasi maka IP
tersebut tidak valid, IP tidak valid
diblok dan tidak bisa mengakses
layanan aplikasi SMS. Jika user
belum pernah melakukan request
token

atau

memverifikasi,

sudah
maka

user

authentication pada aplikasi SMS

TIDAK

pernah

dan

user

akan

dikirimi token. Setelah itu user

WEB

ini

dilakukan

menggunakan bahasa pemrograman
PHP

dengan

basis

data

yang

digunakan adalah MySQL dan juga
memanfaatkan platform open source
gammu.

Dengan

menggunakan

pemrograman PHP tersebut dapat
dijalankan pada berbagai platform
sistem operasi dan perangkat keras.
2.7 Pengujian
Pengujian
menguji

dilakukan

perangkat

menemukan

lunak

kesalahan

untuk
untuk
atau

kegagalan sistem. Dalam hal ini di
lakukan dengan dua metode yakni :
1. White Box
Pengujian white box adalah
pengujian yang didasarkan pada
pengecekan

terhadap

perancangan,
struktur

kontrol

program

secara

detil

menggunakan
dari

desain

procedural

untuk membagi pengujian ke
dalam beberapa kasus pengujian.

Penentuan kasus uji disesuaikan
dengan

struktur

sistem,

2.8 Proses One Time Pad
Kriptografi

one-time

pad

pengetahuan mengenai program

merupakan salah satu jenis teknik

yang

kriptografi

digunakan

mengidentifikasi

untuk

kasus

uji

metode

memberikan

tambahan,

Pengujian

ini

dilakukan

berdasarkan

kode

yang

substitusi

menggunakan
dengan

syarat-syarat

cara
khusus

terhadap kunci yang digunakan yaitu

Program.

terbuat dari karakter atau huruf yang

2. Black Box

acak (kunci acak atau pad), dan

Pengujian

dilakukan

pengacakannya tidak menggunakan

hanya mengamati hasil eksekusi

rumus tertentu. Dengan kata lain One

melalui data uji dan memeriksa

Time Pad adalah suatu sistem di

fungsional

dari

perangkat-

mana suatu kunci rahasia yang dibuat

perangkat

lunak.

Pengujian

acak digunakan hanya sekali untuk

Black

yang

box

berfokus

pada

mengenkripsi pesan yang kemudian

pengujian persyaratan fungsional

di deskripsi lagi dengan kunci yang

perangkat

sama.

lunak,

mendapatkan

Untuk

serangkaian

kondisi input yang sesuai dengan
Persyaratan
program.
seperti

fungsional
Di

melihat

suatu

analogikakan
suatu

kotak

Plaintext

=

nomer

hand

phone user yang melakukan request
Kunci

=

hasil

generate

random
Proses enkripsi

hitam, kita hanya bisa melihat

Plaintext = 083831611987

penampilan luarnya saja tanpa

Kunci = 4077

tau ada apa dibalik kotak hitam

Plaintext

tersebut. Sama seperti pengujian

terlebih dahulu.

Black Box, mengevaluasi hanya
dari tampilan luarnya (interface)
tanpa

mengetahui

proses

detailnya melainkan hanya pada
input dan output.

dijadikan

ASCII

Proses deskripsi
Proses deskripsi

plaintext nomer hand phone user

Plaintext =

menggunakan layanan aplikasi SMS

yang

melakukan

request

untuk

RZUZUSXSSAZY

berbasis WEB. Kunci tersebut hanya

Kunci = 4077

bisa digunakan satu kali saja karena
setiap kunci yang dikirimkan ke user
akan berstatus false dan true jika
user memverifikasi.

III. H ASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam BAB ini akan membahas
tentang

hasil

implementasi

user

authentication dan uji coba dengan
serangan denial of service (DOS).
3.1 Implementasi
User
Authentication
User Authentication diterapkan
pada layanan aplikasi SMS gateway
berbasis

akan

melakukan

pengiriman SMS harus melakukan
authentication

terlebih

dahulu

dengan memasukkan nomer hand
phone untuk dikirimi kode token
sebagai verifikasi user tersebut.
3.2 Uji Coba Serangan denial of
service
Dalam

uji

coba

ini

dibagi

beberapa tahap untuk menganalisa

serangan denial of service. Dalam hal

sejauh mana perubahan server dan

ini setiap user yang ingin melakukan

kerugian ekonomi yang ditimbulkan

layanan

melakukan

dari serangan denial of service. Uji

authentication dengan memasukkan

coba pertama dilakukan sebelum

nomer hand phone (HP) user untuk

diterapkan

dikirimi kode token. Metode yang

terhadap

aplikasi

digunakan menggunakan One Time

berbasis

WEB

Pad (OTP), dalam hal ini yang

serangan denial of service dan uji

dienkripsi dan dijadikan token adalah

coba

nomer HP user dengan kode token

diimplementasikan

yang sudah di-generate oleh server.

authentication

SMS

dari

untuk

yang

mencegah

Hasil

WEB

User

harus

generate

yang

dibangkitkan secara acak tersebut
akan dijadikan sebagai kunci dari

user

kedua

authentication
SMS

menggunakan

dilakukan
terhadap

SMS berbasis WEB

gateway

setelah
user
aplikasi

3.3 Hasil analisa serangan denial

a.

ketika diserang denial of service

of service
a. CPU

time

Grafik beban proses CPU time

server

diimplementasikan

Sebelum

dari 5 komputer

user

authentication

Persentase beban proses server
ketika diserang denial of service dari
b. CPU

time

server

diimplementasikan

Setelah
user

Authentication

5

komputer.

authentication

menggunakan
dan

tidak

menggunakan authentication, terlihat
perbedaan sekian persen dari Grafik
tersebut.

Dengan

menggunakan

authentication beban prosesnya lebih
sedikit

daripada

yang

tidak

menggunakan authentication.
b.

Grafik beban proses CPU time
ketika diserang denial of service

Dari

tabel

di

atas

terlihat

perbandingan

antara

yang

menggunakan

dan

tidak

dari 46 komputer

menggunakan user authentication.
Beban proses menggunakan user
authentication

lebih

rendah

dibandingkan dengan yang tidak
menggunakan user authentication.
Semakin banyak komputer yang
melakukan serangan denial of service
mengakibatkan
proses dari server.

kenaikan

beban

Persentase beban proses server
ketika diserang denial of service dari

46

komputer.

menggunakan

authentication

dan

tidak

service

tidak

bisa

menggunakan

layanan aplikasi SMS berbasis WEB,

menggunakan authentication, terlihat

karena

perbedaan yang cukup signifikan.

authentication dari orang yang akan

Dengan menggunakan authentication

menggunakan layanan SMS tersebut,

beban

rendah

ketika seorang user hanya melakukan

daripada yang tidak menggunakan

request token sebanyak dua kali dan

user authentication, semakin banyak

tidak memverifikasi maka IP address

komputer yang melakukan serangan

akan

denial of service persentase beban

menggunakan layanan SMS tersebut.

proses server semakin meningkat.

Semakin

prosesnya

Berdasarkan
dilakukan
serangan

lebih

uji

dari

coba

beberapa

dengan

adanya

diblok

permintaan

dan

tidak

banyak

bisa

user

yang

maka

akan

yang

melakukan

request

tahap

semakin memberatkan server untuk

tanpa

melayani

request,

dengan

menggunakan user authentication

menerapkan user authentication pada

mengakibatkan server menjadi berat

layan aplikasi SMS berbasis WEB

dan terjadi kenaikan trafik beban

dapat

proses

manager

denial of service dan meminimalisir

juga

beban biaya yang di akibatkan dari

ekonomi

serangan tersebut. Oleh karena itu

karena banyaknya request SMS dari

user authentication menjadi salah

serangan denial of service itu sendiri,

satu

selain dari masalah yang terjadi pada

dimanfaatkan untuk menanggulangi

server, masalah terjadi pada HP

serangan denial of service.

target yang diakibatkan dari serangan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

control,

server

di

selain

mengakibatkan

task
itu

beban

denial of service tersebut, bukan

menanggulangi

alternatif

Berdasarkan

tidak mungkin HP korban akan

serangan

yang

hasil

penelitian

menjadi hang ketika dikirimi ratusan

dan

atau ribuan bahkan jutaan SMS

implementasi user authentication,

dalam satu kali waktu. Namun

dapat disimpulkan bahwa:

setelah

diimplementasikan

user

authentication serangan denial of

pembahasan

bisa

tentang

1. Aplikasi SMS berbasis WEB
dibangun
platform

menggunakan
GAMMU

dan

bahasa pemrograman PHP

pengujiannya,

dapat

selanjutnya diharapkan dapat

diimplementasikan

sesuai dengan harapan.
2. Implementasi
authentication
diterapkan

pada

penelitian

diuji dengan menggunakan
user

software denial of service

yang

yang lebih canggih.

aplikasi

2. Untuk penelitian selanjutnya

SMS berbasis WEB sudah

diharapkan

menggunakan

dapat diterapkan, penerapan

mekanisme

baru

user authentication terhadap

mengimplementasikan

user

aplikasi SMS berbasis WEB

authentication

agar

cukup

dalam

mendapatkan hasil yang lebih

proses

efektif

dalam

mengurangi

server ketika diserang denial

beban

proses

server

of service.

Aplikasi SMS berbasis WEB

signifikan

mengurangi

beban

3. Hasil pengujian dari 6 kali

untuk

dan

bisa berjalan lebih baik dalam

percobaan dengan para meter

mengurangi

500 dan 1000 kali serangan

ketika ada serangan denial of

denial of service dari 5

service

komputer, 9 komputer dan
46

komputer,

menggunakan

yang
user

authentication CPU timex
lebih rendah dibandingkan
tidak

menggunakan

user

authentication.
5.2 Saran
Saran yang dikemukakan untuk
membantu mengembangkan tugas
akhir ini adalah :
1. Karena Dalam penelitian ini
hanya menggunakan software
IMACROS

dalam

beban

server
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