
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1Android

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang dikembangkan

oleh Google berbasis Linux. Android yang dikembangkan oleh Google ini

memiliki berbagai kelebihan seperti open source dan pengembangan Android

Standard Development Toolkit untuk memberikan kakas bagi para pembuat

software atau perangkat lunak dalam membuat aplikasi baru. Android SDK

menggunakan dasar bahasa pemrograman Java. File yang dikompilasi oleh SDK

memiliki ekstensi .apk , file dengan ekstensi ini dapat didistribusikan sebagai

aplikasi dan diinstall pada perangkat mobile Android.

2.1.1 Arsitektur Android

Arsitektur Android terdiri dari 4 bagian atau layer, yaitu

1. Application and widgets, pada layer ini user hanya berinteraksi pada

aplikasi seperti download dan install

2. Application Framework, pada layer ini diperuntukkan bagi pembuat

aplikasi

3. Libraries dan android runtime, pada layer ini terdapat libraries dan

database yang digunakan oleh aplikasi serta loop runtime aplikasi.

4. Linux Kernel, layer ini merupakan layer root.
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Gambar 2.1 Arsitektur Android

2.1.2 Komponen Aplikasi

Bahasa pemrograman java merupakan dasar pemrograman pada perangkat

Android. Java dikompilasi bersama dengan file resources yang dibutuhkan oleh

aplikasi. Terdapat 4 jenis komponen dalam aplikasi Android:

1. Activities

Activity merupakan bagian tampilan yang menyajikan user interface bagi

pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Satu aplikasi biasanya

memiliki banyak activity, misal untuk berpindah dari activity ke activity,

digunakan event dan trigger contoh ketika tombol dipilih akan

menampilkan atau berpidah ke form lain.
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2. Services

Service tidak memiliki Graphic User Interface, tetapi service bekerja

dibalik layar (background). Service digunakan untku melakukan

pengolahan data yang terus diproses, bahkan ketika keluar dari activity

atau sedang tidak aktif.

3. Broadcast Receiver

Berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan notifikasi.

Broadcast Receiver tidak memiliki user interface namun memiliki sebuah

activity untuk merespon informasi yang diterima atau menggunakan

notification manager seperti getaran.

4. Content Provider

Membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga bisa digunakan

oleh aplikasi lain. data disimpan dalam file seperti database SQLite.

Content Provider menyediakan cara untuk mengakses data yang

dibutuhkan oleh suatu activity.

2.2 Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek

2.2.1 Analisa Flowchart

Penulis menggunakan flowchart atau bagan alur sebagai alat bantu untuk

merumuskan metodologi penelitian. Flowchart digunakan untuk memperlihatkan

suatu proses atau tahapan dalam melakukan penelitian mulai dari pengumpulan

data, analisa dan perancangan, implementasi dan pengujian serta kesimpulan dan

saran.

2.2.2 Konsep Perancangan Berorientasi Obyek

Teknologi objek menganalogikan sistem aplikasi seperti kehidupan nyata

yang didominasi oleh objek. Didalam membangun sistem berorientasi objek akan

menjadi lebih baik apabila langkah awalnya didahului dengan proses analisis dan

perancangan yang berorientasi objek. Tujuannya adalah mempermudah

programmer didalam mendesain program dalam bentuk objek-objek dan
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hubungan antar objek tersebut untuk kemudian dimodelkan dalam sistem nyata.

Suatu perusahaan software yaitu Rational Software, telah membentuk konsarium

dengan berbagai organisasi untuk meresmikan pemakaian Unifed Modelling

Language (UML) sebagai bahasa standar dalam Object Oriented Analysist Design

(OOAD).

2.2.3 Unified Modelling Language (UML)

UML dalam sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan

mendokumentasikan artifacts dari sistem software, untuk memodelkan bisnis, dan

sistem non-software lainnya. UML merupakan sistem arsitektur yang bekerja

dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi,

konstruksi dan mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam sistem. Artifact

adalah sepotong informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses

rekayasa software. Artifact dapat berupa model, deskripsi atau software.

2.2.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram menjelakan manfaat sistem jika dilihat menurut

pandangan orang yang berada diluar sistem (Aktor). Diagram ini menunjukan

fungsionalitas suatu sistem yang berinteraksi dengan dunia luar. Use Case

Diagram dapat digunakan selama proses analisis untuk menagkap requitment

sistem dan untuk memahami bagaimana sistem bekerja.

2.2.5 Class Diagram

Class Diagram menjelaskan dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari

suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Class

Diagram memperlihatakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap

kelas dalam model desain dari suatu sistem.

Selama proses analisis, class diagram memperlihatkan aturan-aturan dan

tanggung jawab entitas yang menentukan prilaku sistem. Selama tahap desain,

class diagram berperan dalam menagkap struktur dari semua kelas yang

membentuk arsitektur sistem yang dibuat.

2.2.6 Behavior Diagram

Behavior diagram dapat dikelompokan menjadi tiga diagram, yaitu :

a. Statechart Diagram
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Statechart Diagram berfungsi untuk memodelkan prilaku dinamis satu kelas

satu objek.

b. Activity Diagram

Activity Diagram memodelkan alur kerja (work flow) sebuah proses bisnis dan

urutan aktifitas dalam suatu proses.

c. Interaction Diagram

Interaction Diagram dibagi menjadi dua model diagram yaitu :

1. Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu

urutan waktu. Diagram ini secara khusus bersosialisasi dengan use case.

Sequence diagram, memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya

terjadi untuk menghasilkan sesuatu dalam use case.

2. Colaboration Diagram melihat pada interaksi dan hubungan terstruktur antar

objek. Tipe diagram ini menekankan pada hubungan (relationship) antar

objek, sedangkan sequence diagram menekankan pada urutan kejadian.

Dalam collaboration diagram terdapat beberapa objek, link, dan message.

2.2.7 Implementation Diagram

Implementation diagram dibagi menjadi dua diagram, yaitu :

1. Component Diagram menggambarkan alokasi semua kelas dan objek kedalam

komponen-komponen dalam desain fisik sistem software. Diagram ini

memperlihatkan pengaturan dan kebergantungan antara komponen-komponen

software, seperti source code, binary code, dan komponen tereksekusi (execute

components)

2. Deployment Diagram memperlihatkan pemetaan software kepada hardware.

Dimana akan berjalan (di server/multitier, standalone atau lainnya), dan

menggambarkan model koneksi dan kemampuan jaringan dan hal lainya yang

bersifat fisik.

2.3 Advance Encryption Standard (AES)

Advance Encryption Standard ialah standar yang ditetapkan oleh National

Technical Information Service (NIST) Amerika sebagai standar enkripsi yang

digunakan. AES adalah penerus algoritma enkripsi standar setelah Data
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Encryption Standard atau DES dan Triple-DES. Untuk menetapkan Rijndael

sebagai AES, NIST melakukan perlombaan untuk membuktikan algoritma

enkripsi mana yang memiliki performa maksimal dalam arsitektur komputer 32-

bit (FIPS, 2001). Dari 5 algoritma terpilih AES terbukti dan dianggap sebagai

algoritma yang cocok untuk diterapkan sebagai standar enkripsi dikarenakan

performanya hal ini dapat terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kecepatan Kandidat AES dari Berbagai Panjang Key

Algorithm Name Key Setup Encryption

MARS constant Constant

Rijndael increasing

128:10 rounds

192:20% slower

256:40% slower

Serpent constant Constant

Twofish increasing Constant

Performa diuji pada berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa

Assembly, bahasa C, dan Java. Pada bahasa Assembly dan bahasa C performa

mengalami perbandingan yang cukup konsisten sedangkan pada bahasa Java,

performa berbeda-beda pada setiap kompiler Java sehingga tidak dapat di pastikan.

(Schneier B., Whiting D., 2000). Perbandingan performa antara ke lima algoritma

yang bandingkan pada komputer dalam bahasa Assembly dengan 128-bit key

terlihat pada gambar 2.1.
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Gambar 2.2 Perbandingan algoritma pada 128-bit di Assembly

2.3.1 Algoritma AES

Algoritma AES merupakan algoritma simetrik terdiri atas tiga standar

block cipher yaitu AES-128, AES-192 dan AES-256. Unit dasar untuk

pemrosesan pada AES adalah byte, sebuah sequence atau tahap dari sebuah entitas

delapan bit.

Tabel 2.2 bit dalam heksadesimal

Bit Character (Hex) Bit Character(Hex)

0000 0 0100 4

0001 1 0101 5

0010 2 0110 6
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0011 3 0111 7

Bit Character (Hex) Bit Character(Hex)

1000 8 1100 C

1001 9 1101 D

1010 a 1110 E

1011 b 1111 F

Byte merupakan susunan bit (0 dan 1) yang terdiri dari delapan bit. Akan

lebih membantu apabila byte direpresentasikan dengan heksadesimal seperti pada

tabel 2.2 misal,

Byte {0110 0011} direpresentasikan dengan {6 3}

2.3.1.1 Byte Array

Array dari byte disimbolkan dengan a dapat direpresentasikan seperti:…
Byte (a) dan penyusunan bit derivasi dari tahap (sequence) input 128 bit,…
menjadi:

= { , … , }

= { , … , }
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…

= { , … , }

2.3.1.2 State

Operasi AES bekerja pada byte array dua dimensi yang disebut State. State

terdiri dari empat baris byte, setiap baris berisi Nb byte, dimana Nb adalah

panjang blok dibagi 32. State disimbolkan dengan s, setiap byte memiliki dua

indeks, dengan nomor baris r yang memiliki jarak 0 ≤ r ≤ 4 dan nomor kolom c

dengan jarak 0 ≤ c ≤ Nb. Maka,

State , atau s[r,c]

Nb = 4 berarti 0 ≤ c ≤ 4

Pada awal Chiper (Sandi) dan Inverse Chiper (Sandi Invers / kebalikan),

input byte array in di salin ke dalam array State. Setelah itu operasi Chiper atau

Inverse Chiper dilakukan pada array State setelah itu nilai akhir di salin ke output

out.

Gambar 2.3 Array State input dan output

2.3.1.3 State Sebagai Array Kolom

Setiap kolom array State memiliki empat byte yang membentuk 32-bit

words, dimana nomor baris (row) r memberikan indeks bagi empat byte untuk

setiap word. Hal ini dapat direpresentasikan sebagai array berdimensi satu dengan
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32 bit words (kolom), …	 dimana nomor kolom c memberikan indeks

kepada array ini. Maka:

= 	 , 	 , 	 , , = 	 , 	 , 	 , ,
= 	 , 	 , 	 , , = 	 , 	 , 	 , ,

2.4 Panjang Bit dalam AES

Untuk Algoritma AES panjang blok input, blok output dan State adalah

128 bit. Direpresentasikan dengan Nb=4, berarti merefleksikan nomor 32-bit

words (nomor kolom). Panjang Cipher Key (K) untuk AES yaitu 128,192, atau

256 bit. Panjang key direpresentasikan oleh Nk = 4, 6, 8, yang merefleksikan

nomor 32-bit words (nomor kolomnya) dalam Cipher Key. Standar AES untuk

kombinasi Key – Block – Round ada pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kombinasi Key-Block-Round

Key Length Block Size Number of Rounds

AES – 128 4 4 10

AES – 192 6 4 12

AES – 256 8 4 14

Untuk Cipher dan Inverse Cipher, algoritma AES menggunakan fungsi

round yang terdiri dari empat transformasi byte yaitu subtitusi byte menggunakan

table S-Box, shifting rows atau pergantian baris dari State array oleh ofset berbeda,

campuran atau mixing data yang ada pada setiap kolom State array dan adding

atau penambahan sebuah Round Key kedalam State.
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2.5 Cipher

Cipher dideskripsikan dalam pseudo-code sebagai berikut,

Cipher(byte in[4*Nb], byte out[4*Nb], word w[Nb*(Nr+1)])

begin

byte  state[4,Nb]

state = in

AddRoundKey(state, w[0, Nb-1])

for round = 1 step 1 to Nr–1

SubBytes(state)

ShiftRows(state)

MixColumns(state)

AddRoundKey(state, w[round*Nb, (round+1)*Nb-1])

end for

SubBytes(state)

ShiftRows(state)

AddRoundKey(state, w[Nr*Nb, (Nr+1)*Nb-1])

out = state

end

dari Pseudo-code dapat dijelaskan bahwa transformasi masing-masing individu

SubBytes(), ShiftRows(), MixColums() dan AddRoundKey() memproses State

dan akan dijelaskan lebih rinci dalam sub bab selanjutnya.

2.5.1 SubBytes()

Transformasi SubByte() adalah subtitusi State menggunakan tabel S-Box,

S-Box dibuat dari dua transformasi:
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1. Perkalian inverse dalam ruang finite GF(2 )

2. Masukkan affine transformasi berikut dalam GF(2):

0 ≤ i ≤ 8, dimana bi adalah bit ke i dari byte, dan ci adalah bit ke i dari byte c

dengan nilai {63}. Dalam bentuk matriks transformasi affine S-Box adalah:

Berikut adalah tabel S-Box yang biasa digunakan dalam transformasi SubByte.

Tabel 2.4 Tabel S-Box
S-Box Values

S(xy)
y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

x

0 63 7c 77 7b f2 6b 6f c5 30 01 67 2b fe d7 ab 76

1 ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0

2 b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15

3 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75

4 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84

5 53 d1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf

6 d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8

7 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2

8 cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73

9 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db

a e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79

b e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08

c ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a

d 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e

e e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df

f 8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16

Proses SubByte adalah sebagai berikut, contoh sebuah matriks
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 Untuk kolom pertama 19 dicari pada tabel S-Box X = 1, Y= 9 didapatkan

d4 .

 Untuk kolom pertama 3d dicari pada tabel S-Box X = 3 Y = d didapatkan

27.

 Hal ini dilakukan berulang sampai matriks sudah ditransformasikan oleh

S-Box.

2.3.2 ShiftRow

Transformasi ShiftRow, tiga baris byte terakhir diubah susunannya atau

shifted, baris pertama tidak diubah.

d4 E0 B8 1e

27 Bf B4 41

11 98 5d 52

ae F1 E5 30

19 a0 9a e9

3d f4 c6 f8

e3 e2 8d 48

be 2b 2a 08

d4 e0 b8 1e

27 bf b4 41

11 98 5d 52

ae f1 e5 30

S-Box

tetap
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2.3.3 MixColumns

Transformasi MixColumn memperlakukan setiap kolom State seperti

empat bagian polynomial. Kolom dianggap sebuah polynomial GF( 2 ) dan

perkalian modulo + 1 dengan sebuah polynomial a(x), maka

= 03 + 	 01 + 	 01 + 	{02}
atau= ( ) ⊗ ( )

dengan representasi matriks,

d4 e0 b8 1e

27 bf b4 41

11 98 5d 52

ae f1 e5 30

d4 e0 b8 1e

bf b4 41 27

11 98 5d 52

ae f1 e5 30

d4 e0 b8 1e

bf b4 41 27

11 98 5d 52

ae f1 e5 30

d4 e0 b8 1e

bf b4 41 27

5d 52 11 98

ae f1 e5 30

d4 e0 b8 1e

bf b4 41 27

5d 52 11 98

ae f1 e5 30

d4 e0 b8 1e

bf b4 41 27

5d 52 11 98

30 ae f1 e5

Rotate 1 byte

Rotate 2 byte

Rotate 3 byte
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misal,

′ , = ({02} x {d4}) + ({03} x {bf}) + 5d + 30

=(1A8) + (23d) + 5d + 30 = 604 3 digit, 6 dihapus tinggal 04

= 04

Perhitungan ini di ulang hingga seluruh matriks sudah di transformasi.

′ ,′ ,′ ,′ ,

,
,
,
,

02 03 01 0101 02 03 0101 01 02 0303 01 01 02

d4 e0 b8 1e

bf b4 41 27

5d 52 11 98

30 ae f1 e5

02 03 01 0101 02 03 0101 01 02 0303 01 01 02

d4

bf

5d

30

04 e0 48 28

66 cb f8 06

81 19 d3 26

e5 9a 7a 4c

04 e0 b8 1e

66 b4 41 27

81 52 11 98

e5 ae f1 e5

=

′ ′
MixColumn
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2.3.4 AddRoundKey

Pada transformasi AddRoundKey, Round Key ditambahkan kepada State.

Setiap Round Key terdiri dari Nb word dari key schedule. Nb word tersebut di

tambahkan kesetiap kolom State, maka

[ ′ , , ′ , , ′ , , ′ , ] = , , , , , , , ⊕ [ ∗ ]
Untuk 0 ≤ c ≤ Nb

dimana [ ] adalah key schedule words akan dijelaskan pada sub bab berikut dan

round adalah nilai dalam jarak 0 ≤ round ≤ Nr. Pada Cipher, inisialisasi Round

Key terjadi ketika round = 0. Transformasi AddRoundKey()  terjadi ketika 1≤

round ≤ Nr.

2.6Key Expansion

Algoritma AES menggunakan Cipher Key K dan melakukan Key

Expansion untuk menghasilkan key schedule. Key Expansion menghasilkan

sebanyak Nb(Nr+1) words. Algoritma membutuhkan inisiasi set Nb word dan

setiap Nr round membutuhkan Nb words data key. Hasil dari key schedule adalah

sebuah array linear yang berisi 4-byte words yang disimbolkan [ ]. Dimana jarak

i 0 ≤ i ≤ Nb (Nr + 1). Berikut adalah pseudo-code untuk fungsi KeyExpansion.

KeyExpansion(byte key[4*Nk], word w[Nb*(Nr+1)], Nk)

begin

word  temp

i = 0

while (i < Nk)

w[i] = word(key[4*i], key[4*i+1], key[4*i+2],
key[4*i+3])

i = i+1
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end while

i = Nk

while (i < Nb * (Nr+1)]

temp = w[i-1]

if (i mod Nk = 0)

temp = SubWord(RotWord(temp)) xor Rcon[i/Nk]

else if (Nk > 6 and i mod Nk = 4)

temp = SubWord(temp)

end if

w[i] = w[i-Nk] xor temp

i = i + 1

end while

end

Algoritma 2.1 KeyEkspansion

2.6.1 Pengertian SubWord, RotWord dan RCON

SubWord adalah fungsi yang mengambil empat-byte input word dan

menerapkan S-box pada gambar 2.5 pada setiap empat byte untuk menghasilkan

output word. RotWord adalah fungsi yang mengambil word [ , , , ]

sebagai input, dan melakukan perputaran permutasi dan mengembailkan word

[ , , , ]. Rcon[i] adalah konstanta array, memiliki nilai

[ ,{00},{00},{00}], dimana adalah pangkat dari x (x dimisalkan {02})

dalam lingkup (field) GF(2 ) dengan i dimulai dari 1 bukan 0.

2.7 Inverse Cipher
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Inverse Cipher merupakan kebalikan dari proses Cipher. Bisa dikatakan

ini adalah proses dekripsi, dengan susunan transformasi InvShiftRow,

InvSubBytes, InvMixColumns, AddRoundKey. Berikut adalah pseudo code

InvCipher(byte in[4*Nb], byte out[4*Nb], word w[Nb*(Nr+1)])

begin

byte  state[4,Nb]

state = in

AddRoundKey(state, w[Nr*Nb, (Nr+1)*Nb-1]) // See Sec.
5.1.4

for round = Nr-1 step -1 downto 1

InvShiftRows(state)  // See Sec. 5.3.1

InvSubBytes(state) // See Sec. 5.3.2

AddRoundKey(state, w[round*Nb, (round+1)*Nb-1])

InvMixColumns(state)  // See Sec. 5.3.3

end for

InvShiftRows(state)

InvSubBytes(state)

AddRoundKey(state, w[0, Nb-1])

out = state

end

Algoritma 2.2 AddRoundKey

2.7.1 InvShiftRows

InvShiftRows merupakan kebalikan dari ShiftRows. Byte dari ketiga baris

terakhir pada State diputar. Baris pertama tidak diputar (shifted) maka r=0. Ketiga
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baris selanjutnya diputar dengan Nb-shift(r,Nb) bytes, pergantian shift(r,Nb)

tergantung pada nomor baris. Berikut persamaannya′ , , 	 = 	 , 0 < r < 4 dan 0 ≤ c ≤ Nb

2.7.2 InvSubBytes

InvSubByte adalah kebalikan dari SubByte. Fungsi ini menggunakan

inverse S-box yang diterapkan pada setiap byte pada State.

Gambar 2.4 Inverse S-box

, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,

, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,

S S’
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2.7.3 InvMixColumns

Merupakan kebalikan dari MixColumns.

= 0 + 	 0 + 	 09 + 	{0 }
atau= ( ) ⊗ ( )

2.7.4 Inverse AddRoundKey

AddRoundKey tetap seperti penjelasan pada Cipher AddRoundKey.

2.8 Strategi Solusi Pengamanan Password

2.8.1 Master Password

Dikenal juga dengan password utama, yaitu penggunaan password untuk
setiap file yang akan dienkripsi. Berarti setiap file yang ada hanya akan dienkripsi
oleh satu password.

a. Keunggulan dari password utama adalah pengguna tidak perlu
menggunakan password yang berbeda pada setiap file, sehingga
mengurangi kemungkinan password terlupakan oleh pengguna.

b. Kelemahan dari strategi ini, apabila seseorang tahu passwordnya maka
semua file dapat didekripsi dengan mudah.

2.8.2 Sent to Mail Recovery

Pengiriman password yang dilupakan, dikirim ke email pengguna. Apabila
ditambah dengan bantuan Hashing yang akan menyamarkan keharusan pengguna
untuk mengirim password ke email pengguna, akan lebih baik.

a. Keunggulan dari strategi ini adalah password akan dikirim ke email
pengguna.

b. Kelemahan dari strategi ini adalah apabila cracker dapat mengetahui kode
hash dan database email, yang memungkinkan ia untuk mengetahui dan
mengganti alamat pengiriman email.

2.9 Block Mode Cipher Block Chaining

Cipher Block Chaining atau CBC adalah mode operasi blok, setiap block
plainteks lakukan XOR dengan blok cipherteks sebelumnya sebelum dienkripsi.
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CBC memiliki kelemahan yaitu prosesnya yang sequensial atau berurut berarti
proses tidak dapat dilakukan secara paralel.

Gambar 2.5 Skema Mode Cipher Block Chaining

2.10 PKCS5padding

Padding merupakan penambahan karakter pada kriptografi. Dalam hal
program padding berarti mengisi kekurangan bit atau karakter. Skema padding
PKCS5pading merupakan salah satu mode padding yaitu nilai dari setiap byte
yang ditambah diambil dari jumlah byte yang ditambahkan. Misalkan, jika kurang
satu maka yang ditambahkan adalah 01, jika kurang dua maka yang ditambah kan
02 ,02. Contoh:

DDDD DDDD| DDDD DDD01| kurang satu (01)

DDDD DDDD| DDDD D030303| kurang tiga (03) dan seterusnya.


