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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi era modern mendukung sistem komunikasi 

jarak jauh tanpa perlunya kabel. Hal ini mulai menggeser teknologi 

konvensional yang menggunakan prinsip mekanik menuju elektronik. Salah 

satu industri yang terkena dampak langsung dari perkembangan teknologi 

adalah industri otomotif. Otomotif seperti mobil yang dulunya diakses dengan 

kunci fisik, sekarang berubah menjadi kunci elektronik yang bisa diakses dari 

jarak jauh. Perkembangan teknologi komunikasi juga memungkinkan kontrol 

kendaraan tanpa awak seperti drone dari jarak jauh. Industri otomotif yang 

mengimplementasikan komunikasi nirkabel tentu memudahkan manusia, 

tetapi di saat yang bersamaan memberikan rasa tidak aman bila perangkat 

yang dimiliki diakses oleh orang lain dari jarak jauh tanpa diketahui siapa 

pelakunya, di mana, dan kapan.  

Industri otomotif telah melakukan upaya peningkatan keamanan untuk 

konsumennya. Kunci pintu mobil dengan sistem remote keyless entry (RKE) 

diberikan mekanisme pertahanan rolling code untuk menghadapi replay 

attack. Pada dasarnya rolling code ini mengubah kode sinyal kunci mobil 

setiap kali digunakan, sehingga pihak ketiga tidak bisa memiliki akses 

sepenuhnya terhadap pintu mobil hanya dengan menyimpan satu atau 

beberapa kode saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan, seberapa efektifkah 
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rolling code untuk menghadapi replay attack? Apakah kunci pintu mobil 

sepenuhnya kebal terhadap replay attack? Dari sinilah ide untuk menganalisis 

keamanan kunci pintu mobil mulai tercetus. 

Berbagai penelitian tentang keamanan mobil sudah dilakukan mengingat 

mobil adalah industri otomotif yang sudah lama berjalan. Craig [1] serta Yang 

dan Huang [2] memberikan gambaran umum mengenai sistem keamanan 

kunci mobil. Ibrahim et al. [3] mengukur probabilitas keberhasilan replay 

attack terhadap kunci RKE dengan variabel jarak pancar berbeda. Benadjila 

et al. [4], Garcia et al. [5], dan Verstegen et al. [6] secara spesifik berusaha 

membobol algoritma rolling code Hitag-2 pada kunci RKE. Penelitian ini 

berusaha merekayasa ulang skema replay attack dengan tambahan serangan 

berupa demodulasi dan replikasi. Paket data yang diekstrak dari demodulasi 

akan dikonstruksi ulang dan dikirim untuk membuka pintu mobil. 

Di lain pihak drone merupakan teknologi baru dengan konsep kendaraan 

tanpa awak yang banyak digunakan untuk fotografi, alat bermain, maupun 

pengantar barang. Bagaimanakah keamanan drone ini? Apakah lebih baik 

dari kunci pintu mobil? Penelitian ini melihat keamanan kunci pintu mobil 

dan remote drone dengan menguji ketahanannya terhadap replay attack untuk 

membandingkan tingkat keamanan dua sistem tersebut.  
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1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis tingkat keamanan sistem kontrol nirkabel terhadap 

serangan ambil alih berupa replay attack. 

2. Memberi rekomendasi cara mengantisipasi serangan ambil alih berupa 

replay attack. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sistem kontrol nirkabel yang diuji adalah kunci pintu mobil. 

2. Kunci pintu mobil yang digunakan adalah remote keyless entry (RKE) 

dan bukan passive keyless entry and start (PKES). 

3. Sistem kontrol nirkabel pada remote drone berperan sebagai sistem 

keamanan pembanding. 

4. Metode tes keamanan yang dilakukan adalah replay attack. 

5. Sistem keamanan diuji tanpa melakukan reverse-engineering yang 

membongkar komponen kunci mobil ataupun remote drone. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 6 bab yakni sebagai berikut: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab pertama berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 
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2. BAB 2 LANDASAN TEORETIS 

Bab kedua berisi teori yang mendukung penelitian dan penjelasan singkat 

aplikasi yang digunakan, yakni dasar line coding dan modulasi sinyal 

digital, sistem RKE dan PKES yang digunakan pada kunci mobil,  sistem 

keamanan rolling code pada kunci RKE, serta aplikasi GNU Radio 

Companion (GRC), Gqrx, Audacity, Inspectrum, dan operating system 

(OS) Linux Ubuntu yang digunakan dalam penelitian. 

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ketiga berisi tempat dan waktu penelitian, komponen yang 

digunakan dalam penelitian, objek penelitian, dan metode penelitian. 

4. BAB 4 PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Bab keempat berisi instalasi dan cara menggunakan software yang 

digunakan dalam penelitian. 

5. BAB 5 HASIL DAN ANALISIS DATA PENELITIAN 

Bab kelima berisi hasil dan analisis data yang didapat yakni data  

ketahanan mobil terhadap replay attack dan bentuk sinyal kunci mobil. 

6. BAB 6 PENUTUP 

Bab keenam berisi kesimpulan dan saran penelitian. 

 


