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Abstract 
Universitas Kristen Satya Wacana (SWCU) using academic information system 

called Stratagems to support academic institution. Students of SWCU access SIASAT 

using Student Identification Number (NIM) and password provided by the Administration 

and Registration institution. During the active period, SIASAT have experienced some 

security issues such as students who have lost the password and also lost the course of his 

Study Card. Login security problem can be overcome by using two step verification, 

which has been implemented by Google, Apple, and Microsoft in its services. In this 

study, proposed Two Step Verification method by using a combination of the AES 

algorithm, SHA-512, and SMS Gateway technology. The study resulted in the design of 

the SIASAT login security which works by sending verification code on students, as 

students perform the login process. SIASAT facility can only be accessed when the 

verification code is entered at the verification code generated by the system. The 

conclusion of this study is to use the verification code as a method Two Step Verification, 

SIASAT security can be improved. 

Keywords: Two Steps Verification, SIASAT UKSW, AES, SHA-512, SMS Gateway 

 

Abstrak 

 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) memiliki sistem informasi akademik 

yang disebut SIASAT untuk mendukung kegiatan akademis UKSW. Mahasiswa UKSW 

mengakses SIASAT dengan menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan 

Password yang telah disediakan oleh Bagian Administrasi dan Registrasi UKSW. Selama 

masa aktifnya, SIASAT pernah mengalami beberapa masalah keamanan seperti 

mahasiswa yang kehilangan password dan juga kehilangan matakuliah dari Kartu 

Studinya. Masalah keamanan login ini dapat diatasi dengan menggunakan metode 

Verifikasi Dua Langkah, yang telah diterapkan pada layanan-layanan yang dimiliki 

Google, Apple, dan Microsoft. Pada penelitian ini diajukan metode Verifikasi Dua 

Langkah dengan menggunakan kombinasi algoritma AES, SHA-512, dan teknologi SMS 

Gateway. Penelitian menghasilkan rancangan keamanan login SIASAT yang bekerja 

dengan cara mengirimkan verification code pada mahasiswa, setelah mahasiswa 

melakukan proses login. Fasilitas SIASAT hanya dapat diakses ketika verification code 

yang dimasukkan sama dengan verification code yang dibangkitkan oleh sistem. Hasil 

dari penelitian ini adalah dengan menggunakan verification code sebagai metode 

Verifikasi Dua Langkah, keamanan SIASAT dapat ditingkatkan. 

Kata Kunci: Verifikasi Dua Langkah, SIASAT UKSW, AES, SHA-512, SMS Gateway 
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1. Pendahuluan 

 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) memiliki sistem informasi 

akademik yang disebut SIASAT, untuk mempermudah mahasiswa, dosen, dan 

civitas UKSW dalam hal yang berhubungan dengan perkuliahan. SIASAT 

menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk registrasi matakuliah, melihat hasil 

studi dalam satu semester, mengakses transkrip nilai, serta informasi seperti 

jadwal kuliah dan kredit keaktifan mahasiswa. SIASAT terus berkembang seiring 

dengan ditambahkannya fasilitas-fasilitas yang lain seperti request matakuliah, 

info tagihan pembayaran kuliah, dan pendaftaran skripsi/thesis. 

Mahasiswa UKSW mengakses SIASAT dengan menggunakan Nomor 

Induk Mahasiswa (NIM) dan Password yang telah disediakan oleh Bagian 

Administrasi dan Registrasi UKSW. Mahasiswa berkewajiban untuk menyimpan 

password sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Mahasiswa juga 

berkewajiban untuk secara rutin mengganti password yang dimiliki. Fasilitas 

penggantian password telah disediakan di dalam web SIASAT. 

Selama masa aktifnya, SIASAT pernah mengalami beberapa masalah 

keamanan. Berdasarkan hasil wawancara beberapa mahasiswa UKSW, terdapat 

beberapa kejadian bahwa password yang dimiliki oleh mahasiswa berubah tanpa 

sepengetahuan pemilik akun. Kejadian yang berhubungan dengan hal itu adalah 

hilangnya matakuliah dari Kartu Studi yang telah dipilih oleh mahasiswa selama 

masa registrasi. Hal ini dapat terjadi ketika password yang dimiliki mahasiswa 

diketahui oleh mahasiswa lain. Sehingga kejadian-kejadian seperti yang telah 

disebutkan, dapat terjadi.  

Wawancara dengan Bagian Administrasi dan Registrasi memberikan 

penjelasan bahwa hilangnya matakuliah dari Kartu Studi dapat terjadi karena dua 

hal: (1) mahasiswa memilih matakuliah yang bukan haknya, sehingga 

Administrator SIASAT harus menghapus dari daftar kelas; (2) mahasiswa lain 

yang memiliki password mahasiswa tersebut, menghapus dari daftar kelas, 

sehingga mahasiswa lain dapat masuk ke kelas di matakuliah yang bersangkutan. 

Masalah keamanan login bukan masalah yang baru dan bukan masalah 

yang hanya terjadi di SIASAT UKSW. Google menyediakan berbagai layanan 

yang dapat diakses oleh pelanggannya dengan menggunakan username dan 

password yang telah terdaftar sebelumnya. Untuk memastikan bahwa pihak yang 

login adalah pihak pemilik akun, Google menggunakan metode Verifikasi Dua 

Langkah. Metode ini bekerja dengan cara mengirimkan suatu kode sekali pakai ke 

nomor handphone pemilik akun, yang sebelumnya telah tersimpan di sistem pada 

waktu proses registrasi. Kode sekali pakai ini kemudian dimasukkan oleh 

pengguna, pada halaman login. Proses login dinyatakan valid ketika username, 

password dan kode verifikasi tersebut cocok. Metode Verifikasi Dua Langkah ini 

telah diterapkan oleh Google [1], Apple [2] dan juga Microsoft [3] untuk layanan-

layanan yang disediakan. 

Berkaitan dengan masalah yang ada maka dilakukan penelitian yang 

membahas tentang perancangan verifikasi dua langkah pada proses login SIASAT 

UKSW dengan menggunakan algoritma AES dan SHA-512. Verifikasi dua 
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langkah ini didukung dengan teknologi SMS Gateway dan perangkat lunak 

Gammu. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Langkah untuk mengamankan sistem informasi telah banyak diteliti dan 

diimplemetasikan. Satoto [4] melakukan analisis keamanan pada sistem informasi 

akademik berbasis web di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Sistem 

tersebut menjadi penting untuk dilakukan analisis dalam hal keamanannya, karena 

perannya yang begitu penting, digunakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro Semarang. Seluruh catatan akademik mahasiswa 

disimpan melalui jaringan kampus. Satoto melakukan penelitian dengan melalui 

beberapa langkah, yaitu: analisis dan pengujian sistem terpasang, analisis 

kebutuhan, perancangan solusi permasalahan, pembuatan modul perbaikan, 

pemasangan modul dan pengujian ulang modul perbaikan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan pada 

sistem login. Kelemahan tersebut meliputi penggunaan Nomor Induk Mahasiswa 

(NIM) sebagai nama pengguna dan kata sandi default, data nama pengguna dan 

kata sandi tidak dienkripsi sebelum dikirim ke server melalui jaringan, jejak nama 

pengguna dan kata sandi yang tertinggal di peramban sebagai cache atau dalam 

pengelola kata sandi dapat dilihat sebagai teks sederhana (plaintext) tidak 

terenkripsi. Berdasarkan hasil analisis keamanan tersebut, sistem login SIA dapat 

diperbaiki dengan penerapan teknologi enkripsi HMAC MD5 dan Challenge 

Handshake Authentication Protocol (CHAP). Challenge dibangkitkan oleh server 

secara acak dan digunakan sebagai kunci dalam proses enkripsi HMAC MD5. 

Pada penggunaan challenge, kata sandi yang dikirim berupa nilai hash akan selalu 

berbeda pada tiap sesi. JavaScript di sisi client digunakan untuk melakukan 

enkripsi sehingga data sebelum dikirim ke server sudah dalam keadaan 

terenkripsi. 

Sediyono, dkk [5] memberikan solusi yang berbeda untuk meningkatkan 

prosedur login untuk mengakses sistem informasi akademik berbasis web. Pada 

penelitiannya, Sediyono, dkk, menggunakan metode otentikasi One-time 

Password (OTP). OTP tersebut dibangkitkan dengan menggunakan MD5 hash. 

Proses MD5 menggunakan input berupa NIM, nomor handphone, dan waktu 

akses, kemudian dihasilkan nilai hash heksadesimal 32 digit. Jika pada nilai hash 

tersebut ditemukan huruf, maka diganti dengan angka. Kemudian diambil 6 digit 

angka sebagai OTP, dan selanjutnya dikirim melalui SMS ke nomor handphone 

mahasiswa. OTP tersebut memiliki masa berlaku 3 (tiga) menit dengan tujuan 

untuk mempersempit ruang waktu bagi hacker untuk proses tap dan infiltrate.  

Verifikasi Dua Langkah bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang 

sedang berada pada sistem merupakan pemilik akun yang sah. Proses yang 

dimaksud dapat berupa proses registrasi, proses sign in, proses transaksi 

keuangan, atau proses-proses yang lain yang memerlukan perhatian khusus pada 

perihal keamanannya. Google [1] dan Apple [2] menggunakan Verifikasi Dua 

Langkah dengan cara mengirimkan verification code ke nomor handphone 

pemilik akun.  



3 

 

Verification code dapat dikategorikan sebagai One Time Password ketika 

verification code hanya berlaku pada satu sesi tunggal. One Time Password (OTP) 

adalah sebuah password yang hanya berlaku untuk sesi login tunggal atau 

transaksi tunggal [6]. Secara umum, algoritma dari OTP dibuat secara random. 

Namun terdapat tiga pendekatan utama dalam proses generate OTP, yaitu: (1) 

Berdasarkan “time-synchronization” antara otentikasi server-client yang 

menyediakan password (OTP akan bersifat valid bila dalam periode waktu yang 

singkat); (2) Berdasarkan “mathematical algorithm” yang memungkinkan 

generalisasi suatu password baru berdasarkan password sebelumnya; (3) 

Berdasarkan “mathematical algorithm”, password baru didasari oleh suatu 

tantangan (misalnya: penetapan nilai suatu password secara random akan 

ditentukan oleh server atau detail transaksinya) 

Berdasarkan penelitian–penelitian terkait pengamanan login sistem 

informasi akademik berbasis web, algoritma kriptografi AES, algoritma hash 

SHA-512, dan teknik Verifikasi Dua Langkah, maka dilakukan penelitian yang 

membahas perancangan keamanan proses login pada SIASAT dengan 

menggunakan algoritma AES dan SHA-512, dan teknologi SMS Gateway. 

Verification code dibangkitkan dengan menggunakan algoritma SHA-512 

kemudian dilakukan proses akumulasi sehingga didapatkan 6 digit kode 

heksadesimal. Password SIASAT mahasiswa disimpan dalam bentuk ciphertext, 

disandikan dengan algoritma satu arah SHA-512, sehingga hanya mahasiswa yang 

tahu dan bertanggung jawab terhadap password yang dimiliki. Nomor handphone 

mahasiswa disimpan dalam bentuk ciphertext, disandikan dengan menggunakan 

algoritma AES. Kunci enkripsi yang digunakan untuk proses login adalah 

password SIASAT. Penyandian nomor handphone bertujuan untuk mengamankan 

nomor handphone dari pencurian data atau manipulasi data oleh pihak yang 

berhasil mengakses isi dari database mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang sistem informasi akademik. 

Sistem  Informasi  Akademik  merupakan  tiang  utama  dalam  mengatur segala 

hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan, di dalam sistem inilah 

komponen–komponen  yang  ada  dapat  saling  berinteraksi [4]. Sistem Informasi 

Akademik (SIA) adalah suatu sistem atau aplikasi yang dirancang dan dibuat 

untuk keperluan dalam mengolah data yang berhubungan dengan informasi 

akademik, meliputi data mahasiswa, karyawan, dosen, administrasi akademik, 

keuangan, rekaman prestasi, kurikulum, jadwal perkuliahan dengan penerapan 

teknologi komputer baik hardware maupun software dan data atribut lainnya. 

Setiap anggota civitas akademika mempunyai tingkat akses yang berbeda-beda 

terhadap SIA. Tingkat akses yang dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dan 

tingkat kepentingan dari masing-masing pengguna sistem. Dalam 

perkembangannya, kebutuhan akademik menjadi lebih kompleks karena kebijakan 

akademik di tiap institusi pendidikan sering mengalami perubahan. Pada 

pendidikan tingkat tinggi (strata-1) perubahan ini tidak berlangsung secara 

keseluruhan sistem, tapi perubahannya hanya berkisar pada beban studi, bobot, 

matakuliah, penilaian, dan kurikulum. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara 

menyimpan data yang diinginkan dalam basisdata. Sehingga jika apabila terjadi 
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perubahan kebijakan di kemudian hari, yang perlu dilakukan hanya memodifikasi 

basis data [7].  

Penelitian ini menerapkan algoritma kriptografi AES untuk menyandikan 

nomor handphone mahasiswa yang tersimpan di dalam database. AES adalah 

singkatan dari Advanced Encryption Standard, yakni teknik algoritma kriptografi 

yang juga dikenal dengan sebutan Rijndael. Dikembangkan oleh dua orang ahli 

kryptografi Belgia, Joan Daemen dan Vincent Rijmen, standar Enkripsi AES 

kemudian diadopsi sebagai standar yang digunakan di Amerika Serikat, dan 

akhirnya di seluruh penjuru dunia. AES adalah penerus dari Data Encryption 

Standard (DES) [8]. Rijndael mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit 

dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara 

independent. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. AES 

menetapkan panjang kunci adalah 128 bit, 192 bit, dan 256 bit, maka dikenal 

AES-128, AES-192, dan AES-256. Karena AES mempunyai panjang kunci paling 

sedikit 128 bit, maka AES tahan terhadap serangan exhaustive key search dengan 

teknologi saat ini. Dimana dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak  

                kemungkinan kunci. Jika digunakan komputer tercepat yang 

dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu            

tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci. Jika digunakan komputer 

tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka akan dibutuhkan 

waktu            tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci [9]. 

  
Gambar 1 Proses Enkripsi AES [10] [11] Gambar 2 Proses Dekripsi AES [10] [11] 

 

SHA-512 pada penelitian ini digunakan untuk menyandikan password 

SIASAT mahasiswa yang tersimpan pada database. SHA-512 adalah fungsi hash 

satu arah. SHA dinyatakan aman karena secara komputasi tidak dapat ditemukan 
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isi pesan dari message digest yang dihasilkan (tidak dapat didekripsi), dan tidak 

dapat dihasilkan message digest yang sama dari dua pesan yang berbeda. Setiap 

perubahan yang terjadi pada pesan akan menghasilkan message digest yang 

berbeda [12]. Ada beberapa tipe SHA yang telah dijadikan NIST sebagai standard 

fungsi hash yang baru, salah satunya adalah SHA-512. Fungsi hash memetakan 

pesan M dengan panjang berapapun menjadi nilai hash h dengan panjang tetap 

(tertentu, tergantung algoritmanya). Untuk algoritma SHA-512 panjang nilai hash 

yang dihasilkan adalah 512 bit (64 byte) [12]. 

Verification code dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone mahasiswa. 

Proses pengiriman ini terjadi secara otomatis ketika mahasiswa melakukan login. 

Fitur pengiriman secara otomatis ini dicapai dengan menggunakan teknologi SMS 

Gateway. SMS Gateway dapat diartikan sebagai suatu penghubung untuk lalu 

lintas data pesan singkat, baik yang dikirimkan maupun yang diterima. SMS 

Gateway merupakan suatu perangkat lunak yang mengkomunikasikan antara 

sistem operasi komputer dengan perangkat komunikasi yang terpasang untuk 

mengirim atau menerima SMS. Perangkat lunak yang secara khusus bekerja 

sebagai SMS Gateway salah satunya adalah Gammu. Gammu dapat berjalan di 

Windows maupun Linux. Gammu dapat diunduh secara gratis dari situs 

http://wammu.eu/download/. Gammu mendukung berbagai macam model telepon 

seluler dengan berbagai jenis koneksi dan tipe [13]. Gambar 3 menunjukkan 

arsitektur aplikasi SMS Gateway dengan menggunakan Gammu. 

 
Gambar 3 Arsitektur aplikasi SMS Gateway dengan Gammu [13] 

 

 

3.         Metode dan Perancangan  Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Identifikasi masalah dan studi literatur, (2) 

Perancangan sistem, (3) Perancangan Prototype sistem, dan (4) Pengujian 

prototype sistem dan analisis hasil pengujian.  
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Identifikasi Masalah dan Studi Literatur

Perancangan Sistem

Perancangan Prototype Sistem

Pengujian Prototype Sistem dan Analisis 

Hasil Pengujian

 
Gambar 3 Tahapan Penelitian  

 

Tahapan penelitian pada Gambar 3, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah keamanan 

pada SIASAT. Identifikasi dicapai melalui wawancara dengan beberapa 

mahasiswa UKSW dan Bagian Administrasi dan Registrasi UKSW; Tahap kedua: 

perancangan sistem yang meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan 

proses di dalam sistem dan perancangan/modifikasi database; Tahap ketiga: 

perancangan prototype sistem, yaitu membuat aplikasi sesuai perancangan proses 

pada tahap kedua; dan Tahap keempat: pengujian sistem dan analisis hasil 

pengujian, yaitu dilakukan pengujian terhadap proses yang telah dirancang, dan 

melihat kesesuaian solusi terhadap masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya. 

 Pada bagian ini dijelaskan tahap kedua dari tahapan penelitian, yaitu 

perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan berdasarkan identifikasi 

masalah yang telah ditemukan. Desain arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 

4. 

 
Gambar 4 Desain Arsitektur Sistem Verifikasi Dua Langkah 

 

 Pada Gambar 4, dilakukan modifikasi pada sistem SIASAT yaitu pada 

proses login dan format data yang disimpan pada database. Modifikasi proses 

login berupa tambahan halaman untuk input verification code. Pada database 
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dilakukan modifikasi di tabel mahasiswa, yaitu pada isi kolom password dan 

kolom nomor handphone. Dua kolom ini berubah format data di dalamnya yaitu 

dari plaintext menjadi ciphertext. SMS Gateway dihubungkan dengan sistem 

SIASAT dengan tambahan database baru khusus untuk Gammu. Database 

Gammu berfungsi untuk menyimpan SMS yang akan dikirim oleh sistem kepada 

mahasiswa. Selanjutnya Gammu secara otomatis akan mengirimkan antrian SMS 

ini. 

 Secara ringkas, modifikasi yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan 

login SIASAT adalah sebagai berikut: (1) Jika password yang dimiliki oleh 

Mahasiswa adalah password awal, yaitu password yang diberikan oleh 

Administrator SIASAT, maka sistem akan memaksa mahasiswa untuk mengganti 

password tersebut, sebelum dapat mengakses lebih dalam ke layanan di SIASAT; 

(2) Password mahasiswa yang disimpan di database adalah hasil proses hash 

dengan SHA-512; (3) Nomor handphone yang disimpan di database adalah 

ciphertext hasil enkripsi AES. Kunci enkripsi/dekripsi yang digunakan adalah 

password mahasiswa, tepatnya password yang bukan hasil proses hash; (4) 

Setelah melalui proses login SIASAT, mahasiswa harus memasukkan verification 

code yang dikirim oleh sistem ke nomor handphone mahasiswa; (5) Verification 

code hanya dapat digunakan satu kali dan memiliki masa berlaku 3 (tiga) menit. 

Mulai

Selesai

Apakah Login 
Awal

Input Password 
Baru

Input No 
Handphone

Login 
dengan NIM 

dan 
Password

Terima VC

Input VC

YATIDAK

Logout

 
 

Gambar 5 Desain Proses Verifikasi Dua Langkah pada SIASAT 

 

 Pada Gambar 5 ditunjukkan alur proses login pertama kali yang dilakukan 

oleh mahasiswa. Sistem secara otomatis akan mengenali apakah login yang 
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dilakukan merupakan login awal atau bukan. Jika merupakan login awal, maka 

akan ditampilkan halaman untuk mengganti password, dan mengisi nomor 

handphone. Jika bukan merupakan login awal, maka sistem akan menampilkan 

halaman pengisian verification code. 

 

 
Gambar 6 Tabel Tambahan untuk Proses Verifikasi Dua Langkah  

 

 Pada Gambar 6 ditunjukkan tabel tambahan pada database SIASAT yang 

sudah ada. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan verification code yang dikirim 

dan digunakan untuk cross check pada proses setelah login. 

 

  
Gambar 7 Rancangan Tampilan Ganti 

Password dan Input Nomor Handphone 

Gambar 8 Rancangan Tampilan Input  

Verification Code 
 

Gambar 7 dan Gambar 8 merupakan rancangan tampilan halaman ubah password 

dan halaman input verification code. Sesuai dengan rancangan proses, halaman 

pada Gambar 7 diakses hanya ketika mahasiswa login pertama kali pada SIASAT. 

Tampilan pada Gambar 8 diakses setiap kali mahasiswa login pada SIASAT. 

 

4.      Hasil dan Pembahasan 

 

Berdasarkan perancangan sistem, dilakukan proses pengembangan sistem. 

Pengembangkan sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi 

pengembangan perangkat lunak prototype model [14]. Pada proses implementasi 
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dihasilkan beberapa prototype. Diagram prototype model ditunjukkan pada 

Gambar 9.  

 
Gambar 9 Prototype Model [14]  

 

Setelah melalui tahap pengembangan prototype, dan evaluasi prototype, 

dihasilkan prototype akhir. Ringkasan pengembangan prototype dan evaluasi 

ditunjukkan pada Tabel 1. 
Tabel 1 Pengembangan dan Evaluasi Prototype 

No Kebutuhan/Evaluasi Hasil 

1 Halaman ganti password dan input nomor handphone. 

Halaman input verification code. 

Prototype 1 

2 Verification perlu dibuat 8 karakter agar kombinasi karakter 

menjadi lebih besar (semakin sukar ditebak) 

Prototype 2 

3 Verification code perlu diberi masa berlaku. Prototype 3 

 

 
Gambar 10 Halaman Ganti Password dan Input Nomor Handphone 

 

Sesuai dengan perancangan proses sistem, halaman ganti password dan 

input nomor handphone (Gambar 10) hanya ditampilkan ketika mahasiswa login 

pertama kali ke dalam sistem SIASAT. Mahasiswa diwajibkan untuk mengganti 
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password, karena password awal merupakan password yang ditetapkan oleh 

Administrator SIASAT. Nomor handphone juga perlu dimasukkan oleh 

Mahasiswa, untuk digunakan pada saat proses pengiriman verification code. 

Nomor handphone mahasiswa disimpan di tabel Mahasiswa dalam format 

ciphertext. Proses enkripsi dilakukan dengan menggunakan algoritma AES. 

Password disimpan dalam bentuk hash, diproses dengan menggunakan algoritma 

SHA-512. Hasil proses simpan password dan nomor handphone ditunjukkan pada 

Gambar 11. 

 

 
Gambar 11 Hasil Proses Simpan Password dan Nomor Handphone 

 

 
Kode Program 1 Perintah Untuk Proses Enkripsi dengan AES 

1. AesCryptoServiceProvider aes = new AesCryptoServiceProvider(); 

2. aes.KeySize = 128; 

3. aes.Key = key16; 

4.  

5. using (ICryptoTransform encrypt = aes.CreateEncryptor()) 

6. { 

7. byte[] dest = encrypt.TransformFinalBlock(src, 0, src.Length); 

8. return dest; 

9. } 

Kode Program 1 merupakan perintah untuk proses enkripsi. .Net 

Framework menyediakan pustaka untuk kriptografi, dan salah satunya adalah 

algoritma AES.  Class AesCryptoServiceProvider (perintah pada baris 1) 

merupakan class yang membungkus algoritma AES. Melalui class tersebut, 

dilakukan proses enkripsi dan dekripsi 

  
Kode Program 2 Perintah untuk Proses Dekripsi dengan AES 

1. AesCryptoServiceProvider aes = new AesCryptoServiceProvider(); 

2. aes.KeySize = 128; 

3. aes.Key = key16; 

4.  

5. using (ICryptoTransform decrypt = aes.CreateDecryptor()) 

6. { 

7. byte[] dest = decrypt.TransformFinalBlock(src, 0, src.Length); 

8. return dest; 

9. } 

Kode Program 2 merupakan perintah untuk proses dekripsi. Seperti halnya 

proses enkripsi, proses dekripsi juga menggunakan pustaka AES yang telah 

tersedia di .Net Framework. 

 



11 

 

 
Gambar 12 Halaman Input Verification Code 

Halaman input verification code (Gambar 12) ditampilkan setelah 

mahasiswa melakukan login ke sistem SIASAT. Jika mahasiswa memasukkan 

kombinasi NIM dan password dengan tepat, maka akan ditampilkan halaman 

pada Gambar 11.  Verification code yang dikirim kepada mahasiswa yang 

bersangkutan, memiliki masa berlaku 3 (tiga) menit. 

 
Kode Program 3 Perintah untuk Membangkitkan Verification code 

1. { 

2.  var seed = "67200718520141217185355"; 

3.  var sha = SHA512.Create(); 

4.  var hash = sha.ComputeHash(seed); 

5.  var vc = VC(hash); 

6. } 

7. private byte[] VC(byte[] hash) 

8. { 

9. byte[] vc = new byte[4]; 

10. for (int i = 0; i < 16; i++) 
11. { 
12. byte[] a = new byte[4]; 
13. Array.Copy(hash, i * 4, a, 0, a.Length); 
14. vc = XOR(vc, a); 
15. } 
16. return vc; 
17. } 

Kode Program 3 merupakan perintah untuk proses membangkitkan 

verification code. Langkahnya adalah dengan membangkitkan hash yang berasal 

dari kombinasi NIM, tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detik (perintah pada 

baris 1). Hash dihasilkan dengan menggunakan algoritma SHA512 (perintah pada 

baris 2-4). Hash yang dihasilkan memiliki panjang 64 byte, kemudian dibagi ke 

dalam kelompok yang masing-masing berisi 4 byte. Langkah terakhir adalah 

melakukan operasi XOR satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sehingga 

pada akhirnya dihasilkan nilai acak 4 byte.  Nilai acak 4 byte ini kemudian 
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direpresentasikan dalam format heksadesimal menjadi sepanjang 8 karakter 

(Gambar 13).  

 

 
Gambar 13 Verification code Yang Dikirim Melalui SMS Gateway Gammu 

 

Pada Gambar 13 ditunjukkan isi dari tabel outbox dari database yang 

digunakan oleh SMS Gateway Gammu. Tabel ini menjelaskan antrian sms yang 

akan dikirimkan oleh Gammu ke nomor tujuan yang terdefinisi pada kolom 

DestinationNumber. Isi sms didefinisikan pada kolom TextDecoded. 

Contoh proses pembentukan verification code ditunjukkan pada langkah-

langkah berikut: 

1. Jika diketahui NIM = 672007185, dan password SIASAT = 

bukanrahasialagi, dan nomor handphone = 081199293311 

2. Maka password yang tersimpan di database adalah 

SHA512(“bukanrahasialagi”) =  
15A72EAAAB95AAB597449AD1D816DBAE 

C8BDD520E682773598F0D8A72571DF87 

C8A4B40C347F3E2CE49A3F76ECC10E6B 

977177AE60E0408D6C4EB9AB6AE2CA79 

3. Nomor handphone disimpan dengan nilai hasil dari 

AES(kunci=bukanrahasialagi, plaintext = 081199293311)  

= 2185D2A61468283FEC8D369DA53C8917  

4. Kemudian verification code dibentuk dengan melakukan proses hash terhadap 

nilai gabungan antara NIM, dan waktu saat itu. Sebagai contoh 

“67200718520141217185355”. Nilai hash yang dihasilkan adalah: 

 
F00135738DE33AB33ECB51E02A00D52F 

CB1842E200F714D4F601AF9C2433AD7B 

4C84CA3A3BB9E4C134E7613B72FEDD5F 

5B75CEBBE77F7CFA33423E1FF98E0BFA 

 

5. Nilai hash yang terbentuk diakumulasikan untuk diperoleh nilai akhir dengan 

panjang 4 byte (8 karakter dalam heksa desimal). Proses akumulasi dilakukan 

dengan operasi XOR.  
HASH VC Awal VC Akhir  

= HASH ⊕ VC Awal 

 

F0013573 00000000 F0013573  

8DE33AB3 F0013573 7DE20FC0  

3ECB51E0 7DE20FC0 43295E20  

2A00D52F 43295E20 69298B0F  

CB1842E2 69298B0F A231C9ED  

00F714D4 A231C9ED A2C6DD39  

F601AF9C A2C6DD39 54C772A5  

2433AD7B 54C772A5 70F4DFDE  

4C84CA3A 70F4DFDE 3C7015E4  

3BB9E4C1 3C7015E4 07C9F125  
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34E7613B 07C9F125 332E901E  

72FEDD5F 332E901E 41D04D41  

5B75CEBB 41D04D41 1AA583FA  

E77F7CFA 1AA583FA FDDAFF00  

33423E1F FDDAFF00 CE98C11F  

F98E0BFA CE98C11F 3716CAE5  Verification 

code 

 

Pada sistem yang telah dirancang, dilakukan pengujian blackbox untuk 

melihat apakah sistem telah memberikan solusi dari kebutuhan yang terdefinisi. 

Pengujian blackbox dilakukan dengan cara membandingkan antara luaran yang 

diharapkan, dengan luaran yang diberikan oleh sistem. Hasil pengujian blackbox 

ditampilkan pada Tabel 2. 
Tabel 2 Hasil Pengujian Blackbox 

No Pengujian Ekspektasi Luaran  

Sistem 

Kesimpulan 

1 Mahasiswa login 

pertama kali 

Halaman ganti 

password dan input 

nomor handphone 

ditampilkan 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 

2 Mahasiswa login 

dengan menggunakan 

kombinasi NIM dan 

Password yang salah 

Pesan kesalahan 

ditampilkan. Halaman 

login tetap ditampilkan 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 

3 Mahasiswa login 

dengan menggunakan 

kombinasi NIM dan 

Password yang tepat. 

Halaman input 

verification code 

ditampilkan 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 

Verification code (VC) 

dikirimkan lewat SMS 

ke nomor handphone 

Mahasiswa yang 

bersangkutan 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 

4 Mahasiswa 

memasukkan VC yang 

benar sebelum masa 

berlaku habis 

Verifikasi berhasil. 

Halaman SIASAT 

ditampilkan 

Seusai Ekspektasi 

terpenuhi 

5 Mahasiswa 

memasukkan VC yang 

benar, namun lewat 

masa berlaku 

Pesan “VC habis masa 

berlaku ditampilkan”. 

Tombol “Kirim Lagi 

Yang Baru” 

ditampilkan. 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 

6 Mahasiswa 

memasukkan VC yang 

salah. 

Pesan kesalahan 

ditampilkan. 

Ditampilkan halaman 

login SIASAT 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 

7 Mahasiswa melakukan 

update nomor 

Untuk proses verifikasi 

selanjutnya, digunakan 

Sesuai Ekspektasi 

terpenuhi 
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handphone. nomor handphone yang 

baru. 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox yang ditunjukkan pada Tabel 2, 

diperoleh kesimpulan bahwa sistem telah memberikan solusi dari kebutuhan yang 

terdefinisi. Verification code hanya dapat digunakan ketika masa berlaku belum 

habis.  

Pengujian kedua yang dilakukan adalah pengujian performa sistem. 

Pengujian kecepatan enkripsi dilakukan untuk mengetahui lama waktu yang 

diperlukan untuk proses enkripsi dan dekripsi nomor handphone. Pada pengujian 

ini digunakan variasi panjang nomor handphone yang umum digunakan di 

Indonesia. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Pengujian Kecepatan Enkripsi 

No 

No 

Handphone 

Jumlah 

Karakter 

Ukuran 

Block 

Waktu 

Enkripsi 

(detik) 

Waktu 

Dekripsi 

(detik) 

1 0811000000 10 1 0.00405 0.00406 

2 0811000888 10 1 0.00400 0.00420 

3 0811123412 10 1 0.00419 0.00402 

4 0811888888 10 1 0.00401 0.00401 

5 08500500000 11 1 0.00403 0.00401 

6 08500500555 11 1 0.00412 0.00415 

7 08500567890 11 1 0.00415 0.00413 

8 08500000000 11 1 0.00416 0.00415 

9 085640000000 12 1 0.00413 0.00407 

10 085641010101 12 1 0.00403 0.00414 

11 085644444444 12 1 0.00411 0.00400 

12 085645678901 12 1 0.00419 0.00400 

 

Ukuran block yang dihasilkan konstan, karena dengan panjang karakter 

10-12 maka akan dimasukkan ke dalam satu block AES yang berukuran 128 bit 

(16 byte/karakter). AES melakukan proses enkripsi dan dekripsi dalam satuan 

block, sehingga dengan variasi panjang 10-12 yang masuk ke dalam 1 block, maka 

waktu proses enkripsi dan dekripsi tidak berbeda jauh. 

Pengujian Waktu Proses Pembangkitan Kode Verifikasi dilakukan untuk 

mengetahui waktu proses terhadap pengaruh input. Pengujian dilakukan dengan 

mengujikan 10 teks input yang dibangkitkan secara acak berdasarkan pola NIM 

dan Waktu, kemudian dicatat waktu proses SHA dan XOR. Hasil pengujian 

ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Waktu Proses Pembangkitan Kode Verifikasi 

No Input Panjang 

Waktu 

Proses 

SHA 

(detik) 

Waktu 

Proses 

Akumulasi 

XOR 

(detik) 

Total 

(detik) 

1 67200718520141217011011 23 0.00374 0.00571 0.00945 
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2 67200718520141217021111 23 0.00324 0.00595 0.00919 

3 67200718520141220090907 23 0.00351 0.00554 0.00905 

4 67200718520141220090912 23 0.00335 0.00513 0.00848 

5 67200718520141227175634 23 0.00374 0.00585 0.00959 

6 67200718520141227180009 23 0.00358 0.00532 0.00890 

7 67200718520141228151717 23 0.00330 0.00517 0.00847 

8 67200718520141228160007 23 0.00350 0.00589 0.00939 

9 67200718520150102145657 23 0.00372 0.00548 0.00920 

10 67200718520150102140000 23 0.00362 0.00522 0.00884 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, diperoleh kesimpulan bahwa panjang 

input selalu tetap, sehingga proses SHA menggunakan waktu yang relatif sama 

yaitu dengan rata-rata 0.003 detik. Waktu akumulasi juga relatif tetap yaitu 0.005 

detik. 

 

5.        Simpulan 

 

Berdasarkan perancangan, pembahasan dan pengujian diperoleh 

kesimpulan yaitu: (1) Verifikasi dua langkah dapat digunakan untuk 

meningkatkan keamanan proses login SIASAT. Hanya Mahasiswa yang memiliki 

NIM, password dan nomor handphone yang telah terdaftar, yang dapat mengakses 

sistem SIASAT, dengan pengecualian Mahasiswa baru atau mahasiswa yang baru 

pertama kali mengakses SIASAT; (2) Keamanan verification code dapat 

ditingkatkan dengan menambahkan masa berlaku verification code tersebut; (3) 

Nomor handphone mahasiswa disimpan dalam bentuk ciphertext, disandikan 

dengan algoritma AES, dan password SIASAT digunakan sebagai kunci enkripsi. 

Hal tersebut memberikan jaminan bahwa hanya mahasiswa yang bersangkutan 

saja yang dapat mengetahui nomor handphone yang dimilikinya yang tersimpan 

pada SIASAT; (4) Password mahasiswa yang tersimpan dalam database 

merupakan hasil proses hash dengan algoritma SHA-512. Hal ini menyebabkan 

tidak mungkin dilakukan proses dekripsi untuk mengetahui password asli, 

sekalipun seseorang memiliki akses untuk melihat data yang tersimpan pada tabel 

mahasiswa di database; (5) Algoritma AES dan SHA-512 mudah untuk 

diintegrasikan dalam sistem karena .Net Framework telah menyediakan pustaka 

untuk kedua algoritma tersebut. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut adalah: (1) Untuk menghindari pemborosan pulsa 

SMS, maka dapat digunakan alternatif lain seperti contohnya adalah email; atau 

(2) Menyediakan fitur bagi mahasiswa untuk menonaktifkan verifikasi dua 

langkah.  
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