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Abstract 

Information of technology is grow up now, for example is a e-commerce. Network clusters 
system is an e-commerce application that is for an UKM and cluster in Indonesia. A 
things that be an important factor in e-commerce is there are guarantee that show that a 
people that do this business transaction is a member in this e-commerce. Because of that 
reason, we need a system or mechanism to make it safety. A researcher made a safety 
system in business transactionin e-commerce transaction, this system cluster of network 
use base64 method and verification method through an email. This system 
implementation is using framework codeIgniter technology in the use of PHP 
programming. The result is a security system on login process and purchases data 
transmission using base64. Verification code used as formal authentication on the 
purchasing process for members cluster networking. 
 
Keywords: security system, base64, cluster networking system 
 

Abstrak 
 
Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat, salah satu contohnya adalah e-
commerce. Sistem jejaring klaster adalah sebuah aplikasi e-commerce yang 
diperuntukkan bagi para UKM dan klaster di Indonesia. Salah satu faktor penting dalam 
suatu e-commerce adalah adanya jaminan bahwa yang melakukan transaksi bisnis adalah 
seorang pelanggan yang sudah terdaftar di e-commerce tersebut. Oleh karena itu, pada 
aplikasi e-commerce dibutuhkan sistem atau suatu mekanisme untuk mengamankan 
transaksi bisnis. Pada penelitian ini telah dirancang sebuah sistem keamanan transaksi 
bisnis pada aplikasi e-commerce Sistem jejaring klaster menggunakan metode base64 dan 
verification code melalui e-mail. Sistem ini diimplementasikan menggunakan teknologi 
Framework CodeIgniter pada bahasa pemrograman PHP. Hasil penelitian ini didapatkan 
pengamanan menggunakan base64 dan verification code sehingga Sistem jejaring klaster 
menjadi lebih aman dibandingkan sebelumnya.   
 
Kata Kunci : sistem keamanan, base64, sistem jejaring klaster
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1. Pendahuluan 

 
Aspek keamanan data merupakan salah satu aspek penting dari sebuah 

sistem informasi, apalagi sistem informasi tersebut menyangkut bisnis dan 
informasi penting dari suatu lembaga atau privacy seseorang. Keamanan data juga 
sangat dibutuhkan pada suatu aplikasi online mengingat kejahatan di dunia maya 
semakin marak, antara lain tindakan spy dan crack oleh seseorang dengan maksud 
dan tujuan yang tidak mau dipertanggungjawabkan. Salah satu keamanan data 
yang dibutuhkan adalah penyandian data atau informasi yang disebut dengan 
teknologi kriptografi. 

Teknologi kriptografi pada prinsipnya merupakan suatu metode untuk 
pengamanan data dengan cara penyandian data, yaitu data (plaintext) menjadi 
sandi (chipertext) dimana orang tidak dapat membaca karena berisi kode dan 
simbol. Teknologi kriptografi dibutuhkan apabila data tersebut melewati media 
transmisi sehingga sangat rentan untuk disadap oleh pihak lain. Data penting pada 
aplikasi online seperti password, data transaksi bisnis pada e-commerce misalnya 
nomor tagihan dan nomor konfirmasi pembayaran, dan data rahasia atau privacy 
seseorang sangat disarankan untuk disandikan pada level media transmisi maupun 
pada basis data. 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka pada penelitian ini telah dirancang 
sebuah sistem atau mekanisme kerja untuk mengamankan suatu data transaksi 
bisnis pada e-commerce sistem jejaring klaster. Pada perancangan sistem 
menerapkan sebuah tools pengamanan data, yaitu metode penyandian data atau 
enkripsi data yang ada dalam PHP, yaitu base64. Base64 yang diterapkan pada 
aplikasi client memungkinkan data transaksi bisnis pada aplikasi e-commerce 
yang melalui media transmisi dapat disandikan. Base64 tersebut tidak 
mengamankan sepenuhnya apabila seorang spy atau terdapat spyware yang 
mampu men-decode data hasil encode base64. Oleh karena itu, dibutuhkan 
mekanisme tambahan pada transaksi bisnis pada aplikasi e-commerce sistem 
jejaring klaster yaitu verifikasi e-mail pada transaksi pembelian guna proses 
autentikasi pelanggan, Apabila password login pelanggan telah dibobol, tetapi 
sistem masih dapat menjamin bahwa yang melakukan transaksi pembelian adalah 
pelanggan e-commerce sistem jejaring klaster. 
 
2. Kajian Pustaka 

 
Penelitian terdahulu adalah penelitian tentang perancangan dan 

implementasi sebuah aplikasi web yang berfungsi sebagai sistem jejaring klaster. 
Hasil penelitian tersebut berupa suatu sistem jejaring klaster menggunakan 
metode Model View Controller (MVC) dengan teknologi framework CodeIgniter 
(CI) yang mampu menyediakan website bagi klaster anggota dengan 
memanfaatkan satu alamat domain[1]. Pada sistem jejaring klaster tersebut juga 
sudah dilengkapi dengan aplikasi e-commerce untuk pembeli dan memiliki 
layanan konfirmasi pembayaran. Akan tetapi, pada penelitian tersebut belum 
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terdapat aplikasi Sistem keamanan data e-commerce untuk pembeli serta belum 
memiliki sistem keamanan saat proses pembayaran. 

Pada penelitian sistem jejaring klaster sebelumnya belum menerapkan 
keamanan pada data e-commerce. Hal ini menimbulkan permasalahan keamanan 
data e-commerce  jika jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dari  
hal tersebut maka pada penelitian ini akan dilakukan perancangan aplikasi sistem 
keamanan transaksi bisnis pada sistem web iKlaster menggunakan base64 untuk 
mengamankan proses transaksi bisnis. Sistem keamanan akan diletakkan antara 
client dan server. 

iKlaster merupakan sebuah Sistem Jejaring Klaster, yaitu aplikasi web yang 
memanfaatkan satu alamat domain dengan menggunakan pendekatan e-commerce 
model marketplace concentrator dan konsep social network yang dikembangkan 
dengan metode prototyping model supaya aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan 
kebutuhan Klaster serta sebagai sarana promosi dan pemasaran bagi produk 
anggota klaster. Sedangkan konsep social network dipergunakan pada aplikasi ini 
sebagai sarana berjejaring dan berkomunikasi bisnis antar anggota klaster[1]. 
Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi  yang  saling 
berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena  kebersamaan dan 
saling melengkapi. Klaster mendorong  industri untuk bersaing satu sama lain. 
Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan 
dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian, dan 
dukungan teknologi.  

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama sama untuk melakukan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu[2]. Keamanan adalah suatu kinerja dalam menghadapi masalah 
baik internal maupun eksternal yang terjadi terhadap suatu ruang lingkup demi 
terciptanya suatu keadaan yang seharusnya. Dalam sistem Keamanan Jejaring klaster 
ini terdapat ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan 
dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta 
autentikasi data, yang didefinisikan sebagai Kriptografi [3]. Kriptografi berasal dari 
dua kata Yunani, yaitu Crypto yang berarti rahasia dan Grapho yang berarti 
menulis. Secara umum kriptografi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni 
penyandian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan suatu data. 

Base64 adalah sebuah skema encoding yang merepresentasikan data biner 
ke dalam format ASCII. Umumnya digunakan pada berbagai aplikasi, seperti e-
mail via MIME, data XML, atau untuk keperluan encoding URL. Prinsip 
encoding-nya adalah dengan memilih kumpulan dari 64 karakter yang dapat di-
print. Data dapat disimpan dan ditransfer melewati media yang didesain untuk 
menangani data tekstual. penggunaan lain encoding base64 adalah untuk 
melakukan obfuscation atau pengacakan data. Fungsi kegunaan  dari base64 
dalam sistem Jejaring Klaster pada sisi layer client yaitu dengan upaya 
menyandikan Proses Login dan proses Checkout Pembelian. Dan fungsi pada 
media transmisi dapat di sandikan dalam bentuk kode lalu di-decode pada layer 
aplikasi server.  

Verification Code adalah kode yang diberikan kepada pengguna atau pihak 
yang bersangkutan sebagai feedback dari transaksi yang telah dilakukan. Kode 



verifikasi digunakan sebagai cara untuk melakukan validasi 
pihak yang bersangkutan telah melakukan transaksi
digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengecekan apakah pengguna benar
benar melakukan sebuah transaksi. Cara pemberian 
umumnya dilakukan melalui media email, sms dan lain
verification code digunakan sebagai media pengecekan apakah pelanggan da
iKlaster pada proses registrasi dan pembayaran melalui rekening. Jika kode 
verifikasi yang sesuai dengan yang ada pada sistem iKlaster maka transaksi yang 
dilakukan pelanggan dapat diny
 
3. Metode dan Perancangan Sistem

 
Metode penelitian menggunakan model 

merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai 
kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Dengan metode 
prototype, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama
pembuatan sistem. Pada 

Pada tahapan pertama, yaitu 
tentang kebutuhan aplikasi yang akan dibangun, dilakukan tahap wawancara 
dengan klaster. Informasi yang dicari yang berhubungan dengan proses transaksi 
bisnis. Setelah mengetahui kebutuhan umum aplikasi yang akan di bangun maka 
dilakukan studi pustaka ten
dapat memenuhi kebutuhan. 

Tahapan selanjutnya dalam metode 
atau membangun aplikasi secara cepat. Pada tahap ini dilakukan pembuatan 
sistem keamanan aplikasi secara cepa
transaksi bisnis aplikasi sesuai dengan kebutuhan umum yang diketahui pada 
tahap pertama. Tahap ini menghasilkan 

Tahap akhir adalah melakukan 
Evaluasi prototype digunakan untuk mendapatkan umpan balik apakah aplikasi 
sudah sesuai dengan kebutuhan
wawancara. Jika hasil uji dan evaluasi 
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verifikasi digunakan sebagai cara untuk melakukan validasi apakah pengguna atau 
pihak yang bersangkutan telah melakukan transaksi. Kode verifikasi juga dapat 
digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengecekan apakah pengguna benar
benar melakukan sebuah transaksi. Cara pemberian verification code
umumnya dilakukan melalui media email, sms dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

digunakan sebagai media pengecekan apakah pelanggan da
iKlaster pada proses registrasi dan pembayaran melalui rekening. Jika kode 
verifikasi yang sesuai dengan yang ada pada sistem iKlaster maka transaksi yang 
dilakukan pelanggan dapat dinyatakan valid. 

Metode dan Perancangan Sistem 

Metode penelitian menggunakan model prototype, model 
merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai 

kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Dengan metode 
pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama

pembuatan sistem. Pada Gambar 1  merupakan alur model prototype. 

 
Gambar 1.  Prototype Model [5] 

 
Pada tahapan pertama, yaitu listen to customer atau information gathering

tentang kebutuhan aplikasi yang akan dibangun, dilakukan tahap wawancara 
dengan klaster. Informasi yang dicari yang berhubungan dengan proses transaksi 
bisnis. Setelah mengetahui kebutuhan umum aplikasi yang akan di bangun maka 
dilakukan studi pustaka tentang bagaimana membuat suatu sistem keamanan yang 
dapat memenuhi kebutuhan.  

Tahapan selanjutnya dalam metode prototype yaitu build/revise mock
atau membangun aplikasi secara cepat. Pada tahap ini dilakukan pembuatan 
sistem keamanan aplikasi secara cepat, lebih memfokuskan pada keamanan data 
transaksi bisnis aplikasi sesuai dengan kebutuhan umum yang diketahui pada 
tahap pertama. Tahap ini menghasilkan prototype 1. 

Tahap akhir adalah melakukan uji dan evaluasi prototype 
digunakan untuk mendapatkan umpan balik apakah aplikasi 

sudah sesuai dengan kebutuhan klaster. Evaluasi dilakukan dengan cara 
wawancara. Jika hasil uji dan evaluasi prototype belum sesuai dengan kebutuhan 

apakah pengguna atau 
Kode verifikasi juga dapat 

digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengecekan apakah pengguna benar-
verification code pada 

Dalam penelitian ini 
digunakan sebagai media pengecekan apakah pelanggan dari 

iKlaster pada proses registrasi dan pembayaran melalui rekening. Jika kode 
verifikasi yang sesuai dengan yang ada pada sistem iKlaster maka transaksi yang 

, model prototype 
merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai 

kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Dengan metode 
pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses 

information gathering 
tentang kebutuhan aplikasi yang akan dibangun, dilakukan tahap wawancara 
dengan klaster. Informasi yang dicari yang berhubungan dengan proses transaksi 
bisnis. Setelah mengetahui kebutuhan umum aplikasi yang akan di bangun maka 

tang bagaimana membuat suatu sistem keamanan yang 

build/revise mock-up 
atau membangun aplikasi secara cepat. Pada tahap ini dilakukan pembuatan 

t, lebih memfokuskan pada keamanan data 
transaksi bisnis aplikasi sesuai dengan kebutuhan umum yang diketahui pada 

 oleh user. 
digunakan untuk mendapatkan umpan balik apakah aplikasi 

klaster. Evaluasi dilakukan dengan cara 
belum sesuai dengan kebutuhan 
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klaster, maka dilakukan proses perbaikan dimulai kembali ke tahap awal dan 
dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

Sistem keamanan transaksi bisnis e-commerce web iKlaster akan 
menggunakan base64. Base64 dipilih karena memastikan data tetap utuh tanpa 
ada perubahan selama proses pengiriman. Base64 alphabet dapat dilihat pada 
Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Base64 Alphabet [6] 

 
Pada Gambar 2 merupakan tabel base64 alphabet. Value encoding data 

berasal dari alphabet A-Z dan angka 0-9 ditambah karakter + dan /. Padding yang 
diletakkan menggunakan karakter =. 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pengodean Metode Base64 
Gambar 3 merupakan alir proses pengkodean dengan menggunakan base64. 

Pada proses encrypt data akan diproses dengan menggunakan ASCII agar data 
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plaintext berubah menjadi plaintext hexa. Dari data plaintext hexa akan diproses 
menggunakan biner 8 bit, 6 bit, dan 6 bit to decimal. Kemudian akan di encode 
menggunakan base64 yang menghasilkan chipertext hexa. Pada proses decrypt, 
data chipertext hexa di encode menggunakan base64. Hasil decode akan diproses 
menggunakan 6 bit to decimal, 6 bit dan 8 bit. Setelah data kembali dalam bentuk 
plaintext hexa, data akan kembali diproses dengan ASCII untuk dikembalikan ke 
bentuk data awal. 

 

 
 

Gambar 4. Diagram Alir Proses Enkripsi Login Pada Aplikasi Client 
 
Proses login ke aplikasi client pada web iKlaster disajikan dalam flowchart 

pada Gambar 4. Data yang digunakan untuk login ke aplikasi client web iKlaster 
adalah username dan password dalam bentuk plaintext. Pada Gambar 4 
merupakan proses login ke aplikasi client web iKlaster. Data username dan 
password yang akan dikirim sebelumnya akan di-encode menggunakan metode 
base64. Hasil dari proses encode adalah chipertext username dan password yang 
siap di post. 

Proses login ke aplikasi server pada web iKlaster disajikan dalam alir proses 
flowchart. Data yang digunakan untuk login ke aplikasi server web iKlaster 
adalah username dan password yang sudah di encode dengan metode base64. Alir 
proses login ke aplikasi server web iKlaster dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram Alir Proses Login Aplikasi Server 
 

Pada Gambar 5 merupakan alir proses login ke aplikasi server web 
iKlaster. Data username dan password dikirim dalam bentuk chipertext hasil dari 
proses encoding  base64. Data username dan password kemudian di decode 
dengan menggunakan base64 agar kembali menjadi plaintext. Untuk keamanan 
data password akan disandikan menggunakan md5. Data username dan hash md5 
password akan dicocokkan dengan data yang ada pada database. Data login akan 
diverifikasi jika berhasil akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika gagal akan 
diberikan informasi gagal login. 

Dalam sistem keamanan proses transaksi bisnis web iKlaster data pembelian 
akan di encode dengan menggunakan base64. Encode data pembelian bertujuan 
agar keamanan data pembelian dapat terjaga dengan baik. Data pembelian hanya 
dapat dilihat oleh pihak yang memiliki otoritas terhadap data. Proses encoding 
data pembelian dengan menggunakan base64 akan disajikan dalam bentuk 
flowchart. Alir proses encoding data pembelian dengan metode base64 dapat 
dilihat  pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Alir Proses Encoding Data Pembelian Menggunakan base64 
 

Pada Gambar 6 merupakan alir proses encoding menggunakan metode 
base64. Pada proses encoding data di input melalui proses transaksi belanja 
kemudian diteruskan ke proses transaksi pembelian. Data pembelian kemudian 
akan di encode dengan menggunakan metode base64. Data pembelian yang di 
encode adalah id barang, jumlah item, metode pengiriman, nama tujuan, alamat 
tujuan dan kode pos. Data pembelian tersebut akan menjadi data pembelian 
menjadi bentuk chipertext. Data chipertext pembelian kemudian akan di post. 
Proses selanjutnya adalah pengiriman kode nomor verifikasi melalui email ke 
pelanggan. Pelanggan akan membuka email kode nomor verifikasi tersebut dan 
memasukkan kode nomor verifikasi. Jika input kode nomor verifikasi benar maka 
transaksi pembelian akan di ubah statusnya menjadi aktif. 

Dalam sistem keamanan proses transaksi bisnis web iKlaster data pembelian 
yang sudah di encode dengan metode base64 akan di decode kembali agar dapat 
dibaca oleh pihak yang memiliki otoritas data. Proses decoding data pembelian 
dengan menggunakan metode base64 akan disajikan dalam bentuk flowchart. Alir 
proses decoding data pembelian dengan metode base64 dapat dilihat  pada 
Gambar 7. 
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Gambar 7. Alir Proses Decoding Data Pembelian Menggunakan base64 
 

Pada Gambar 7 merupakan alir proses decoding data pembelian 
menggunakan metode base64. Pada proses decoding data pembelian yang di 
encode menjadi chipertext data akan di decode dengan menggunakan base64. 
Setelah proses decoding berhasil data pembelian akan kembali menjadi data 
dalam bentuk plaintext. Data pembelian tersebut antara lain adalah id barang, 
jumlah item, metode pengiriman, nama tujuan, alamat tujuan dan kode pos. Data 
pembelian yang sudah dalam bentuk plaintext akan disimpan ke database. 

 
 
 

 
Gambar 8. DiagramAlir Proses Verification Code  

 
Gambar 8 merupakan diagram alir proses verification code pada proses 

registrasi, Dimulai dari input data registrasi, kemudian data tersebut akan 
disimpan ke dalam database member sistem jejaring klaster. Setelah itu akan 
dibuat kode unik yang merupakan kode aktivasi akun secara random sepanjang 32 



karakter dan kode aktivasi tersebut disimpan dalam 
username. Kemudian kode tersebut 
melakukan registrasi yang 
selanjutnya klik link, secara otomatis akan mencocokan kode 
diaktifkan. Jika benar maka aktivasi berhasil, jika tidak maka akun gagal di 
aktivasi. 

Class diagram menggambarkan interaksi antar 
yang melekat pada class
keamanan web iKlaster yang dikembangkan. Pada 
class dari web iKlaster dan 1 
pengamanan data menggunakan metode base64.

 

Pada Gambar 9 merupakan 
ada pada class diagram 
mengelola proses pengorderan oleh pelanggan, 
query untuk melakukan 
produk klaster, class mod_pelanggan berisi fungsi 
registrasi_pelanggan berisi fungsi untuk registrasi pelanggan, 
berisi fungsi untuk melakukan order klaster, 
untuk klaster, class mod_order berisi fungsi 
berisi fungsi query untuk produk, 
mengelola produk anggota klaster dan 
encoding decoding. Class
mendukung sistem keamanan prose
metode base64. 
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karakter dan kode aktivasi tersebut disimpan dalam database berdasarkan 
kode tersebut dikirimkan pada e-mail yang digunakan 
yang berupa link aktivasi. Check e-mail dilakukan oleh user, 

selanjutnya klik link, secara otomatis akan mencocokan kode username
diaktifkan. Jika benar maka aktivasi berhasil, jika tidak maka akun gagal di 

menggambarkan interaksi antar class serta atribut
class tersebut. Pada Gambar 9 merupakan Class dari sistem 

iKlaster yang dikembangkan. Pada web iKlaster ini terdapat 10 
iKlaster dan 1 class tambahan untuk mendukung proses 

pengamanan data menggunakan metode base64. 

Gambar 9. Class Diagram iKlaster 
 

merupakan class diagram pada web iKlaster. Class
 tersebut adalah class order pelanggan berisi fungsi untuk 

mengelola proses pengorderan oleh pelanggan, class mod_login berisi fungsi 
untuk melakukan login, class keranjang berisi fungsi untuk pemesanan 

mod_pelanggan berisi fungsi query untuk pelangg
registrasi_pelanggan berisi fungsi untuk registrasi pelanggan, class order klaster 
berisi fungsi untuk melakukan order klaster, class mod_klaster berisi fungsi 

mod_order berisi fungsi query untuk order, class mod_produk
untuk produk, class produk_anggota berisi fungsi untuk 

mengelola produk anggota klaster dan class base64 berisi fungsi untuk melakukan 
Class base64 merupakan class yang digunakan untuk 

mendukung sistem keamanan proses transaksi bisnis dengan menggunakan 

berdasarkan 
yang digunakan untuk 

mail dilakukan oleh user, 
username yang 

diaktifkan. Jika benar maka aktivasi berhasil, jika tidak maka akun gagal di 

serta atribut-atribut 
dari sistem 

ini terdapat 10 
bahan untuk mendukung proses 

 

Class yang 
order pelanggan berisi fungsi untuk 

mod_login berisi fungsi 
keranjang berisi fungsi untuk pemesanan 

untuk pelanggan, class 
order klaster 

mod_klaster berisi fungsi query 
mod_produk 

produk_anggota berisi fungsi untuk 
64 berisi fungsi untuk melakukan 

yang digunakan untuk 
s transaksi bisnis dengan menggunakan 



Setelah merancang sistem dengan UML langkah selanjutnya adalah 
perancangan database. 
pembuatan database. Tabel
berisi field-field sebagai kolom penyimpanan data pada setiap tabel. Dalam 
pembuatan sistem keamanan ini akan terdapat 
tentunya antara tabel yang satu dengan tabe
penelitian ini di fokuskan pada beberapa tabel yaitu tabel
dalam aktivitas pelanggan ke sistem 
lain sebagai berikut. 

 

No 
1. tbl_diskon_pembeli

2. tbl_item_order
3. tbl_konfirmasi_pembayaran

4. tbl_order

5. tbl_pelanggan

6. tbl_login
7. tbl_produk_barang

 
 
4. Implementasi dan Pembahasan
 

Untuk pengaturan awal pada 
plugin CodeIgniter dari 
dengan cluster dan meletakkannya di 
iKlaster.com. Pengaturan kedua adalah pengaturan 
directory Spanel/sites/iKlaster.
halaman pertama yang akan terbuka saat aplikasi dijalankan maka perlu 
pengaturan controller utama yang akan dipanggil. Pengaturan tersebut terletak 
pada directory application/config/routes.
ketika aplikasi dijalankan adalah 
autoload yang terletak pada 
menghubungkan basis  data yang sudah dibuat dengan aplikasi yang dibuat 
dibutuhkan beberapa pen
yang terdapat dalam application/config/database.php. 
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Setelah merancang sistem dengan UML langkah selanjutnya adalah 
 Tabel merupakan salah satu komponen penting dalam 

. Tabel-tabel tersebut digunakan untuk menyimpan data yang 
sebagai kolom penyimpanan data pada setiap tabel. Dalam 

pembuatan sistem keamanan ini akan terdapat 7 (tujuh) tabel dalam database
tentunya antara tabel yang satu dengan tabel yang lain saling berhubungan. Dalam 
penelitian ini di fokuskan pada beberapa tabel yaitu tabel-tabel yang berpengaruh 
dalam aktivitas pelanggan ke sistem web iKlaster, Tabel 1 yang digunakan antara 

Tabel 1. Tabel Pendukung Aplikasi 
Tabel Kegunaan 

tbl_diskon_pembeli Digunakan untuk 
menentukan diskon pembeli 

tbl_item_order Digunakan untuk data item 
tbl_konfirmasi_pembayaran Digunakan  untuk mencatat 

konfirmasi pembayaran 
tbl_order Digunakan untuk mencatat 

order 
tbl_pelanggan Digunakan untuk 

menyimpann data pelanggan 
tbl_login Digunakan untuk login 
tbl_produk_barang Digunakan untuk data 

produk 

Implementasi dan Pembahasan 

Untuk pengaturan awal pada framework CodeIgniter yaitu mengunduh 
dari CodeIgniter.com, kemudian mengganti nama 

dan meletakkannya di directory sites/www pada Spanel 
Pengaturan kedua adalah pengaturan base_url, yang terletak pada 

/iKlaster.com/www/config/config.php. Untuk menentukan 
halaman pertama yang akan terbuka saat aplikasi dijalankan maka perlu 

utama yang akan dipanggil. Pengaturan tersebut terletak 
application/config/routes.php. Library yang otomatis dipanggil

ketika aplikasi dijalankan adalah library database. Pengaturannya adalah pada file 
yang terletak pada directory application/config/autoload.php. Untuk 

menghubungkan basis  data yang sudah dibuat dengan aplikasi yang dibuat 
dibutuhkan beberapa pengaturan. Pengaturan ini dilakukan  pada file database.php 

application/config/database.php.  

 
Gambar 10. Tampilan Login Pelanggan 

Setelah merancang sistem dengan UML langkah selanjutnya adalah 
Tabel merupakan salah satu komponen penting dalam 

tabel tersebut digunakan untuk menyimpan data yang 
sebagai kolom penyimpanan data pada setiap tabel. Dalam 

database dan 
l yang lain saling berhubungan. Dalam 

tabel yang berpengaruh 
iKlaster, Tabel 1 yang digunakan antara 

yaitu mengunduh 
kemudian mengganti nama folder 

pada Spanel 
, yang terletak pada 

php. Untuk menentukan 
halaman pertama yang akan terbuka saat aplikasi dijalankan maka perlu 

utama yang akan dipanggil. Pengaturan tersebut terletak 
yang otomatis dipanggil 

. Pengaturannya adalah pada file 
php. Untuk 

menghubungkan basis  data yang sudah dibuat dengan aplikasi yang dibuat 
database.php 



 
Gambar 10 merupakan tampilan untuk 

iKlaster. Pada field username
registrasi. Untuk mengetahui apakah data 
ter-enkripsi dengan base64, maka akan dilakukan 
Wireshark. Capture paket 
halaman login dibagi menjadi 3 yaitu 
pengamatan dengan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 

 

Gambar 1
 
Setelah melakukan 

pelanggan dapat melakukan pemesanan. Tampilan untuk melakukan pemesanan 
barang dapat dilihat pada 

 

Gambar 

Setelah melakukan pemesanan barang pelanggan harus melakukan proses 
check-out. Pada proses 
tujuan, kode pos dan metode
out disandikan dengan menggunakan base64. Hasil dari pengamatan data 
out dengan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 
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merupakan tampilan untuk login sebagai pelanggan ke 
username diisi dengan email yang digunakan pada saat 

registrasi. Untuk mengetahui apakah data login yang dikirim dalam keadaan aman 
enkripsi dengan base64, maka akan dilakukan capture paket menggunakan 

paket login dapat dilihat pada bagian pengujian. Pada 
dibagi menjadi 3 yaitu view, controller dan model

pengamatan dengan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 

 
Gambar 11. Data Pengamatan Proses Login  

Setelah melakukan login ke dalam sistem e-commerce web
pelanggan dapat melakukan pemesanan. Tampilan untuk melakukan pemesanan 
barang dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Tampilan Pemesanan Barang 

 
Setelah melakukan pemesanan barang pelanggan harus melakukan proses 

. Pada proses check-out ini berisi data barang, nama tujuan, alamat 
tujuan, kode pos dan metode. Untuk keperluan keamanan data maka data 

disandikan dengan menggunakan base64. Hasil dari pengamatan data 
dengan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 13. 

sebagai pelanggan ke web 
diisi dengan email yang digunakan pada saat 

yang dikirim dalam keadaan aman 
paket menggunakan 

engujian. Pada 
model. Hasil 

pengamatan dengan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 11. 

commerce web iKlaster 
pelanggan dapat melakukan pemesanan. Tampilan untuk melakukan pemesanan 

Setelah melakukan pemesanan barang pelanggan harus melakukan proses 
barang, nama tujuan, alamat 

. Untuk keperluan keamanan data maka data check-
disandikan dengan menggunakan base64. Hasil dari pengamatan data check-



 

Gambar 1

Gambar 
 
Gambar 14 merupakan verifikasi pembayaran yang dikirim oleh 

Setelah link pada email tersebut dibuka maka pelanggan akan di 
konfirmasi pembayaran.  
 

Gambar 
 
Pada Gambar 15 merupakan verifikasi pembayaran yang didapat pelanggan 

setelah melakukan klik 
klik pada link konfirmasi pada bagian status. 
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Gambar 13. Hasil Pengamatan Data Checkout 
 

Gambar 14. Tampilan Email Verifikasi Pembayaran 

merupakan verifikasi pembayaran yang dikirim oleh server
pada email tersebut dibuka maka pelanggan akan di redirect 

Gambar 15. Tampilan Verifikasi Pembayaran 

merupakan verifikasi pembayaran yang didapat pelanggan 
setelah melakukan klik link pada email verifikasi. Pelanggan harus melakukan 

konfirmasi pada bagian status.  

 

 

server iKlaster. 
 ke halaman 

 

merupakan verifikasi pembayaran yang didapat pelanggan 
pada email verifikasi. Pelanggan harus melakukan 



 
Pada Gambar 16 merupakan 

Pelanggan wajib mengisikan data sesuai dengan rekening bank yang dimilikinya.
Hasil pengamatan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 

 

 
Untuk kode program 

dapat dilihat pada Kode Program 1
 
Kode Program 1. Encode Decode
 

1.  encode = function (input) {return translate(input, dataBits, 
codeBits, false);};

2.  decode = function (input) {return translate(input,
dataBits, true);};

3.  translate = function (input, bitsIn, bitsOut, decoding) {
4.  var i, len, chr, byteIn, buffer, size, output, write;
5.  write = function (n) {
6.  if (!decoding) {
7.  output.push(keyString.charAt(n));

14 

 
Gambar 16. Konfirmasi Pembayaran 

merupakan form untuk melakukan konfirmasi pembayaran. 
Pelanggan wajib mengisikan data sesuai dengan rekening bank yang dimilikinya.
Hasil pengamatan menggunakan Wireshark dapat dilihat pada Gambar 17

Gambar 17. Paket Data Konfirmasi 

Untuk kode program encode decode pada nibbler.js dengan metode base64 
t dilihat pada Kode Program 1. 

Encode Decode base64 

encode = function (input) {return translate(input, dataBits, 
codeBits, false);};  
decode = function (input) {return translate(input,  codeBits, 
dataBits, true);};  
translate = function (input, bitsIn, bitsOut, decoding) {  
var i, len, chr, byteIn, buffer, size, output, write;  
write = function (n) {  
if (!decoding) {  
output.push(keyString.charAt(n));  

untuk melakukan konfirmasi pembayaran. 
Pelanggan wajib mengisikan data sesuai dengan rekening bank yang dimilikinya. 

17. 

 

dengan metode base64 

encode = function (input) {return translate(input, dataBits, 

codeBits, 
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8.  } else if (arrayData) { 
9.  output.push(n); 
10.  } else { 
11.  output.push(String.fromCharCode(n)); 
12.  } 
13.  }; 
14.  buffer = 0; 
15.  size = 0; 
16.  output = []; 
17.  len = input.length; 
18.  for (i = 0; i < len; i += 1) { 
19.  size += bitsIn; 
20.  if (decoding) { 
21.  chr = input.charAt(i); 
22.  byteIn = keyString.indexOf(chr); 
23.  if (chr === pad) { 
24.  break; 
25.  } else if (byteIn < 0) { 
26.  throw 'the character "' + chr + '" is not a member of ' + 

keyString;} 
27.  } else { 
28.  if (arrayData) { 
29.  byteIn = input[i]; 
30.  } else { 
31.  byteIn = input.charCodeAt(i); 
32.  } 
33.  if ((byteIn | max) !== max) { 
34.  throw byteIn + " is outside the range 0-" + max;} 
35.  } 
36.  buffer = (buffer << bitsIn) | byteIn; 
37.  while (size >= bitsOut) { 
38.  size -= bitsOut; 
39.  write(buffer >> size); 
40.  buffer &= mask[size];}} 
41.  if (!decoding && size > 0) { 
42.  write(buffer << (bitsOut - size)); 
43.  len = output.length % group; 
44.  for (i = 0; i < len; i += 1) { 
45.  output.push(pad);}} 
46.  ‘return (arrayData && decoding) ? output : 

output.join('');}; 

 
Berikut ini adalah penjelasan dari Kode Program 1, baris 1 proses 

melakukan encode, baris 2 proses melakukan decode. Baris 3 penamaan fungsi 
untuk memproses decode / encode. Baris 4 membuat variable yang diperlukan. 
Baris 5-13 proses untuk mengubah bytes ke dalam string. Baris 14-16 mengisi 
variable baris 4 dengan nilai default. Baris 17-40 proses decode / encode. Baris 
41-45 proses pengubah bytes ke dalam string. Baris 46 pengembalian data. Untuk 
encode menggunakan base64 dengan php dapat dilihat pada Kode Program 2. 
 
Kode Program 2. Encode php base64 
 

1.  class Base64  
2.  public function toString($str) { 
3.  $str = strtoupper($str); 
4.  if ($this->_charset == self::csSafe) { 
5.  $str = str_replace('O','0',$str); 
6.  $str = str_replace(array('I','L'),'1',$str);} 
7.  return $this->bin2str($this->tobin($str)); 
8.  } 
9.  public function toBin($str) { 
10.  if (!preg_match('/^['.$this->_charset.']+$/', $str)) 
11.  throw new Exception('Must match character set'); 
12.  $str = join('',array_map(array($this, '_mapbin'), 

str_split($str)));  
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13.  $str = preg_replace('/000(.{5})/', '$1', $str); 
14.  $length = strlen($str); 
15.  $rbits = $length & 7; 
16.  if ($rbits > 0)  
17.  $str = substr($str, 0, $length - $rbits); 
18.  return $str; 
19.  } 
20.  public function bin2str($str) { 
21.  if (strlen($str) % 8 > 0) 
22.  throw new Exception('Length must be divisible by 8'); 
23.  if (!preg_match('/^[01]+$/', $str)) 
24.  throw new Exception('Only 0\'s and 1\'s are permitted'); 
25.  preg_match_all('/.{8}/', $str, $chrs); 
26.  $chrs = array_map('bindec', $chrs[0]); 
27.  array_unshift($chrs, 'C*'); 
28.  return call_user_func_array('pack', $chrs); 
29.  } 

 
Berikut ini adalah penjelasan Kode Program 2, baris 1 penamaan class, baris 

2 penamaan fungsi. Baris 3 membuat input menjadi capital. Baris 4 - 8 proses 
menghasilkan hasil encode. Baris 9 penamaan fungsi untuk mengubah string 
menjadi binary string. Baris 10-19 proses mengubah inputan string menjadi 
binary string. Baris 20 penamaan fungsi untuk mengubah binary string menjadi 
string. Baris 21-29 proses encode binary string dan mengubahnya ke dalam string 
(chippertext). 

 
5. Uji Sistem 

 
Berdasarkan hasil dari uji validasi yang dilakukan pada bagian registrasi, 

login, pembelian, checkout pembelian, email konfirmasi, tagihan dan konfirmasi 
pembayaran didapat kesimpulan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Hasil 
uji validasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Uji Validasi 

No 
Aktivitas 
dan Event 

Input Output 
Status 
Pengujian 

1. Registrasi 
Pelanggan  

Data 
Pelanggan 

Berhasil 
melakukan 
registrasi dan 
mendapat email 
verifikasi  

Valid 

2. Login  Data 
Username 
dan 
Password 

Berhasil 
melakukan login 
dengan akun 
yang telah di 
verifikasi  

Valid 

3. Pembelian 
Produk  

Data 
pembelian 

Berhasil 
melakukan 
pembelian dan 
masuk ke dalam 
proses checkout  

Valid 
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4. Checkout 
Pembelian  

Klik 
Checkout 

Berhasil 
melakukan 
checkout dan 
mendapat email 
verifikasi  

Valid 

5. Terima 
email 
konfirmasi 
pada email 
pelanggan   

Login email 
pelanggan 

Email kofirmasi   Valid 

6. Melihat 
tagihan  

Verifikasi 
email 

Tagihan berhasil 
ditampilkan  

Valid 

7. Isi form 
pembayaran 

Data 
pembayaran 

Berhasil 
mengirim data 
konfirmasi 
pembayaran ke 
server untuk di 
verifikasi admin  

Valid 

 
Dari hasil pengujian tabel 2 dapat disimpulkan bahwa e-commerce pada web 

iKlaster dapat berjalan dengan baik. Mulai dari proses registrasi sampai dengan 
proses konfirmasi pembayaran. Untuk pengujian keamanan enkripsi data transaksi 
bisnis dilakukan dengan menggunakan Wireshark, dimana hasil coding sudah ter-
encode dan sudah tidak terbaca. 

6. Simpulan 
 

Berdasarkan  hasil  penerapan Sistem Keamanan Transaksi Bisnis 
Menggunakan base64 dan Verification Code Pada Sistem Jejaring Klaster, maka 
dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem keamanan data diperoleh dua rancangan 
desain proses keamanan menggunakan base64 yaitu pada proses login dan 
transaksi pembelian. Sedangkan verification code dirancang pada transaksi 
pembelian dengan tujuan sebagai autentikasi formal untuk transaksi pembelian 
oleh pelanggan. Penerapan pengamanan base64 dengan menggunakan library 
nibbler.js dan verification code menggunakan link update status code pada 
database server.  
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