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1. Pendahuluan 

 

Pada Toko Besi dan Bangunan Tirto Pekalongan, pengolahan sistem 

transaksi penjualan barangnya masih menggunakan aplikasi tanpa pengamanan 

database. Dengan penyimpanan data dengan pengamanan yang kurang, data dapat 

hilang serta dapat disalah gunakan. Penyalahgunaan data ini terjadi akan berakibat 

fatal, karena orang yang tidak berhak dapat menggunakan data untuk hal-hal yang 

dapat merugikan perusahaan. .  

Algoritma AES (Advanced Encryption Standard) merupakan algoritma 

kriptografi yang menggunakan kriptografi simetris atau block chiper simetris 

untuk proses enkripsi dan dekripsi. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme 

sistem pengamanan data menggunakan sistem pengamanan data hash SHA-512 

dan enkripsi AES pada sistem Toko Besi dan Bangunan Tirto Pekalongan karena 

dalam sistem pengamanan tersebut ada dua tahap pengamanan yaitu proses 

enkripsi menggunakan hash SHA-512 serta menghasilkan algoritma private key 

pada enkripsi AES, sehingga hanya yang memiliki private key yang dapat 

membuka atau membaca data tersebut. 

Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang diangkat 

yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi berupa Sistem Transaksi 

Penjualan Barang pada Toko Besi dan Bangunan Tirto Pekalongan dengan sistem 

pengamanan data menggunakan metode enkripsi AES, ditambah hash SHA-512 

dan private key pada aplikasi. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

untuk membangun sistem keamanan database transaksi jual beli perusahaan 

dengan sistem enkripsi AES ditambah hash SHA-512 sebagai private key-nya. 

 

2. Kajian Pustaka  

 

Pada aplikasi yang berjudul Sistem Pengamanan Data Menggunakan 

Metode MD5 dan Private Key pada Aplikasi Berbasis Client Server, transaksi 

simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Buah Hati Bawen, 

menghasilkan kesimpulan perlunya suatu mekanisme sistem pengamanan data 

menggunakan metode Message  Digest 5 (MD5) karena dalam sistem 

pengamanan tersebut ada dua tahap pengamanan yaitu proses enkripsi 

menggunakan algoritma MD5 dan algoritma private key, sehingga hanya yang 

memiliki private key yang dapat membuka atau membaca data tersebut [1]. Beda 

penelitian yang dilakukan Kurniawan dengan penelitian ini adalah penggunaan 

metode enkripsi yang dipakai. 

Berdasarkan penelitian lain, dirancang aplikasi pengamanan dokumen 

yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen sistem pengamanan dokumen 

khususnya untuk dokumen berbasis teks. Prinsip yang dipakai dalam pengamanan 

dokumen adalah bagaimana sistem dapat mengamankan proses penyimpanan dan 

pengiriman dokumen. Mula-mula dokumen dalam bentuk teks dienkripsi, 

sehingga dokumen tidak dapat dibaca oleh siapapun, karena teks telah berubah 

menjadi susunan huruf yang teracak. Dokumen yang susunan hurufnya telah 

teracak tersebut jika ingin dibaca oleh pemilik dokumen, maka dokumen tersebut 
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harus dibuka dengan dekripsi. Sistem dibangun dengan perangkat lunak Borland 

Delphi 7 [2]. 

 Sementara ilmu kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

penyembunyian huruf atau tulisan sehingga membuat tulisan tersebut tidak dapat 

dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan. Kriptografi mempunyai 2 (dua) 

bagian yang penting, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses dari 

penyandian pesan asli menjadi pesan yang tidak dapat diartikan seperti aslinya. 

Dekripsi sendiri berarti merubah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan 

aslinya. Pesan asli biasanya disebut plaintext, sedangkan pesan yang sudah 

disandikan disebut ciphertext [3]  

Pesan yang akan dienkripsi disebut plaintext yang dimisalkan plaintext 

(P), proses enkripsi dimisalkan enkripsi (E), proses dekripsi dimisalkan dekripsi 

(D), dan pesan yang sudah dienkripsi disebut ciphertext yang dimisalkan 

ciphertext (C) maka dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut: 

 
Gambar 1 Proses Enkripsi dan Dekripsi 

 

Data atau informasi yang akan dienkripsi (plaintext) diacak oleh suatu 

kunci yang telah ditentukan kemudian output dari proses enkripsi (ciphertext) 

dikembalikan ke bentuk aslinya oleh sebuah kunci yang sama, digambarkan pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2 Proses Enkripsi dan Dekripsi dengan Kunci K 

 

Fungsi enkripsi E dioperasikan dengan P kemudian menghasilkan C, yang 

digambarkan seperti notasi berikut :  

E ( P ) = C 

Pada proses dekripsi data yang sudah diproses pada enkripsi (ciphertext) 

melalui proses dekripsi data akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk plaintext/ 

data aslinya, yang digambarkan seperti notasi berikut :  

D ( C ) = P 

Data atau informasi yang telah melalui proses enkripsi dan dekripsi, 

dimana data yang sudah diacak akan menghasilkan data atau informasi aslinya 

(plaintext), yang digambarkan seperti notasi berikut :  

D ( E ( P ) ) = P 

Algoritma enkripsi digunakan pada saat melakukan proses enkripsi 

terhadap suatu plaintext dan algoritma dekripsi digunakan pada saat melakukan 

proses dekripsi terhadap suatu ciphertext. Sedangkan dalam penerapannya 

algoritma enkripsi dan algoritma dekripsi harus menggunakan kunci untuk 
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membuka dan menutup sandinya, hal ini untuk menjaga keamanan data atau 

informasi tersebut. Kunci yang dimaksud dapat dilambangkan dengan K.  

Kunci yang digunakan dapat berupa sebuah angka bernilai kecil atau besar 

sesuai dengan angka-angka yang telah ditentukan untuk sebagai nilai transformasi 

matematis yang memetakan plaintext ke ciphertext dan sebaliknya. Ciphertext 

sangat dipengaruhi oleh keberadaan plaintext dan kuncinya, jadi nilai dari suatu 

kunci akan mempengaruhi fungsi enkripsi dan dekripsi, sehingga fungsi enkripsi 

tersebut dapat dinotasikan seperti berikut :  

Ek ( P ) = C  

Bila kunci yang dipakai untuk proses enkripsi sama dengan kunci yang 

dipakai untuk proses dekripsi, maka dapat digambarkan dengan notasi sebagai 

berikut :  

( Dk ( Ek ) ) = P 

Keterangan : 

K : Kunci 

Ek : Kunci Enkripsi 

Dk : Kunci Dekripsi 

Konsep dasar inilah yang dipergunakan untuk teknik enkripsi dan dekripsi untuk 

menjaga Keamanan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang 

tidak berkepentingan. 

Fungsi hash adalah sebuah fungsi matematika yang menggabungkan 

operasi logika untuk biner, teori bilangan, dan komposisi fungsi. Fungsi hash 

kriptografi adalah fungsi hash yang memiliki beberapa sifat keamanan tambahan 

sehingga dapat dipakai untuk tujuan keamanan data yang umumnya digunakan 

untuk keperluan autentikasi dan integritas data. Kelebihan fungsi hash ialah 

menjaga integritas data, menghemat waktu pengiriman dan menormalkan panjang 

data yang beraneka ragam [1] 

Algoritma AES merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan 

kriptografi simetris atau block chiper simetris untuk proses enkripsi dan dekripsi. 

Algoritma AES bekerja menggunakan substitusi, permutasi dan sejumlah putaran 

yang dikenakan pada tiap blok yang akan dienkripsi dan dekripsi [4]  

Algoritma AES mempunyai 3 fungsi utama, pertama plaintext adalah array yang 

berukuran 16-byte, yang berisi data masukan. Kedua, ciphertext adalah array state 

yang berisi hasil enkripsi, dan  kunci adalah array yang berukuran 16-byte, yang 

berisi kunci cipher (disebut juga cipher key).  

Gambar proses enkripsi dan dekripsi pada AES dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Garis besar dari algoritma AES adalah yang pertama transformasi AddRoundKey. 

Proses kedua yaitu putaran sebanyak Nr–1 kali, prosesnya yaitu : Transformasi 

SubBytes , Transformasi ShiftRows, Transformasi MixColumns, dan Transformasi 

AddRoundKey. Dan proses terakhir yaitu Final round, proses untuk putaran 

terakhir, yang terdiri dari Transformasi SubBytes, Transformasi ShiftRows, dan 

Transformasi AddRoundKey  

 



 

9 

 

 
Gambar 3 Diagram Proses Enkripsi Dan Dekripsi [3] 

 

Proses enkripsi pada algoritma AES terdiri dari 4 jenis Transformasi yaitu 

SubBytes, ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey. Pada awal proses enkripsi, 

input yang telah disalin ke dalam array state akan mengalami Transformasi 

AddRoundKey. Setelah itu, array state akan mengalami Transformasi SubBytes, 

ShiftRows, MixColumns, dan AddRoundKey secara berulang-ulang sebanyak Nr 

(jumlah round). Proses ini dalam algoritma AES disebut sebagai round function. 

Round yang terakhir agak berbeda dengan round sebelumnya dimana pada round 

terakhir, array state tidak mengalami Transformasi MixColumns (Munir,2004). 

Transformasi AddRoundKey melakukan operasi XOR terhadap sebuah 

kunci ronde putaran dengan state. Transformasi SubBytes merupakan transformasi 

yang mensubtitusikan 1 sel pada state dengan 1 sel yang bersesuaian pada tabel S-

Box. Elemen-elemen pada tabel S-Box itu sendiri telah ditentukan sebelumnya dan 

bersifat permanen. bilamana akan dilakukan penggantian elemen 19 pada state, 

maka elemen yang bersesuaian pada tabel S-Box terletak pada baris ke-1 dan 

kolom ke-9. Proses tersebut dilakukan pada setiap elemen dalam state. 

Transformasi Shiftrows pada dasarnya adalah proses pergeseran bit. Bit 

pada baris terakhir yaitu baris 1, 2 dan 3 dari state digeser secara memutar dengan 

jumlah pergeseran yang berbeda, dilakukan dengan pergeseran pada elemen 

matriks bit. Pergeseran terjadi pada deret a1.3, a2.3, dan a3.3. Pergeseran ini 

dilakukan per baris dengan digeser 1 langkah ke depan, kecuali untuk deretan 

index 0 yang jumlah pergeserannya bernilai 0, sehingga tidak bergeser. 

Transformasi MixColumns dengan proses mengalikan 1 kolom dengan matriks 

c(x) [4]. Gambar proses enkripsi pada AES dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Diagram Proses Enkripsi pada AES  

 

Transformasi cipher dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah 

yang berlawanan untuk menghasilkan inverse cipher. Transformasi byte yang 

digunakan pada invers cipher adalah InvShiftRows, InvSubBytes, InvMixColumns, 

dan AddRoundKey. Transformasi InvShiftRows adalah Transformasi byte yang 

berkebalikan dengan Transformasi ShiftRows. Pada Transformasi InvShiftRows, 

dilakukan pergeseran bit ke kanan, sehingga pada baris kedua, pergeseran bit 

dilakukan sebanyak 3 kali, sedangkan pada baris ketiga dan baris keempat, 

dilakukan pergeseran bit sebanyak dua kali dan satu kali [4]. 

Transformasi InvSubBytes merupakan Transformasi bytes yang 

berkebalikan dengan Transformasi SubBytes. Pada Transformasi InvSubBytes, tiap 

elemen pada state dipetakan dengan menggunakan tabel invers S-Box. Perkalian 

invers yang dilakukan pada Transformasi InvSubBytes ini sama dengan perkalian 

invers yang dilakukan pada Transformasi SubBytes. Transformasi 

InvAddRoundKey tidak mempunyai perbedaan dengan Transformasi 

AddRoundKey karena pada Transformasi ini hanya dilakukan operasi XOR antara 

state dengan kunci ronde putaran. Gambar proses dekripsi pada AES dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 
Gambar 5 Diagram Proses Dekripsi pada AES [4] 
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Bagian ini menerangkan tentang SHA dari masa kemasa dan juga 

menjelaskan algoritma hash yang juga terbilang aman selain SHA. 

SHA-0, dikatakan mempunyai kekuatan 280, maksudnya adalah, dengan 

melakukan brute force, data yang disandikan dengan algoritma ini akan pecah, 

dalam hal ini mengalami collision yaitu kesamaan nilai hash dari input yang 

berbeda. SHA-0 mengalami beberapa kelemahan dalam Collition Attack  

Misal SHA-1 digunakan untuk meng-hash sebuah pesan, M, yang 

mempunyai panjang maksimum 264-1 bits. Algoritma ini menggunakan urutan 

dari 80 kali 32-bit kata, dengan menggunakan 5 variabel yang menampung 32 bits 

per variabel, dan hasil hash-nya. Jadi, hasilnya adalah 160 bit hasil hash. 

3.  Metode dan Perancangan Sistem 

Metode yang dipakai untuk membuat sistem ini adalah metode prototype. 

Metode prototype adalah metode pengembangan sistem yang banyak digunakan. 

Model ini memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antara pengembang 

program dan pengguna sehingga sistem yang dibuat hasilnya lebih maksimal [5]. 

Tahap-tahap metode prototype dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6  Model Proses Prototyping [5] 

 

Metode prototype dikembangkan dengan membuat prototype aplikasi 

perangkat lunak untuk selanjutnya dievaluasi oleh pengguna dan diperbaiki sesuai 

dengan hasil evaluasi tersebut. Metode ini sangat cocok untuk dipakai bila pada 

aplikasi yang dibuat, output yang dinginkan pengguna kurang terdefinisi secara 

jelas. Oleh karena itu, metode ini membutuhkan komunikasi yang jelas antara 

pengembang perangkat lunak dengan pengguna sehingga hasil yang diperoleh 

sesuai dengan keinginan pengguna.  

Keuntungan dari metode prototype ini adalah adanya komunikasi yang 

baik antara pengembang dan pengguna, sehingga pengguna dapat turut berperan 

aktif dalam menentukan arah pengembangan perangkat lunak, dan pengembang 

pun dapat menghemat waktu pengerjaan dan dapat bekerja lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

Adapun tahapan dari metode prototype ini adalah sebagai berikut, yang pertama 

adalah pengumpulan kebutuhan. Pada tahap pengumpulan kebutuhan ini, 

dikumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk membuat aplikasi. Proses 

pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada aplikasi. Penulis 

melakukan wawancara dengan pemilik Toko Besi dan Bangunan Tirto Pekalongan 



 

12 

 

dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Setelah itu Penulis 

melakukan analisa kebutuhan sistem yang dikembangkan berdasarkan permintaan 

pengguna sistem, serta dilakukan pencarian kebutuhan dari keseluruhan sistem 

yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, 

mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain 

seperti hardware dan database. Mulai dari data algoritma kriptografi yang 

menggunakan kriptografi simetris atau block chiper simetris untuk proses enkripsi 

dan dekripsi algoritma AES, enkripsi SHA-512, dan lain sebagainya yang 

diperlukan untuk membuat aplikasi dan menulis laporan ini. 

Bahan dan data bersumber dari buku cetak, jurnal, artikel, dan situs 

internet yang menunjang dan mendukung perancangan sistem transakasi keuangan 

penjualan barang berbasis client server menggunakan sistem pengamanan data 

enkripsi AES menggunakan hash SHA-512 dalam skripsi ini. 

Yang kedua yaitu perancangan, prototype sudah mulai dirancang, yang 

diperlukan adalah merancang desain tampilan antarmuka aplikasi, flowchart, use 

case diagram, activity diagram untuk user. Yang terakhir yaitu evaluasi 

prototype. Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap aplikasi dengan bantuan 

saran dalam perancangan sistem transakasi keuangan penjualan barang berbasis 

client server menggunakan sistem pengamanan data enkripsi AES menggunakan 

hash SHA-512  dari pemilik Toko Besi dan Bangunan Tirto Pekalongan selaku user 

sistem. Jika masih ada yang kurang sesuai pada aplikasi, maka diadakan perbaikan 

pada aplikasi dengan mulai mengumpulkan data seperti pada tahap 1. Apabila 

aplikasi sesuai dengan yang diinginkan, maka proses selesai. 

Dalam perancangan  sistem  digunakan  flowchart. Perancangan dimulai 

dengan membuat sebuah alur dari model perangkat lunak yang sesuai dengan alur 

pembuatan sosiogram. Setelah membuat alur atau use case tersebut maka langkah 

selanjutnya adalah membuat aplikasi yang sesuai dengan use case yang telah 

dibuat. Membuat aplikasi ini meliputi desain interface aplikasi tersebut dan 

melakukan pengkodean terhadap sistem tersebut. 

 
Gambar 7  Flowchart Aplikasi 

 

 Langkah pertama dalam merancang sistem ini dibuat flowchart sebagai 

analisis awal. Model flowchart proses enkripsi sistem dapat seperti tampak 
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Gambar 7. Privat Key (kata kunci) akan dienkripsi menggunakan hash SHA-512, 

untuk selanjutnya dienkripsi menggunakan AES. Ketika data berupa plain text 

akan diinput ke aplikasi, plain text tersebut akan dienkripsi menggunakan AES 

sehingga akan mengkasilkan chiper text yang akan di-update pada table database 

dan tersimpan pada database aplikasi. Data yang masuk selanjutnya. Data yang 

masuk database dalam kondisi masih terenkripsi, sehingga tidak bisa dibaca 

secara langsung, maka diperlukan proses dekripsi agar data dapat dibaca.  

 Sementara use case diagram menggambarkan interaksi antara actor dengan 

proses atau sistem yang dibuat. Dalam use case diagram terdapat satu aktor, yaitu 

user pemakai aplikasi. Dengan menggunakan analisis, didapatkan informasi 

mengenai actor, fungsi-fungsi yang diharapkan dapat dilakukan oleh actor. Hasil 

tersebut akan dipresentasikan dalam sebuah use case diagram sehingga 

didapatkan hubungan/interaksi antar actor. Hubungan interaksi yang menjadi 

sebuah jalinan baik secara sekuensial maupun paralel dalam use case diagram 

merupakan gambaran sistem secara utuh. Use case diagram dari sistem yang 

dikembangkan seperti terlihat dari Gambar 8. 

Set Ketegori

Laporan Penjualan

Pemilik

Admin

Set Data Barang
Tambah Stok

Info Stok
Mengubah Password

Operator

Melakukan Transaksi

 
Gambar 8  Use Case Diagram  

 Dalam use case diagram ini terdapat tiga aktor sebagai pengguna, yaitu 

administrator, pemilik dan user. Administrator adalah seorang karyawan Toko 

Besi dan Bangunan Tirto Pekalongan yang dipercaya dan  bertanggung jawab atas 

semua data yang tersimpan di database, pemilik adalah pemilik Toko Besi dan 

Bangunan Tirto Pekalongan sedangkan user adalah karyawan yang bertugas untuk 

mengecek transsakasi penjualan. 

 Gambar 8 mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan jika 

seorang pengguna masuk sebagai administrator, pemilik atau user. Dari sini dapat 

dilihat bahwa hak akses ketiga pengguna tersebut berbeda. Set Data Barang data 

oleh administrator digunakan untuk memperbarui data transaksi pada sistem 

sesuai kebutuhan, termasuk didalamnya mengatur jumlah data dan mengatur user 

yang berfungsi menambah dan menghapus user sesuai kebutuhan, misalnya 

diperlukan user  baru atau keluar sehingga perlu dihapus dari sistem, serta 

memberikan informasi stok yang tersedia. Administrator, pemilik, maupun 

operator dapat merubah password masing-masing. Pemilik maupun dapat melihat 

laporan transaksi penjualan, sehingga dapat melihat total keuntungan yang 
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diperoleh toko dalam kurun waktu tertentu. Operator hanya bertugas untuk 

melakukan transaksi jika dan pembelian barang. 
 

4. Hasil Implementasi dan Pembahasan 

Pada layout halaman login pada Gambar 9 terdapat 3 kolom textbox yang 

harus diisi, yaitu username, password dan login sebagai.  Username dan 

password diisi sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh admin, 

sedangkan kolom login sebagai diisi level user yang akan masuk ke aplikasi. 

Terdapat combo box pilihan level user yaitu Pemilik, Administrator dan Operator. 

Pada bagian bawah  layout halaman login terdapat tombol Login untuk masuk ke 

aplikasi dan tombol Keluar jika ingin membatalkan masuk aplikasi. 

 

 
Gambar 9 Layout Halaman Login 

 

 

Kode Program 1 mod_login.vb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Public Function cekLogin(ByVal username As String, 
ByVal password As String, ByVal role As Integer) As 
Boolean 

2. Dim dt As New DataTable 
3. Dim cocok As Boolean = False 
4. _connection = New mod_connection 
5. Using cn As New 

SqlConnection(_connection.getConnectionString) 
6. Try 
7. cn.Open() 
8. Using cm As New SqlCommand 
9. cm.Connection = cn 
10. cm.CommandText = "SELECT * FROM tbl_login WHERE 

username = '" & username & "' AND password = '" & 
password & "' AND role = " & role 

11. Dim da As New SqlDataAdapter 
12. da.SelectCommand = cm 
13. da.Fill(dt) 
14. If dt.Rows.Count > 0 Then 
15. cocok = True 
16. End If 
17. End Using 
18. Catch ex As Exception 
19. MsgBox("Gagal Konek ke Database", MsgBoxStyle.Critical) 
20. End Try 
21. End Using 
22. Return cocok 
23. End Function 
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Pada baris 4 dari Kode Program 1, merupakan nama fungsi untuk 

membuat objek class koneksi. Pada baris 5-7 merupakan fungsi untuk membuka 

koneksi aplikasi dengan database. Pada baris 8-10 berfungsi untuk membuat SQL 

command untuk memanggil username, password dan role dari tabel yang ada di 

database, yang nantinya akan dieksekusi.  

Setelah administrator mengisi username dan password terlebih dahulu di 

halam login, admin dapat masuk ke user interface Administrator. Terdapat lima 

tombol yang berada di atas user interface Administrator yang merupakan 

wewenang apa saja yang dapat dilakukan administrator terhadap data di database 

yaitu Kategori Barang, Barang, Pengujian, Pengaturan Password, dan tombol 

Keluar. seperti terlihat pada Gambar 1. Administrator mempunyai kewenangan 

untuk mengatur master data ataupun updating data, yaitu berupa pengaturan 

jumlah barang, jenis barang maupun pengkategorian barang yang ada di gudang. 

Admin berhak untuk merubah password user yang levelnya operator serta 

password administrator sendiri. Menu Keluar digunakan saat administrator ingin 

keluar dari halaman administrator 

 
Gambar 10 User Interface Admin 

 

Pada menu Barang, administrator dapat menambah nama barang baru 

yang akan dijual sesuai dengan instruksi pemilik. Terdapat kolom  Kode Barang, 

Kategori Barang, Nama Barang, Satuan Barang, Harga Jual, Keterangan dan 

Data Barang yang bisa diisikan administrator, dengan minimal stok adalah 1, 

seperti tampak pada Gambar 11. Administrator berhak merubah kode barang, 

kategori barang, nama barang, satuan barang yang dijual, ataupun menghapus 

barang jika memang sudah tidak dijual di toko. 
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Gambar 11 User Interface Tambah Barang Baru 

 

Pada tombol Barang pada user interface Penjualan Barang, administrator 

dapat menambah nama barang, harga jual, stok serta jumlah beli sesuai dengan 

instruksi pemilik ketika jumlah stok barang di gudang menipis atau hampir habis. 

Terdapat kolom  Nama Barang, Harga Jual, Stok dan Jumlah Beli yang bisa 

diisikan administrator, dengan minimal stok adalah 1, seperti tampak pada 

Gambar 12. 

 
Gambar 12 User Interface Penjualan Barang 

 

Administrator dapat menghapus nama barang yang sudah tidak diperlukan, 

ketika barang sudah tidak dijual lagi di toko atau memang sudah tidak diproduksi 

lagi. Administrator dapat memilih nama barang yang ingin dihapus, serta menekan 

tombol Hapus pada User Interface Tambah Barang Setelah selesai menekan 

tombol Hapus, akan muncul konfirmasi message box peringatan apakah barang 

ingin dihapus dari database sistem. 

Pada menu Kategori Barang pada user interface administrator, 

administrator dapat menambah kategori barang yang akan dijual, misalnya karena 

salah dalam pengkategorian barang atau beberapa jenis barang ingin dijadikan 

satu kategori. Terdapat tombol Ubah untunk merubah kategori barang lama ke 

baru, tombol Hapus untuk menghapus kategori barang lama, serta Simpan untuk 

menyimpan perubahan. Administrator dapat merubah/menghapus kategori barang 
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yang sudah tidak diperlukan, misalnya barang sejenis/mirip tapi beda kategori, 

sehingga ingin dijadikan satu kategori. Administrator dapat memilih kategori 

barang yang ingin diubah, serta menekan tombol Hapus pada User Interface 

Tambah Kategori. 

Pada menu Pengujian pada user interface administrator, administrator 

dapat menguji kemampuan enkripsi data pada sistem yang berjalan. Administrator 

dapat memasukkan kata pada kolom Text yang Dienkripsi serta memasukkan kata 

kunci (key) pada kolom Kunci. Administrator dapat memilih enkripsi yang ingin 

diuji yaitu satu kali atau dua kali. Perbedaan hasil enkripsi satu kali dan dua kali 

tampak pada panjang karakter chiper text yang dihasilkan sistem terhadap plain 

text. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi sebanyak dua kali juga 

lebih lama dibanding enkripsi satu kali, yang bisa dibuktikan pada kolom Waktu 

Proses. Setelah proses pengujian enkripsi selesai, administrator dapat melakukan 

proses dekripsi chiper text. Administrator diharuskan memasukkan key yang sama 

waktu proses enkripsi pada kolom Kunci untuk melakukan proses dekripsi. Proses 

dekripsi dilakukan sesuai jumlah enkripsi yang dilakukan, jika satu kali enkripsi, 

dekripsi juga satu kali, sedangkan enkripsi dua kali, juga dekripsi sebanyak dua 

kali. Terdapat tombol Ubah untunk merubah kategori barang lama ke baru, seperti 

tampak pada Gambar 13. 

Pada Gambar 13. plain text yang dienkripsi adalah amel, sedangkan kata 

kunci untuk mengenkripsi adalah 123, sehingga menghasilkan sebuah rangkaian 

chiper text. Saat chiper text didekripsi dengan kata kunci yang sama, 

menghasilkan plain text seperti sebelum dienkripsi yaitu amel. 

 

 
Gambar 13 Pengujian Enkripsi 
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Kode Program 2 Class Enkripsi AES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 2, merupakan nama fungsi untuk membuat class enkripsi 

AES pada aplikasi. Pada baris 2 dari Kode Program 2, merupakan nama fungsi 

untuk membuat objek class membuat objek class AES dengan memanfaatkan 

library yang tersedia pada  VB.net. Pada baris 3 dari Kode Program 2, merupakan 

nama fungsi untuk membuat objek class membuat objek class hash SHA-512 

dengan memanfaatkan library yang tersedia pada  VB.net. Pada baris 4 

merupakan fungsi untuk membuat variable encrypted bertipe string, sedangkan 

hash dibuat dengan tipe array byte dengan panjang 32. Proses enkripsi 

ditampilkan pada kode program baris ke-14, untuk selanjutnya hasil enkripsi 

dikembalikan pada baris ke-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Public Function AES_Encrypt(ByVal input As String, 
ByVal kunci As String) As String 

2. Dim AES As New System.Security.Cryptography.AesManaged 
3. Dim Hash_AES As New 

System.Security.Cryptography.SHA512CryptoServiceProvid
er 

4. Dim encrypted As String = "" 
5. Try 
6. Dim hash(31) As Byte 
7. Dim temp As Byte() = 

Hash_AES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.G
etBytes(kunci)) 

8. Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16) 
9. Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 16) 
10. AES.Key = hash 
11. AES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB 
12. Dim AESEncrypter As 

System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = 
AES.CreateEncryptor 

13. Dim Buffer As Byte() = 
System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(input) 

14. encrypted = 
Convert.ToBase64String(AESEncrypter.TransformFinalBloc
k(Buffer, 0, Buffer.Length)) 

15. Catch ex As Exception 
16. End Try 
17. Return encrypted 
18. End Function 
19. Return cocok 
20. End Function 
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Kode Program 3 Class Dekripsi AES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 3, merupakan nama fungsi untuk membuat class dekripsi 

AES pada aplikasi. Pada baris 2 dari Kode Program 3, merupakan nama fungsi 

untuk membuat objek class membuat objek class AES dengan memanfaatkan 

library yang tersedia pada  VB.net. Pada baris 3 dari Kode Program 3, merupakan 

nama fungsi untuk membuat objek class membuat objek class hash SHA-512 

dengan memanfaatkan library yang tersedia pada  VB.net. Pada baris 4 

merupakan fungsi untuk membuat variable decrypt bertipe string, sedangkan hash 

dibuat dengan tipe array byte dengan panjang 32. Proses dekripsi ditampilkan 

pada kode program baris ke-14, untuk selanjutnya hasil dekripsi dikembalikan 

pada baris ke-17. 

Sebelum masuk ke halaman user interface Pemilik, pemilik harus mengisi 

username dan password terlebih dahulu di halam login. Setelah berhasil masuk ke 

user interface Pemilik, terdapat lima tombol yang berada di atas user interface 

Pemilik yang merupakan wewenang apa saja yang dapat dilakukan pemilik 

terhadap aplikasi yaitu Lihat Stok, Hitung Keuntungan, Pengujian, Pengaturan 

Password, dan tombol Keluar. seperti terlihat pada Gambar 14. Lihat Stok 

berguna jika pemilik ingin melihat stok barang yang masih tersedia di gudang, 

serta Hitung Keuntungan berguna jika pemilik ingin melihat keuntungan 

penjualan barang di toko dalam kurun waktu tertentu. 
 

1. Public Function AES_Decrypt(ByVal input As String, 
ByVal kunci As String) As String 

2. Dim AES As New System.Security.Cryptography.AesManaged 
3. Dim Hash_AES As New 

System.Security.Cryptography.SHA512CryptoServiceProvide
r 

4. Dim hasil As String = "" 
5. Try 
6. Dim hash(31) As Byte 
7. Dim temp As Byte() = 

Hash_AES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.Ge
tBytes(kunci)) 

8. Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16) 
9. Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 16) 
10. AES.Key = hash 
11. AES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB 
12. Dim AESDecrypter As 

System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = 
AES.CreateDecryptor 

13. Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(input) 
14. hasil = 

System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(AESDecrypter.
TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length)) 

15. Catch ex As Exception 
16. End Try 
17. Return hasil 
18. End Function 
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Gambar 14 User Interface Pemilik 

 

Pemilik dapat melihat laporan penjualan barang yang sudah terjual dalam 

kurun waktu tertentu, misal satu minggu. Pemilik dapat memilih menu Laporan 

Penjualan Barang pada kiri atas user interface Pemilik, seperti tampak pada 

Gambar 15. 
 

 
Gambar 15 Laporan Penjualan Barang 

 

Pada Gambar 15. laporan penjualan barang dibuat dala kurun waktu 30 

hari, yaitu tanggal 1 Januari 2013 sampai tanggal 31 Januari 2013, sehingga akan 

ditampilkan secara keseluruhan transaksi selama satu bulan, berupa tanggal 

transaksi, nama pembeli, alamat, nomor telepon, serta total biaya yang sudah 

dibayarkan pelanggan. 

Salah satu menu yang ada pada user interface Pemilik adalah pemilik 

dapat mengganti password untuk login ke aplikasi pada menu Pengaturan 

Password. 

Sebelum masuk ke halaman user interface operator, operator harus 

mengisi username dan password terlebih dahulu di halam login. Setelah berhasil 

masuk ke user interface operator, terdapat empat tombol menu yang berada di 

kiri atas user interface operator yang merupakan wewenang apa saja yang dapat 

dilakukan operator yaitu Penjualan Barang, Pengujian, Pengaturan Password, 

dan tombol Keluar. seperti terlihat pada Gambar 16.  
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Gambar 16 User Interface Operator 

 

Menu Penjualan Barang berguna jika operator menambah transaksi 

penjualan barang di toko, yang diisi dengan nama pelanggan, alamat, telepon, 

serta total harga yang harus dibayar oleh pelanggan terhadap barang yang dibeli, 

seperti terlihat pada Gambar 17. 
 

 
Gambar 17 Penjualan Barang 

 

Pengujian sistem dilakukan menggunakan software Wireshark yang 

digunakan untuk meng-capture aktivitas data yang ada di jaringan. Pengujian 

digunakan untuk membuktikan keamanan data yang terenkripsi pada database 

aplikasi. Pengujian dilakukan dengan melihat data yang tersimpan pada database 

SQL Server saat sistem dijalankan. Sebelum melakukan pengujian, langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah mengkonfigurasi Wireshark terlebih dahulu, 

memilih interface jaringan yang akan dilalui lalu lintas data yang akan di-capture. 

Terdapat dua pilihan interface jaringan yang tersedia pada PC yang akan 

digunakan untuk meng-capture aktivitas data yang ada di jaringan, yaitu 

Microsoft dan Broadcom Netlink (TM) Gigabit Ethernet Driver. Karena jaringan 

yang dipakai saat pengujian menggunakan koneksi wireless, maka interface yang 

dipilih adalah Broadcom Netlink (TM) Gigabit Ethernet Driver. Langkah terakhir 

menekan tombol start pada kanan bawah untuk memulai meng-capture. 

pengujian dilakukan terhadap dua buah laptop yang dikonfigurasi dengan 

topologi jaringan adhoc, pada jarak sekitar satu meter. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa data terenkripsi pada login aplikasi saat sistem dijalankan 

berupa username dan password admin pada Gambar 18, yang masuk ke sistem 
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menggunakan role administrator diacak saat login seperti terlihat pada Gambar 

18. Dengan login yang terenkripsi, penyadapan data oleh orang yang tidak berhak 

dapat diminimalisir. 

 

 
Gambar 18 Hasil Login Terenkripsi 

 

Saat melakukan login pada Gambar 18 berupa pengambilan data dari 

database menunjukkan bahwa password terenkripsi pada database seperti terlihat 

pada Gambar 19, sehingga informasi password user merupakan rahasia dapat 

disembunyikan. 
 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Tabel Login Terenkripsi pada Database 

 

Saat melakukan insert data (penambahan data barang) informasi data yang 

ter-update ke database menunjukkan bahwa data barang terenkripsi pada aplikasi 

seperti terlihat pada Gambar 20, sehingga informasi penting seperti harga jual 

maupun harga beli perusahaan dapat disembunyikan. Data yang terlihat hanya 

kode barang, nama barang, satuan barang dan jumlah saja. 

 

 
Gambar 20 Tambah Barang Terenkripsi 

 

Saat melakukan insert data (penambahan data barang) pada Gambar 20 

berupa penambahan stok paku payung, informasi data yang ter-update ke 
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database menunjukkan bahwa data barang terenkripsi pada database seperti 

terlihat pada Gambar 21, sehingga informasi penting seperti harga jual maupun 

harga beli perusahaan yang merupakan rahasia dapat disembunyikan. 

 

 
Gambar 21 Tabel Barang pada Database 

 

 Aplikasi akan menampilkan lama waktu proses yang dibutuhkan untuk 

melakukan enkripsi maupun dekripsi data yang ter-update ke database seperti 

terlihat pada Gambar 22. Lama watu untuk mengenkripsi tergantung besar kecil 

data yang dimasukkan, semakin besar data yang dienkripsi, membutuhkan waktu 

pengiriman yang lebih lama. 

 

 

Gambar 22 Proses Waktu Enkripsi dan Dekripsi pada Aplikasi 

 

Pengujian sistem dilakukan menggunakan software Wireshark yang 

digunakan untuk meng-capture aktivitas data yang ada di jaringan. Pengujian 

digunakan untuk membuktikan panjang karakter serta lama waktu data yang 

terkirim di jaringan antara data biasa, setelah dienkripsi satu kali serta enkripsi 

dua kali. 

Hasil pengujian membuktikan jika ukuran data yang terkirim saat 

terenkripsi satu kali ataupun dua kali menjadi lebih besar dibanding tanpa 

dienkripsi, serta membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama, seperti tampak 

pada Gambar 23 dan Gambar 24. 
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Gambar 23 Grafik Perbandingan Ukuran Data (dalam byte) 

 

 

 
 Gambar 24 Grafik Perbandingan Ukuran Lama Pengiriman Data (dalam detik) 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian aplikasi didapat 

kesimpulan yang diperoleh yaitu, penggunaan hash SHA-512 ditambah enkripsi 

AES dan private key dapat  diterapkan sebagai sistem pengamanan data pada 

aplikasi. Penerapan enkripsi pada aplikasi membuat chiper text yang dihasilkan 

mempunyai karakter lebih panjang daripada plain text, sehingga data yang 

disimpan di database lebih aman daripada menggunakan aplikasi lama yang 

tanpa pengamanan. Selain itu keamanan data juga ditunjang dengan ukuran 

chiper text yang lebih panjang daripada plain text sehingga konsekuensinya 

kebutuhan penyimpanan dalam databasenya lebih besar dibandingkan dengan 

plain text nya.  
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