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1. Pendahuluan 

 

 Perkembangan teknologi komputer telah mengalami kemajuan yang sangat 

cepat dalam mendukung segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Akan 

tetapi dalam perkembangan teknologi juga memberi dampak negatif yaitu 

penyadapan data maupun penyalahgunaan hak akses. Masalah inilah yang paling 

ditakuti dalam arus pertukaran informasi. Apabila publik mengetahui data yang 

tidak penting tentu hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi bisa dibayangkan apa 

yang terjadi jika data yang penting dan rahasia milik perusahaan diketahui oleh 

publik tentu hal ini akan menjadi masalah. Data yang dapat diakses dan mudah 

dibaca ini dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.  

Otentikasi pengguna dalam mengakses database merupakan langkah awal 

untuk mengamankan informasi di database. Namun masih perlu ditingkatkan 

karena adanya kemungkinan akses ilegal yang dilakukan ke tabel basis data.  

Keamanan informasi di dalam database dapat ditingkatkan dengan cara 

menyandikan informasi tersebut. Penyandian informasi dilakukan dengan 

menggunakan suatu metode enkripsi dan sebuah kunci rahasia. Proses enkripsi 

dan dekripsi dilakukan pada aplikasi yang menggunakan database tersebut. 

Sehingga, record yang tersimpan pada table berupa data cipher. Demikian pula 

ketika dilewatkan pada jaringan komputer, record tersebut berupa data cipher. 

Apabila terjadi pembobolan akses ke dalam database, maka informasi di 

dalamnya masih perlu didekripsi untuk dapat dimengerti.  

Kriptografi merupakan salah satu metode pengamanan data yang dapat  

digunakan untuk menjaga kerahasiaan data, keaslian data, serta keaslian pengirim. 

Salah satu jenis algoritma yang dapat digunakan untuk menyandikan pesan teks 

adalah algoritma GOST. GOST merupakan singkatan dari “Gosudarstvennyi 

Standard” atau “Government Standard”. Algoritma GOST memiliki jumlah 

proses sebanyak 32 round dan menggunakan 64 bit block cipher dengan panjang 

kunci 256 bit. Metoda GOST juga menggunakan 8 buah S-Box yang permanen 

dan operasi XOR serta Rotate Left Shift.  

Penelitian ini akan diterapkan pada Poliklinik dan Lab Klinik UKSW, 

Salatiga. Poliklinik Satya Wacana berdiri pada tahun 1970 sebagai wujud dari 

komitmen UKSW melayani civitas di bidang kesehatan. Jenis layanan kesehatan 

di Poliklinik meliputi Klinik Umum (UGD, Nebulizer, ECG), Klinik gigi 

(Pengobatan, Perawatan, Kosmetik), KIA/KB, Laboratorium klinik dan Apotek. 

Poliklinik Satya Wacana juga melayani masyarakat umum. Saat ini, Poliklinik 

sedang dalam proses pengembangan layanan kesehatan dokter spesialis dan 

renovasi gedung sehingga lebih nyaman dan representatif bagi pengunjung. Pada 

Poliklinik pernah terjadi kehilangan data rekam medis pasien sehingga dibutuhkan 

sebuah sistem dengan keaamanan data yang terjamin, karena sesuai dengan pasal 

5 kode etik profesi rekam medis, yang berbunyi : “Setiap pelaksana rekam medis 

dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak 

kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

identitas individu dan sosial”. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian yang 

membahas tentang perancangan dan implementasi aplikasi kriptosistem pada basis 
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data pasien rawat jalan menggunakan metode GOST dengan mengambil studi 

kasus di Poliklinik dan Lab Klinik UKSW. 

 
2. Tinjauan Pustaka 

 

 Penelitian sebelumnya berjudul “Perancangan dan Implementasi Aplikasi 

Kriptosistem Data File Terkompresi Menggunakan Algoritma GOST”, dimana 

dalam penelitian tersebut membahas aplikasi yang mengenkripsi data berupa text, 

document, dan gambar, dimana data plaintext (.txt, .doc, .image) yang 

dimasukkan tersebut terlebih dahulu dilakukan proses kompresi, dan selanjutnya 

data plaintext terkompresi,  dienkripsi menjadi data yang tidak dikenali. Data hasil 

enkripsi, yaitu ciphertext dapat didekripsikan kembali menjadi plaintext 

terkompresi, dan plaintext terkompresi akan didekompresi menjadi file plaintext, 

dan tingkat ketergantungan proses enkripsi dan dekripsi terhadap ukuran file 

bersifat non linear [1]. 

 Penelitian lainnya membahas “Perancangan Perangkat Lunak 

Pembelajaran Kriptografi Untuk Pengamanan Record dengan Metode GOST”. 

Aplikasi yang dibuat adalah dengan merancang aplikasi pengamanan record 

dengan metode GOST, merancang aplikasi pembelajaran dengan metode CAI 

(Computer Assisted Instruction). Pengujian pada penelitian ini adalah dengan data 

text dan record [2]. 

 Penelitian berjudul Aplikasi Advanced Encryption Standart (AES) Untuk 

Kerahasiaan Basis Data Keuangan, yaitu penelitian yang membahas  proses 

enkripsi dan dekripsi berfokus pada pengembangan aplikasi yang dapat 

menyandikan  isi tabel suatu basis data. Algoritma yang digunakan adalah AES. 

Key yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi tersimpan pada sistem, 

digunakan untuk semua record keempat yang digunakan adalah primary key dari 

tiap-tiap record. Sehingga untuk tiap record memiliki key yang sama namun 

record keempat yang berbeda, hal ini mengakibatkan untuk record-record yang 

memiliki data yang sama, tidak akan dihasilkan cipher data yang sama. Proses 

enkripsi dan dekripsi dilakukan tanpa melalui file perantara [3].  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan tentang penerapan 

algoritma GOST, maka dilakukan penelitian yang membahas implementasi 

algoritma GOST untuk kerahasiaan basis data pada Poliklinik Universitas Kristen 

Satya Wacana . Dalam penelitian ini, penerapan algoritma GOST menggunakan 

proses penyandian data teks dalam data riwayat kesehatan pasien pada database 

MySQL, serta melihat terjadi perubahan yang signifikan terhadap perhitungan 

waktu proses perintah dasar dalam pengolahan basis data yaitu query, insert, dan 

update terhadap setiap record data. Sistem yang dibangun akan dapat membantu 

pihak poliklinik untuk menjaga kerahasiaan data pasien. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang kriptografi. Kriptografi dapat 

didefinisikan sebagai proses mengubah data (plaintext) menjadi ciphertext 

(enkripsi) pada pengirim, dan kemudian mengubah ciphertext menjadi plaintext 

(dekripsi) pada penerima. Peran utama kriptografi adalah untuk menjaga plaintext 

maupun kunci tetap terjaga kerahasiaannya dari penyadap. Gambar 1 

menerangkan skema proses enkripsi dan dekripsi [4]. 
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Gambar 1 Skema Enkripsi dan Dekripsi [4] 

Pengirim atau user memasukkan Plaintext  yang adalah pesan yang 

hendak dikirimkan (berisi data asli) untuk dienkripsi yaitu proses pengubahan 

plaintext menjadi ciphertext yang merupakan pesan yang dienkripsi (tersandi) 

yang merupakan hasil enkripsi, dimana dalam proses enkripsi terdapat kunci suatu 

bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dekripsi. 

Enkripsi adalah proses pengubahan plaintext menjadi ciphertext kemudian 

dilakukan dekripsi yaitu kebalikan dari enkripsi yaitu proses pengubahan 

ciphertext menjadi plaintext  yang diterima oleh penerima [5]. 

 Salah satu algoritma dalam kriptografi , yang digunakan untuk menyandikan 

pesan adalah algoritma GOST. GOST merupakan singkatan dari 

“Gosudarstvennyi Standard” atau “Government Standard”. Metoda GOST 

merupakan suatu algoritma block cipher yang dikembangkan oleh seorang 

berkebangsaan Uni Soviet. Metoda ini dikembangkan oleh pemerintah Uni Soviet 

pada masa perang dingin untuk menyembunyikan data atau informasi yang 

bersifat rahasia pada saat komunikasi. Algoritma GOST merupakan suatu 

algoritma enkripsi sederhana yang memiliki jumlah proses sebanyak 32 round 

(putaran) dan menggunakan 64 bit block cipher dengan 256 bit key. Metoda 

GOST juga menggunakan 8 buah S-Box yang berbeda-beda dan operasi XOR serta 

Left Circular Shift [4]. 

Komponen dari metoda GOST adalah, sebagai berikut : [4] 

 Key Store Unit (KSU) menyimpan 256 bit string dengan menggunakan 32 bit 

register (K0, K1, …, K7). 

 Dua buah 32 bit register (R1, R2). 

 32 bit adder modulo 2
32

 (CM1). 

 Bitwise Adder XOR (CM2). 

 Substitusion block (S) yaitu berupa 8 buah 64 bitS-Box. 

 Rotasi Left shift register (R) sebanyak 11 bit. 

Proses pembentukan kunci dapat dilihat pada penjabaran berikut ini : 

 Input key berupa key external dengan perincian k1, k2, k3, k4, …, k256. 

 Input key tersebut dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam 8 buah KSU 

dengan aturan seperti berikut, 

K1 = (k32, …, k1) 

K2 = (k64, …, k33) 

K3 = (k96, …, k65) 

K4 = (k128, …, k97) 

K5 = (k160, …, k129) 

K6 = (k192, …, k161) 

K7 = (k224, …, k193) 

K8 = (k256, …, k225)  
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Proses enkripsi dengan metoda GOST untuk satu putaran (iterasi), dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. 64 bit plaintext dibagi menjadi dua buah bagian 32 bit, yaitu Li dan Ri. 

Caranya : Input a1(0), a2(0), …, a32(0), b1(0), …, b32(0) 

R0 = a32(0), a31(0), …, a1(0) 

L0 = b32(0), b31(0), …, b1(0) 

2. (Ri + Ki) mod 2
32

. Hasil dari penjumlahan modulo 2
32

 berupa 32 bit. 

3. Hasil dari penjumlahan modulo 2
32

dibagi menjadi 8 bagian, dimana masing-

masing bagian terdiri dari empat bit. Setiap bagian dimasukkan ke dalam 

tabel S-Box yang berbeda, 4 bit pertama menjadi input dari S-Box pertama, 

empat bit kedua menjadi S-Box kedua, dan seterusnya. 

S-Box yang digunakan pada metoda GOST terlihat pada  Tabel 1. 
 

Tabel 1 S-Box dari Metoda GOST 

Tabel  

S-Box 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S-Box 0 4 10 9 2 13 8 0 14 6 11 1 12 7 15 5 3 

S-Box 1 14 11 4 12 6 13 15 10 2 3 8 1 0 7 5 9 

S-Box 2 5 8 1 13 10 3 4 2 14 15 12 7 6 0 9 11 

S-Box 3 7 13 10 1 0 8 9 15 14 4 6 12 11 2 5 3 

S-Box 4 6 12 7 1 5 15 13 8 4 10 9 14 0 3 11 2 

S-Box 5 4 11 10 0 7 2 1 13 3 6 8 5 9 12 15 14 

S-Box 6 13 11 4 1 3 15 5 9 0 10 14 7 6 8 2 12 

S-Box 7 1 15 13 0 5 7 10 4 9 2 3 14 6 11 8 12 

 

Cara melihat dari S-Box yaitu input biner diubah menjadi bilangan desimal 

dan hasilnya menjadi urutan bilangan dalam S-Box. 
Tabel 2 Penjelasan Cara Kerja S-Box dari Metoda GOST 

Posisi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S-Box 1 4 10 9 2 13 8 0 14 6 11 1 12 7 15 5 3 

  

Contoh, jika data input ke S-Box adalah 5 maka dicari data pada posisi ke-

5. Output yang dihasilkan adalah 8. 

 

4. Hasil yang didapat dari substitusi ke S-Box dan digabungkan kembali menjadi 

32 bit dan kemudian dilakukan rotasi left shift sebanyak 11 bit. 

5. Ri+1 = Ri (hasil dari rotate left shift) XOR Li. 

6. Li+1 = Ri sebelum dilakukan proses. 

 

Proses penjumlahan modulo 2
32

, S-Box, Rotate Left Shift dilakukan sebanyak 

32 kali (putaran) dengan penggunaan kunci pada masing-masing putaran berbeda-

beda sesuai dengan aturan berikut ini, 

 Putaran 0 – 7  : K0, K1, K2, …, K7 

 Putaran 8 – 15  : K0, K1, K2, …, K7 

 Putaran 16 – 23  : K0, K1, K2, …, K7 

 Putaran 24 – 31  : K7, K6, K5, …, K0 

Untuk putaran ke-31, langkah 5 dan 6 agak sedikit berbeda. Langkah 5 dan 6 

untuk putaran 31 adalah sebagai berikut, 
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 R32 = R31 sebelum dilakukan proses 

 L32 = L31 XOR R31 

Sehingga, ciphertext yang dihasilkan adalah : 

 L32 : b(32), b(31), …, b(1) 

 R32 : a(32), a(31), …, a(1) 

 T = a(1), …, a(32), b(1), …, b(32) 

Proses enkripsi dari metoda GOST dapat digambarkan dalam bentuk skema 

seperti pada Gambar 2. 

o

o

o

Satu putaran

(iterasi)

Tiga puluh

putaran

(iterasi)

lainnya

Putaran

(iterasi)

terakhir

Plaintext

Ciphertext

0 7

0 7

 
Gambar 2 Skema Proses Enkripsi Metoda GOST 

 

Proses dekripsi merupakan proses kebalikan dari proses enkripsi. 

Penggunaan kunci pada masing-masing putaran pada proses dekripsi adalah 

sebagai berikut. 

Putaran 0 – 7   : K0, K1, K2, …, K7 

Putaran 8 – 15   : K7, K6, K5, …, K0 

Putaran 16 – 23              : K7, K6, K5, …, K0 

Putaran 24 – 31              : K7, K6, K5, …, K0 

 Algoritma yang digunakan untuk proses dekripsi sama dengan proses 

enkripsi dengan aturan untuk langkah 5 dan 6 pada putaran ke-31 adalah sebagai 

berikut, 

 R32 = R31 sebelum dilakukan proses. 

 L32 = R31 XOR L31. 

Plaintext yang dihasilkan pada proses dekripsi adalah, 

 L32 = b(32), b(31), …, b(1) 

 R32 = a(32), a(31), …, a(1) 

 P = a(1), …, a(32), b(1), …, b(32) 

 Proses dekripsi dari metoda GOST dapat digambarkan dalam bentuk 

skema seperti pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Skema Proses Dekripsi Metoda GOST  
 

Algoritma GOST diterapkan untuk menyandikan data pasien rawat jalan pada 

poliklinik UKSW. Pelayanan rawat jalan adalah  salah  satu  bentuk  dari  

pelayanan  kedokteran.  Secara  sederhana  yang  dimaksud dengan pelayanan 

rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak 

dalam bentuk rawat inap (hospitalization) [6].  

Dalam bidang medis/kedokteran, segala temuan pada diri pasien dapat 

dikatakan sebagai rahasia medik dan rahasia ini sepenuhnya milik pasien, 

sebagaimana disebutkan dalam permenkes No. 749a/1989 pasal 10 ayat 2 yaitu isi 

rekam medis adalah milik pasien. UU No. 29 tahun 2004 pasal 48 ayat 1 

menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran, serta dalam KODEKI pasal 12 

disebutkan setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 

tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.  

Dalam prakteknya kerahasiaan medis tidak hanya mencakup percakapan 

antara dokter dan pasien selama konsultasi tetapi juga meliputi pencatatan-

pencatatan atau rekam medis. Pasal l Peraturan Menteri Kesehatan (Peremenkes) 

Republik Indonesia nomor :749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam 

Medis/Medical Records, yang berbunyi : “Rekam medis adalah berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana kesehatan. 

 Pasal 5 Kode Etik profesi Rekam medis, yang berbunyi : 

“Setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi 

doktrin kerahasiaan dan hak kerahasiaan perorangan pasien dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan identitas individu dan sosial”. 
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3.       Metode dan Perancangan  Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: (1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, 

(2) Perancangan sistem, (3) Pembuatan aplikasi/program, (4) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, (5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. 

 

 
  

 

 

Gambar 4 Tahapan Penelitian [7] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 4, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan 

analisis kebutuhan apa saja yang dimiliki dari pihak Poliklinik Universitas Kristen 

Satya Wacana, yaitu tentang proses antrian pasien, data pasien yang harus 

dilindungi dan pengumpulan data dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan 

untuk membangun aplikasi kriptografi agar dapat mengamankan data-data penting 

yang dimiliki pasien. Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi 

perancangan proses menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML), 

perancangan algoritma dari sistem yang dibangun, perancangan  database yaitu 

merancang tabel-tabel database yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang 

dibutuhkan dalam aplikasi kriptografi, perancangan proses enkripsi dan deskripsi 

terhadap basis data berdasarkan algoritma GOST; Tahap ketiga, pembuatan 

aplikasi/program yaitu membuat aplikasi/program sesuai kebutuhan sistem 

berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan; Tahap keempat:  

implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, yaitu 

mengimplementasikan program sudah dibangun, selanjutnya dilakukan pengujian, 

serta dianalisis untuk melihat apakah aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai 

dengan perancangan sistem; dan tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian, 

yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal 

hingga akhir ke dalam tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil 

penelitian. 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML),  

Perancangan Enkripsi & Deskripsi 

Pembuatan Aplikasi/Program  

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
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Proses enkripsi dan deskripsi diawali dengan algortima GOST yang 

melakukan pembentukan public key dan ditambahkan fungsi hash untuk 

membentuk private key. Public key menggunakan proses pembentukan kunci 

sesuai dengan standar algoritma GOST, sedangkan pada private key menggunakan 

fungsi hash SHA 256 yang bertujuan membentuk sebuah string yang panjangnya 

tetap/konstan (32 bytes). 

Proses enkripsi dengan algoritma GOST dan Hash SHA 256, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 1) Proses enkripsi dimulai dengan input data 

(plaintext); 2) Membaca field-field yang dimasukkan oleh pengguna; 3) 

Mengambil nilai NoPeriksa sebagai kunci; 4) Menggunakan static_key dengan 

nilai “FTI.UKSW”; 5) Proses generate GOST key dari gabungan nilai NoPeriksa 

dan static_key menggunakan fungsi hash SHA 256; 6) Melakukan proses enkripsi 

untuk setiap field yang lain; dan 7) Menyimpan hasil enkripsi (cipher data). 

Proses dekripsi dengan algoritma GOST dan Hash SHA 256, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 1) Proses dekripsi dimulai dengan input data 

(ciphertext); 2) Membaca field-field yang berada di dalam database; 3) Nilai 

NoPeriksa sebagai kunci; 4) Menggunakan static_key dengan nilai “FTI.UKSW”; 

5) Proses generate GOST key dari gabungan nilai NoPeriksa dan static_key 

menggunakan fungsi hash sha 256; 6) Melakukan proses dekripsi untuk setiap 

field yang lain; dan 7) Menyimpan hasil dekripsi (plain data). 

Proses enkripsi dengan algoritma GOST, dalam bentuk flowchart, 

ditunjukkan pada Gambar 5, sedangkan proses dekripsi ditunjukkan pada Gambar 

6. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Proses Enkripsi Algoritma GOST Gambar 6 Proses Dekripsi Algoritma GOST 
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Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan UML 

(Unified Modeling Language) dengan beberapa proses, dijelaskan sebagai berikut. 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem, yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar dengan 

merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat, serta 

memberikan gambaran fungsi-fungsi yang diberikan sistem kepada user. 

 

 
 

Gambar 7 Use Case Diagram Sistem 

 

 Gambar 7 menunjukkan use case diagram yang menjelaskan fungsi dari 

seorang actor yaitu Adminstrator. Adminstrator berfungsi sebagai berikut: 1) 

Administrator/Operator bertugas sebagai pengelola isi aplikasi serta memiliki hak 

akses penuh dalam mengelola aplikasi; dan 2) Operator dapat mengatur data 

antrian pasien, mengatur data pasien, mengatur data obat, mengatur data dokter 

dan mengatur data riwayat pemeriksaan. 

 

 
   Gambar 8 Relasi Antar Tabel 
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Gambar 8 menunjukkan relasi antar tabel, dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel pasien berelasi langsung dengan tabel periksa yang bersifat one to many. 

Tabel dokter berelasi dengan tabel periksa yang bersifat zero or one to many. 

Tabel periksa yang berelasi langsung dengan tabel periksa obat bersifat one to 

many.  Tabel obat berelasi dengan tabel periksa obat yang bersifat zero or one to 

many. 

 Deployment Diagram adalah suatu diagram yang berisi tentang pandangan 

yang berkaitan dengan penyebaran fisik dalam sebuah infrastruktur sistem. 

 
Gambar 9 Deployment Diagram 

 

 Gambar 9 menunjukkan Deployment Diagram. Di dalam deployment 

diagram dapat dijelaskan bahwa aplikasi kriptografi untuk kerahasiaan database 

pasien rawat jalan menggunakan MySQL sebagai Database Management System 

yang akan menyimpan seluruh data yang diperlukan. Aplikasi akan mengakses 

data yang ada dalam database. Saat pengguna mengisi dan menyimpan data pada 

tabel antrian maka data yang tersimpan akan otomatis terenkripsi pada database. 
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Gambar 10 Proses Penyimpanan Data Riwayat Pemeriksaan Pasien 

 

Gambar 10 menunjukkan proses yang dilakukan oleh operator/administrator 

dalam menyimpan data riwayat pemeriksaan pasien. Pertama kali, data pasien 

dipilih untuk dimasukkan ke dalam daftar antrian (daftar tunggu). Jika operator 

memasukkan data pasien yang sama dua kali pada hari yang sama, maka aplikasi 

akan menampilkan pesan peringatan/pesan kesalahan. Data pasien yang ada pada 

daftar antrian sebenarnya merupakan data riwayat pemeriksaan dengan status 

periksa “ANTRI”. Jika pasien membatalkan antrian (tidak jadi periksa), maka 

operator akan memberikan status periksa “BATAL” pada data riwayat periksa 

pasien. Jika pasien telah selesai diperiksa oleh dokter, maka operator dapat 

memasukkan informasi pemeriksaan, kemudian aplikasi secara otomatis akan 

memberi nilai status periksa "SELESAI”.  Dengan menggunakan NoPeriksa 

sebagai kunci, maka semua field yang lain dienkripsi menggunakan algoritma 

GOST. Data cipher kemudian disimpan ke database. 
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4.      Hasil dan Pembahasan 

 

Bab ini akan membahas tentang implementasi, pengujian, dan analisis hasil 

implementasi Kriptografi dalam Basis data MySQL, dengan menggunakan metode 

Government Standart (GOST). 

Pada saat sistem dijalankan pertama kali, akan ditampilkan antarmuka 

sistem, seperti ditunjukkan pada Gambar 11.  

 
Gambar 11 Antarmuka Poliview Pasien Rawat Jalan. 

 Gambar 11 merupakan antarmuka dari kriptosistem yang dibuat. Pada 

form utama aplikasi poliview, terdapat tombol Pasien, Obat, Dokter, Riwayat 

Periksa. Pada tampilan utama ini, admin dapat memasukkan biodata pasien 

langsung ke dalam Form Data pasien, seperti yang ditampilkan pada Gambar 12,  

dan dapat langsung menambahkan data pasien ke dalam daftar antrian atau daftar 

tunggu. 

 
Gambar 12 Antarmuka Data Pasien 

 

Gambar 12 menunjukkan antarmuka form data pasien. Di dalam form ini 

terdapatkan beberapa fungsi yang berguna untuk menambahkan data dan 

menyimpan biodata pasien yang ada. Data pasien yang ditampilkan merupakan 

biodata pasien yang  secara otomatis bila disimpan akan ditampilkan pada textbox 

pada tampilan utama. Data dokter yang ditampilkan merupakan daftar dokter  
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yang  bertugas pada poliklinik dan hanya dokter sedang praktek yang memiliki 

hak akses dalam menggunakan aplikasi poliview. 

 
Gambar 13 Antarmuka Data Dokter  

 

Gambar 13 menunjukkan antarmuka form data dokter. Di dalam form ini 

terdapat beberapa fungsi yang berguna untuk menambahkan data dan menyimpan 

data. Data dokter yang ditampilkan merupakan daftar dokter  yang  bertugas pada 

poliklinik dan hanya dokter sedang praktek yang memiliki hak akses dalam 

menggunakan aplikasi poliview. 
 

 

 
 

Gambar 14 Antamuka Data Obat 

 

Gambar 14 menunjukkan antarmuka form data obat–obatan yang tersedia 

di poliklinik. Di dalam form ini terdapat beberapa fungsi di antaranya 

menambahkan nama obat, mengubah data obat, dan membatalkan data obat yang 

akan dimasukkan. Data obat merupakan data persediaan obat-obatan yang tersedia 

di dalam poliklinik. 
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Gambar 15 Antarmuka Data Antrian Pasien 

 

Gambar 15 menunjukkan antarmuka form data antrian pasien yang 

memiliki beberapa fungsi di antaranya menambahkan biodata pasien, 

memasukkan data pasien ke dalam daftar antrian, membatalkan daftar antrian, 

menghapus daftar antrian, serta dapat mengubah biodata pasien. Dalam mengubah 

data pasien yang ada, admin dapat memilih pilihan “Input hasil periksa”. Data 

anntrian pasien merupakan data pasien yang memiliki informasi penting yang 

dimiliki pasien, dan sebagai daftar tunggu dalam proses antrian pasien sebelum 

mendapatkan pemeriksaan dari dokter yang bertugas. 

 

 
Gambar 16 Antarmuka Input Hasil Periksa 
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Gambar 17 Antarmuka  Obat yang Diberikan 
 

Gambar 16 menunjukkan antarmuka input hasil periksa. Di dalam form ini 

admin/dokter dapat mengisi informasi tentang pasien dan keluhan agar dapat 

menentukan tindakan apa yang akan diberikan (therapic) serta obat apa yang akan 

diberikan kepada pasien yang bersangkutan, seperti terlihat pada Gambar 17. 
 

 
Gambar 18  Antarmuka Data Riwayat Pemeriksaan (Plaintext dan Ciphertext) 

 

Data Riwayat Kesehatan merupakan riwayat kesehatan pasien yang 

disimpan. Pada Form ini, admin dapat melihat riwayat kesehatan pasien  dengan 

periode yang diinginkan. Dalam form ini juga terdapat hasil dari proses enkripsi 

dan deskripi yang dilakukan dengan cara memilih tombol “lihat cipher” seperti 

terlihat pada Gambar 18.  

 Data yang akan dienkripsi dalam kriptosistem yang dibangun adalah data 

yang terdapat pada Gambar 18 yaitu tabel data antrian pasien yang memuat 

informasi penting dari data pasien. Proses enkripsi dengan metode GOST, 

dilakukan dengan cara berikut,  plaintext (berupa field-field yang terdapat dalam 

data antrian pasien) diubah dalam bentuk biner (ciphertext), lalu plaintext di-
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XOR-kan dengan nilai pembentukan kunci, dan didapat hasil akhir berupa 

ciphertext dalam bentuk biner. 

 
Kode Program 1 Perintah untuk Menyimpan Data Cipher ke dalam Tabel 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.  

command.CommandText =  

 "INSERT INTO periksa VALUES (@noperiksa, @noreg, 

@status, @tanggal,  

 @berat, @tinggi, @tensi, @keluhan, @dokter, 

@keterangan, @diagnosa, @therapic);"; 

command.Parameters.Add("@noperiksa", 

MySqlDbType.VarChar, 23).Value = p.NoPeriksa; 

command.Parameters.Add("@noreg", MySqlDbType.VarBinary, 

32).Value 

 = gost.Encrypt(key, 

Encoding.Default.GetBytes(p.NoRegPasien)); 

command.Parameters.Add("@status", 

MySqlDbType.VarBinary, 16).Value 

 = gost.Encrypt(key, 

Encoding.Default.GetBytes(((int)p.Status).ToString())); 

...  
command.ExecuteNonQuery();  

 

Kode Program 1 merupakan perintah untuk menyimpan data hasil 

pemeriksaan ke database. Proses enkripsi data dilakukan sebelum proses INSERT 

dilakukan. Pada Kode Program 1, nilai dari field NoPeriksa tidak dienkripsi 

karena merupakan primary key di tabel periksa dan merupakan foreign key di 

tabel periksa_obat. Cipher data disimpan dalam field dengan tipe data array of 

byte (VarBinary). 

 
Kode Program 2 Perintah untuk Membaca Data  Cipher  dari  Tabel 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.  

MySqlCommand command = new MySqlCommTand(); 

command.Connection = conn; 

command.CommandText = "SELECT * FROM periksa ORDER BY tanggal 

DESC;"; 

 

while (reader.Read()) 

{ 

 var p = new Periksa(); 

 p.NoPeriksa = reader["no_periksa"].ToString(); 

 

 byte[] k = Tool.GenerateKey(p.NoPeriksa); 

 GostKey key = new GostKey(k); 

 

 byte[] cipher = (byte[])reader["no_reg_pasien"]; 

 cipher = gost.Decrypt(key, cipher); 

 p.NoRegPasien = Encoding.Default.GetString(cipher); 

 

 cipher = (byte[])reader["status_periksa"]; 

 cipher = gost.Decrypt(key, cipher); 

 p.Status = 

(StatusPeriksa)int.Parse(Encoding.Default.GetString(cipher)); 

  

 ... 

} 

 

Kode Program 2 merupakan perintah untuk membaca data dari tabel 

periksa di database. Karena cipher data disimpan dengan tipe array of byte, maka 

ketika proses pembacaan, nilai tiap field dilakukan type casting ke data bertipe 

byte. Proses ini tidak dilakukan untuk field no_periksa, karena field ini merupakan 

plain data untuk tiap cipher field. Setelah diperoleh data dalam tipe data byte, 
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dilakukan proses dekripsi. Hasil dari proses dekripsi masih merupakan data byte 

dan perlu diubah ke dalam bentuk teks. 

Kode Program 3 Perintah Untuk Proses Pembentukan Kunci 
1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37. 

38. 

 

public class GostKey 

    { 

        static int keySize = 32; 

        public string[] K { get; private set; } 

        public GostKey(string key) 

        { 

            byte[] b = Encoding.Default.GetBytes(key); 

            b = GostKey.PadKey(b); 

string biner = Utility.GetBinaryString(b); 

            this.K = new string[8]; 

            int j = 0; 

for (int i = 0; i < biner.Length; i += 32) 

            { 

                this.K[j] = new String(biner.Substring(i, 

32).Reverse().ToArray()); 

                j++; 

            } 

        } 

public static string GetPaddedKey(string key) 

        { 

            if (key != string.Empty) 

                return 

Encoding.Default.GetString(PadKey(Encoding.Default.GetBytes(key)))

; 

            else 

                return string.Empty; 

        } 

private static byte[] PadKey(byte[] b) 

        { 

            byte[] result = new byte[keySize]; 

            for (int i = 0; i < keySize; i++) 

            { 

                result[i] = b[i % b.Length]; 

            } 

            return result; 

        } 

    } 
 

Kode Program 3 digunakan untuk melakukan pembentukan kunci yang 

akan digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Dengan 

mengelompokan biner kunci ke array K (baris 4). Perintah pada baris 20-28 untuk 

memproses string key, kemudian mengembalikan string yang terdiri dari 32 

karakter. Kemudian perintah pada baris 29-38 untuk melakukan proses copy byte 

dari string key sebanyak 32 byte dengan setiap elemen hasil modulus dari i 

modulus panjang array byte. 
 

Kode Program 4 Implementasi GOST Cipher dalam Bahasa Pemrograman C# 
1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   

private byte[] BlockCipher(GostKey key, byte[] blockData, int[] 

aturanKunci) 

{ 

   string biner = Utility.GetBinaryString(blockData); 

   string[] R = new string[33];     

   string[] L = new string[33]; 

   string[] K = key.K; 

   R[0] = new string(biner.Substring(0, 32).Reverse().ToArray()); 

   L[0] = new string(biner.Substring(32, 32).Reverse().ToArray()); 

   for (int i = 0; i < 32; i++) 

   { 
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12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
41.   
42.   
43.   
44.   
45.   
46.   
47.   
48.   
49.   
50.   
51.   
52.   
53.   
54.   
55.   
56.   
57.   
58.   
59.   
60.   
61.   
62.   
63.   
64.   
65.   
66.   
67.   
68.   
69.   

      string selectedK = K[aturanKunci[i]]; 

      long Rvalue = Convert.ToInt64(R[i], 2); 

      long KValue = Convert.ToInt64(selectedK, 2); 

      long Hasil = (Rvalue + KValue) % (long)(Math.Pow(2, 32)); 

 

      string binerHasil = Convert.ToString(Hasil, 2).PadLeft(32, '0'); 

      binerHasil = SBoxSubstitusion(binerHasil); 

      binerHasil = RotateLeftShift(binerHasil); 

      if (i == 31) 

      { 

         R[i + 1] = R[i]; 

         L[i + 1] = XOR(binerHasil, L[i]); 

      } 

      else 

      { 

         R[i + 1] = XOR(binerHasil, L[i]); 

         L[i + 1] = R[i]; 

      } 

   } 

   string a = new string(R[32].Reverse().ToArray()); 

   string b = new string(L[32].Reverse().ToArray()); 

   byte[] result = Utility.BinaryStringToByteArray(a + b); 

   return result; 

} 

 

private string XOR(string RLS, string L) 

{ 

   BitArray rlsBitArray = Utility.BinaryStringToBitArray(RLS); 

   BitArray lBitArray = Utility.BinaryStringToBitArray(L); 

   BitArray result = rlsBitArray.Xor(lBitArray); 

   return Utility.BitArrayToBinaryString(result); 

}    

 

private string SBoxSubstitusion(string binaryString) 

{ 

   string[] result = new string[8]; 

   StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

   for (int i = 0; i < result.Length; i++) 

   { 

      string chunk = binaryString.Substring((i * 4), 4); 

      int before = Convert.ToInt32(chunk, 2); 

      int after = SBox[i][before]; 

      result[i] = Convert.ToString(after, 2).PadLeft(4, '0'); 

      builder.Append(result[i]); 

   } 

   return builder.ToString(); 

} 

 

private string RotateLeftShift(string binaryString) 

{ 

   int rotation = 11; 

   char[] str = binaryString.ToCharArray(); 

   char[] result = new char[str.Length]; 

   for (int i = 0; i < str.Length; i++) 

   { 

      result[i] = str[(i + rotation) % str.Length]; 

   } 

   return new string(result); 

} 

 

Kode Program 4 merupakan perintah enkripsi dan dekripsi GOST cipher 

yang digunakan pada sistem.  Perintah yang digunakan untuk enkripsi juga 

digunakan untuk proses dekripsi. Perintah pada baris 36-41 merupakan 

implementasi dari perintah XOR, perintah pada baris 44-57 merupakan 

implementasi dari proses Sbox Substitution, dan perintah pada baris 59-69 

merupakan implementasi dari proses Rotate Left Shift. 
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Pengujian Sistem 

 Pengujian sistem dilakukan terhadap dua database. Database yang 

pertama tidak diimplementasikan enkripsi untuk keamanan datanya. Database 

yang kedua adalah yang menggunakan enkripsi, yaitu database yang digunakan 

dalam sistem. Setelah aplikasi selesai dibuat, dilakukan pengujian terhadap 3 

(tiga) jenis perintah dasar berbeda; yaitu query data,  insert data , dan update data 

(image). 

Pengujian terhadap waktu proses query data, dilakukan dengan cara 

mencatat waktu proses select, yang berlangsung di aplikasi (bukan melalui Mysql 

Query Browser atau Php MyAdmin). Hal ini dimaksudkan untuk menghitung 

waktu total dari proses query, dekripsi kemudian menampilkan data pada aplikasi. 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3 dan Gambar 19, dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar jumlah record yang ada maka semakin lama waktu yang 

diperlukan untuk proses query yang dilakukan. 

Tabel 3 Hasil Pengujian Terhadap Waktu Proses Query Data 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19 Grafik Hasil Pengujian Terhadap Waktu Proses Query Data 

 

Pengujian terhadap waktu proses insert data dilakukan dengan cara 

mencatat waktu proses insert, yang berlangsung di aplikasi (bukan melalui Mysql 

Query Browser atau Php MyAdmin). Hal ini dimaksudkan untuk menghitung 

waktu total dari proses insert, enkripsi kemudian menyimpan data ke dalam 

database. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 dan Gambar 20, dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar jumlah record yang ada maka semakin lama 

waktu yang diperlukan untuk proses insert yang dilakukan. 
 

 

 

 

 Waktu Proses 

Jumlah Record Plain (dtk) Cipher (dtk) 

10 0.723 1.123 
20 0.94 1.76 
30 1.153 2.363 
40 1.371 2.971 
50 1.59 3.59 
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Tabel 4  Hasil Pengujian Terhadap Waktu Proses Insert Data 

 Waktu Proses 

Jumlah Record Plain (dtk) Cipher (dtk) 

10 0.89 1.51 
20 0.978 2.238 
30 1.066 2.936 
40 1.155 3.635 
50 1.242 4.342 

 

 
Gambar 20 Grafik Hasil Pengujian Terhadap Waktu Proses Insert Data 

Pengujian terhadap waktu proses update data dilakukan dengan cara 

mencatat waktu proses update, yang berlangsung di aplikasi (bukan melalui 

Mysql Query Browser atau Php MyAdmin). Hal ini dimaksudkan untuk 

menghitung waktu total dari proses update, enkripsi kemudian menyimpan data 

ke dalam database. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 dan Gambar 21, 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah record yang ada maka semakin 

lama waktu yang diperlukan untuk proses update yang dilakukan. 
 

Tabel 5 Hasil Pengujian Terhadap Waktu Proses Update Data 
 Waktu Proses 

Jumlah Record Plain (dtk)  Cipher (dtk) 

10 0.82 1.52 
20 0.918 2.338 
30 1.016 3.126 
40 1.114 3.914 
50 1.212 4.712 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 21 Grafik Hasil Pengujian Terhadap Waktu Proses Update Data 
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Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

waktu untuk proses enkripsi dan proses dekripsi memberikan tambahan waktu 

terhadap proses pengolahan data, baik ketika data disimpan (Insert, Update) 

maupun ketika data diambil untuk ditampilkan (Select). Waktu tambahan ini 

meningkat seiring dengan bertambahnya record yang diproses. Hal ini 

dikarenakan proses enkripsi dan dekripsi dilakukan untuk tiap record data. 

Analisis terhadap relationship table, dijelaskan sebagai berikut. Untuk 

database yang tidak terenkripsi, relasi antar tabel dapat dilihat pada Gambar 22. 

Pada tabel periksa terdapat foreign key, kode_dokter yang mereferensi ke primary 

key di tabel dokter. Foreign key dapat berfungsi sebagai constraint (pembatas), 

sebagai contoh pada tabel periksa, pengisian record tidak diperbolehkan 

menggunakan kode_dokter yang tidak terdapat pada tabel dokter (kolom 

kode_dokter). 

 
Gambar 22 Relasi Tabel Tanpa Enkripsi 

 

Pada database yang salah satu atau beberapa tabelnya terenkripsi, aturan 

relasi tabel jadi berubah bahkan tidak dapat diterapkan. Pada penelitian ini, tabel 

yang dienkripsi adalah tabel periksa dan tabel periksa_obat. Karena isi dari tiap 

record pada kedua tabel ini terenkripsi, maka tidak dapat dilakukan pembatasan 

(constraint) pada foreign key kode_dokter. Isi dari kolom kode_dokter pada tabel 

dokter merupakan plaintext. Sedangkan pada kolom kode_dokter pada tabel 

periksa merupakan ciphertext. Dua tabel yang sebelumnya terelasi melalui kolom 

kode_dokter, terlihat pada Gambar 22, menjadi tidak terelasi pada Gambar 23. 

Tabel periksa dan tabel periksa_obat tidak kehilangan relasi karena kedua tabel 

tersebut sama-sama terenkripsi. 
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Gambar 23 Relasi Tabel dengan Enkripsi 

 

Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah bahwa dengan 

menerapkan enkripsi pada satu atau beberapa tabel pada suatu database, akan 

menghilangkan relasi antara tabel yang terenkripsi dengan tabel yang tidak 

terenkripsi. Hal ini akan mempengaruhi aturan pembatasan isi data (constraint), 

sehingga konsistensi data tidak dapat dijamin. 

 

5.       Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa proses enkripsi dan dekripsi memberikan tambahan waktu 

pada proses pengolahan data, baik pada proses penyimpanan data (Insert, Update) 

maupun pada proses membaca data (Select). Waktu tambahan ini meningkat 

seiring dengan bertambahnya record yang diproses. Hal ini dikarenakan proses 

enkripsi dan dekripsi dilakukan untuk tiap record. Berdasarkan hasil analisis tabel 

yang dilakukan, maka diketahui bahwa enkripsi pada satu atau beberapa tabel 

pada suatu database, akan menghilangkan relasi antara tabel yang terenkripsi 

dengan tabel yang tidak terenkripsi. Hal ini akan mempengaruhi aturan 

pembatasan isi data (constraint), sehingga konsistensi data tidak dapat dijamin. 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

1) Program yang dikembangkan dapat melakukan proses enkripsi dengan tidak 

menghilangkan relasi antar tabel sehingga konsistensi data dapat tejamin ; 2) 

Program dapat menggunakan alogritma-algoritma kriptografi lainnya, agar dapat 

menambah keamanan data yang ada. 
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