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1.  Pendahuluan 

 

Komunikasi merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Kini 

manusia dipermudah oleh teknologi untuk menyampaikan informasi. Media 

komunikasi yang diciptakan manusia tersebut memang memudahkan dalam 

penyampaian informasi, tapi di sisi lain penyampaian pesan melalui media 

tertentu tidak menjamin keamanan terhadap integritas data. Keamanan telah 

menjadi aspek yang penting dari suatu sistem informasi. 

Transkrip nilai umumnya menjadi syarat utama bagi pelamar untuk 

melamar pekerjaan di perusahaan tertentu. Pada jaman sekarang mahasiswa yang 

baru lulus atau dikenal dengan fresh graduate yang akan melamar di suatu 

perusahaan secara online biasanya akan melampirkan transkrip nilai kepada 

perusahaan sebagai syarat dalam melamar pekerjaan. Pada umumnya perusahaan 

akan meminta file transkrip nilai yang terlebih dahulu telah dilegalisir oleh 

perguruan tinggi untuk dikirim. Banyak perusahaan yang masih menganggap 

bahwa dengan adanya legalisir dari perguruan tinggi maka data tersebut dapat 

dikatakan aman, padahal dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, file 

yang sudah dilegalisir pun masih sangat rentan untuk dimanipulasi. Oleh sebab itu 

dibutuhkan keamanan yang dapat menjamin file yang diberikan benar-benar valid, 

tidak ada manipulasi data di dalam file. 

Salah satu upaya untuk menjaga integritas data saat melamar suatu 

pekerjaan adalah dengan menggunakan SHA. SHA (Secure Hash Algorithm) 

adalah fungsi hash satu arah. Ada beberapa tipe SHA yang telah dijadikan NIT 

(Nasional Institute of Standard and Technology) sebagai standard fungsi hash 

yang baru salah satunya adalah SHA-512. SHA-512 ini memiliki panjang blok 

terpanjang yaitu 1024 dan menghasilkan nilai hash terpanjang pula yaitu 512. 

SHA ini dinyatakan aman karena secara komputasi tidak dapat ditemukan isi 

pesan dari message digest yang dihasilkan, dan tidak dapat dihasilkan dua pesan 

yang berbeda, yang menghasilkan message digest yang sama. Setiap perubahan 

yang terjadi pada pesan akan menghasilkan message digest yang berbeda [1]. 

Message digest ini yang akan menjadi pembanding antara file awal dan yang 

akhir, apabila sama maka file transkrip valid begitu pula sebaliknya bila message 

digest yang dihasilkan berbeda maka file transkrip tidak valid. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Verifikasi Otentifikasi 

Data Transkrip Nilai Berbentuk Citra Menggunakan SHA-512”, yang diharapkan 

dapat memudahkan perusahaan untuk menverifikasi data transkrip nilai sehingga 

bebas dari adanya manipulasi data. 

 

2. Kajian Pustaka 

 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang berjudul “Penggunaan Algoritma SHA-512 untuk Menjamin Integritas dan 

Keotentikan Pesan pada Intranet”. Keamanan data telah menjadi kebutuhan pokok 

di hampir setiap organisasi / perusahaan. Untuk menunjang bisnisnya organisasi / 

perusahaan umumnya memerlukan komunikasi antar kantor cabang atau dengan 

pihak lain. Pada penelitian ini dibahas tentang bagaimana kekuatan SHA-512 
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cukup kuat untuk digunakan di dalam menjamin integritas dan keotentikan pesan 

dan bagaimana skema keamanan yang sesuai diterapkan dengan karakteristik 

intranet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam lingkungan intranet 

SHA-512 dapat digunakan untuk menjamin integritas dan keotentikan data yang 

ditransmisikan melalui jaringan komputer dengan menggunakan password 

bersama antara pengirim dan penerima pesan. Proses otentikasi dengan SHA-512 

yang menggunakan password bersama mempunyai beban komputasi paling ringan 

dibanding skema yang lain karena tidak melibatkan proses enkripsi [2]. 

Penelitian yang selanjutnya berjudul “Studi dan Implementasi Algoritma 

RSA untuk Pengamanan Data Transkrip Akademik Mahasiswa”. Masalah 

keamanan dan kerahasiaan data merupakan hal yang penting dalam suatu 

organisasi. Data yang bersifat rahasia tersebut perlu dibuatkan sistem 

penyimpanan dan pengirimannya agar tidak terbaca atau diubah oleh orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab, baik saat data tersebut tersimpan sebagai file di 

dalam komputer maupun saat data tersebut dikirim melalui email. Penelitian ini 

membuat model sistem pengamanan dengan proses enkripsi dan dekripsi 

menggunakan algoritma RSA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma 

RSA berhasil diimplementasikan untuk pengamanan data transkrip akademik 

mahasiswa dengan diperolehnya hasil komputasi algoritma RSA adalah sebesar 

15625 mikrodetik, sedangkan kompleksitas memori yang dibutuhkan algoritma 

RSA sebesar 3908 bytes [3]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai keamanan 

data maka dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai Verifikasi Otentikasi Data 

Transkrip Nilai Berbentuk Citra Menggunakan SHA-512, sehingga dapat 

membantu dalam pengamanan transkrip nilai mahasiswa dan mengurangi 

kecurangan dalam manipulasi data. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana menverifikasi otentikasi data transkrip nilai berbentuk citra 

menggunakan SHA-512. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

mengimplementasi aplikasi verifikasi otentikasi data transkrip nilai berbentuk 

citra menggunakan SHA-512, dan bermanfaat untuk membantu perusahaan untuk 

menverifikasi file transkrip serta mengurangi kecurangan manipulasi file transkrip 

dalam melamar pekerjaan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah aplikasi 

ini menggunakan metode hash SHA-512 yang telah disediakan oleh Visual Studio 

2012 dan data citra yang digunakan adalah dalam format png. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang pengamanan transkrip nilai. 

Transkrip nilai merupakan suatu surat yang berisikan dokumentasi prestasi 

akademik seseorang selama menempuh studi di suatu universitas [4]. Layaknya 

kartu identitas seorang penduduk, transkrip nilai memiliki nomor identitas yang 

unik sehingga tidak terdapat dua mahasiswa yang memiliki nomor transkrip nilai 

yang sama.Transkrip nilai merupakan suatu data yang penting dan juga bersifat 

privasi, data ini sering dipergunakan untuk keperluan akademik atau non 

akademik [4]. Keperluan akademik misalnya dalam hal perkuliahan selama 

mahasiswa masih terdaftar di suatu universitas tertentu. Sedangkan untuk 

keperluan non akademik, transkrip nilai ini sering digunakan untuk melamar suatu 

pekerjaan. Biasanya transkrip nilai menjadi tolak ukur bagi suatu perusahaan 

untuk menerima calon pekerja yang melamar di perusahaan. Transkrip nilai dapat 
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diakses melalui internet, sehingga memudahkan mahasiswa dan alumni 

mahasiswa untuk mengakses (mengirim dan menyimpan file). Transkrip nilai 

menjadi syarat dalam melamar suatu pekerjaan. Untuk itu, integritas data sangat 

diperlukan. Banyak pihak yang menyalahgunakan kemudahan dalam teknologi ini 

dengan memanipulasi data seperti menghapus serta merubah isi dari data yang 

sebenarnya dan juga banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan 

ketidakamanan tersebut untuk mencuri atau menyadap pesan milik orang lain 

untuk disalahgunakan. 

Steganografi (Steganography) adalah ilmu dan seni menyembunyikan 

pesan atau data rahasia di dalam pesan lain sehingga keberadaan pesan rahasia 

tersebut tidak dapat diketahui [1]. Kata steganorafi berasal dari bahaya Yunani 

yang berarti “tulisan tersembunyi” (covered writing). Steganografi membutuhkan 

dua properti: wadah penampung dan data rahasia yang akan disembunyikan. 

Steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung, 

misalnya citra, suara, teks, dan video. Data rahasia yang disembunyikan juga 

dapat berupa citra, suara, teks, atau video. Steganografi berbeda dengan 

kriptografi, dimana pihak ketiga dapat mendeteksi adanya data (ciphertext), 

karena hasil dari kriptografi berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya dan 

biasanya datanya seolah-olah berantakan, tetapi dapat dikembalikan ke bentuk 

semula. Metode steganografi sedemikian rupa dalam menyembunyikan isi suatu 

data di dalam suatu sampul media atau data digital lain yang tidak dapat diduga 

oleh orang biasa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kepada orang yang 

melihatnya. Media yang telah disisipi data disebut stegomessage. Proses 

penyembunyian data ke dalam media disebut penyisipan (embedding), sedangkan 

proses sebaliknya disebut ekstraksi. 

Beberapa metode untuk membuat suatu steganografi salah satunya yaitu 

Least Significant Bit (LSB). Metode ini digunakan dalam steganografi dalam 

media untuk memaksimalkan pengamanan suatu data (informasi) agar menjadi 

rahasia. Dalam pembangunan metode yang digunakan yaitu Least Signifacant Bit 

(LSB) yang berfungsi sebagai tempat penyisipan data. Metode ini banyak 

digunakan karena metode ini paling sederhana dan mudah diimplementasikan. 

Media penampung yang paling sering digunakan dalam mengimplementasikan 

steganography adalah gambar. Kehandalan penggunaan file gambar dibandingkan 

dengan media lain adalah kualitas gambar yang telah disisipi pesan rahasia tidak 

berbeda jauh dengan kualitas citra aslinya. Metode yang digunakan untuk 

menyembunyikan pesan pada media digital tersebut berbeda-beda [1]. Contohnya, 

pada berkas image pesan dapat disembunyikan dengan menggunakan cara 

menyisipkannya pada bit rendah atau bit yang paling kanan pada data pixel yang 

menyusun file tersebut. 

Verifikasi otentikasi transkrip nilai menggunakan SHA-512. SHA adalah 

fungsi hash satu arah. SHA dinyatakan aman karena secara komputasi tidak dapat 

ditemukan isi pesan dari message digest yang dihasilkan, dan tidak dapat 

dihasilkan dua pesan yang berbeda, yang menghasilkan message digest yang 

sama. Setiap perubahan yang terjadi pada pesan akan menghasilkan message 

digest yang berbeda [1]. Ada beberapa tipe SHA yang telah dijadikan NIST 

sebagai standard fungsi hash yang baru, salah satunya adalah SHA-512. Fungsi 
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hash memetakan pesan M dengan panjang berapapun menjadi nilai hash h dengan 

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

panjang nilai hash yang dihasilkan adalah 512. SHA-512 sebagai fungsi hash 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut [1] : 

- Fungsi h dapat diterapkan pada blok berukuran berapa saja.  

- h mudah dihitung bila diberikan M. Sifat ini merupakan keharusan, karena jika 

h sukar dihitung, maka fungsi hash tersebut tidak dapat digunakan. 

- M tidak dapat dihitung jika hanya diketahui h. Sifat ini disebut juga one-way 

function atau mudah untuk menghitung h dan sukar untuk dikembalikan ke M 

semula. Sifat ini sangat penting dalam teknik kriptografi, karena jika tanpa 

sifat tersebut maka penyerang dapat menemukan nilai M dengan mengetahui 

nilai hash-nya h. 

- Tidak mungkin dicari M dan M' sedemikian sehingga H(M) = H(M'). Sifat ini 

disebut juga collision free. Sifat ini mencegah kemungkinan pemalsuan. 

SHA-512 memiliki kehandalan anatara lain: (1) Menghasilkan nilai hash 

terpanjang, yaitu 512 bit; (2) Tahan terhadap serangan birthday attack (3) Lebih 

cepat walaupun bukan merupakan fungsi hash yang paling cepat [1]. 

Perbandingan panjang nilai hash serta perbandingan kecepatan algoritma simetri 

dan fungsi hash dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
 

Tabel 1 Panjang Nilai Hash [1] 

Fungsi Hash Panjang Nilai Hash (bit) 

MD2 128 
MD4 128 

MD5 128 

RIPEMD 128 
RIPEMD-128/256 128/256 

RIPEMD-160/320 160/320 

SHA-0 160 

SHA-1 160 
SHA-256/224 256/224 

SHA-512/384 512/384 

TIGER(2)-192/160/128 192/160/128 
WHIRLPOOL 512 

 
Tabel 2 Kecepatan Beberapa Fungsi Hash [1] 

Fungsi Hash/ Algoritma Kunci Simetri MiByte/second 

CRC32 253 

Adler 920 

MD5 255 

SHA-1 153 
SHA-256 111 

SHa-512 99 

Tiger 214 
Whirlpool 57 

RIMEMD-160 106 

RIPEMD-320 110 
RIPEMD-128 153 

RIPEMD-256 158 
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DES-CTR 32 

Blowfish/CTR 58 

IDEA-CTR 35 

RC5(r=16) 75 

 

 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam empat tahapan, yaitu: (1) Identifikasi Masalah, dan Studi Literatur 

(2) Perancangan sistem, (3) Implementasi sistem, dan (4) Pengujian sistem dan 

analisis hasil pengujian. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian 

  

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: identifikasi masalah dan Studi Literatur, yaitu mengidentifikasi 

masalah yang akan dibahas yaitu masalah manipulasi file transkrip nilai, serta 

mendapatkan literatur yang terkait dengan proses signing dan verifikasi, 

menggunakan metode SHA-512 untuk pembangkit message digest, serta metode 

steganography LSB untuk proses embedding dan extracting; Tahap kedua: 

perancangan sistem yang meliputi perancangan proses signing dan proses 

verifikasi dalam sistem yang akan dibangun; Tahap ketiga: implementasi sistem, 

yaitu membuat aplikasi sesuai perancangan proses pada tahap kedua, yaitu 

misalnya bagaimana aplikasi/program berjalan saat file di-signing dan 

diverifikasi; Tahap keempat: pengujian sistem dan analisis hasil pengujian, yaitu 

dilakukan pengujian terhadap perbedaan pixel, perbandingan hexadecimal, 

perbedaan hash, pengujian hasil verifikasi setelah dimanipulasi serta pengujian 

waktu signing dan verifikasi apakah sudah sesuai dengan konsep SHA-512 dan 

steganografi LSB. 

Alur proses utama pada perancangan ini diawali dengan mahasiswa 

meminta (request) file transkrip nilai kepada bagian nilai. Kemudian bagian nilai 

akan melakukan proses hashing dan embedding message digest ke file transkrip 

nilai atau disebut juga dengan proses signing dan kemudian diberikan kepada 

mahasiswa. Setelah mahasiswa menerima file transkrip nilai yang sudah di-

signing, mahasiswa akan mengirim file tersebut ke perusahaan tempat mahasiswa 

Identifikasi Masalah, dan Studi Literatur 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses Signing 
dan Proses Verifikasi 

Implementasi Sistem  

Pengujian Sistem dan Analisis Hasil Pengujian 



6 
 

melamar pekerjaan. Kemudian perusahaan akan melakukan proses verifikasi yang 

nantinya akan diketahui apakah file dari mahasiswa tersebut benar-benar valid 

atau tidak. Alur proses utama dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
P

h
a
s
e

Alur Proses Utama

Mahasiswa PerusahaanBagian Nilai

Request Transkrip 

Nilai
Proses Hashing

Embedd Message 

Digest
Terima

Kirim Validasi

Start

Finish

 
Gambar 2 Alur Proses Utama Pada Sistem 

 

Ada dua proses utama yang terjadi dalam menjalankan aplikasi 

pengamanan data transkrip nilai, yang pertama adalah proses signing yang 

dilakukan oleh bagian nilai dan yang kedua adalah proses verifikasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

Gambar 3 menunjukkan proses signing yang dilakukan oleh admin (bagian 

nilai). Pada proses ini pertama-tama admin akan meng-input file transkrip. 

Selanjutnya proses hashing algorithm untuk mendapatkan message digest dari 

transkrip nilai yang akan digunakan. Proses hashing menggunakan SHA-512 

sehingga menghasilkan message digest h1 (pesan inti) dari transkrip yang 

memiliki ukuran 512 bit. Fungsi hash ini tidak dapat dikembalikan lagi ke bentuk 

semula walaupun digunakan algoritma dan kunci yang sama karena fungsi hash 

ini merupakan fungsi satu arah (one-way hash). Selanjutnya message digest h1 

disisipkan pada file transkrip nilai, proses ini disebut proses steganografi LSB. 

Keluaran dari proses signing ini adalah file transkrip nilai yang sudah 

tersertifikasi. 
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START

FILE 

TRANSKRIP

PROSES HASH PADA FILE 

TRANSKRIP 

MENGGUNAKAN SHA-512

MESSAGE 

DIGEST 512 BIT 

(H1)

MENYISIPKAN MESSAGE 

DIGEST KE FILE TRANSKRIP

(PROSES STEGANOGRAFI)

TRANSKRIP NILAI 

BERSERTIFIKASI = Ts

FINISH

      

START

Ts

PROSES HASH (Ts)

MESSAGE DIGEST 

512 BIT (H2)

EXTRACT MESSAGE 

DIGEST DARI Ts

H2 == H1

FINISH

VALID

TRUE

NOT VALIDFALSE

H1

TRANSKRIP 

NILAI

                         
  Gambar 3 Proses Signing Oleh Bagian Nilai       Gambar 4 Proses Verifikasi Oleh Perusahaan 

  

Gambar 4 menunjukkan proses utama yang kedua yaitu proses verifikasi 

yang dilakukan oleh perusahaan. Proses ini dimulai dengan melakukan proses 

hashing pada Ts (Transkrip nilai yang sudah di-signing). Proses hashing pada 

proses verifikasi ini sama dengan proses hashing pada proses signing. Pada proses 

verifikasi ini akan menghasilkan message digest h2 (intisari Ts), kemudian 

melakukan proses extract message digest pada Ts maka akan menghasilkan 

message digest semula (message digest h1). Kemudian dilakukan perbandingan, 

apabila h1 sama dengan h2 maka dapat dipastikan file yang diterima valid. Begitu 

pula sebaliknya apabila h1 tidak sama dengan h2 maka file yang diterima tidak 

valid.  

Proses hash pada transkrip dalam alur proses utama signing, awalnya akan 

membaca setiap pixel pada file transkrip dan mengubah setiap pixel menjadi byte. 

Message digest diperoleh dengan mentransformasikan file transkrip dengan 

menggunakan SHA-512. File dengan ukuran berapapun akan diubah oleh fungsi 

hash menjadi message digest yang berukuran tetap. Sehingga didapat karakter 
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acak yang memiliki jumlah karakter yang sama yaitu 512 bit keys. Proses ini dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

FILE 

TRANSKRIP

READ ALL BYTES

ISI []

SHA (ISI)

MESSAGE DIGEST 

(512 BIT) = H1

FINISH

START

 
Gambar 5 Proses Hash 

                                               

Proses steganografi melewati berbagai proses, yang pertama proses 

membaca setiap pixel yang terdapat pada file transkrip. Kemudian proses 

mengubah message digest (h1) menjadi bit. Bit inilah yang akan disisipkan ke 

LSB warna file transkrip nilai. Proses ini akan berhenti apabila semua bit sudah 

selesai di-embedded ke dalam LSB warna transkrip nilai. Proses steganografi ini 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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START

FILE 

TRANSKRIP

MESSAGE 

DIGEST (H1)

BACA WARNA 

TRANSKRIP

UBAH H1 KE BIT

SISIPKAN BIT H1 KE 

LSB WARNA

BACA BIT SELANJUTNYA DAN 

WARNA SELANJUTNYA

BIT DONE?

FINISH

TRUE

FALSE

 
Gambar 6 Proses Steganografi 

 

Proses extracting data merupakan proses untuk membaca pesan yang 

disisipkan di dalam media penampung. Sistem akan membaca tiap pixel pada 

image, dan membaca tiap komponen warna pada pixel tersebut yaitu red, green, 

dan blue. Satu komponen warna bernilai satu byte. Jika komponen warna tersebut 

bernilai lemah, maka akan diambil nilai LSB-nya, dan disimpan pada variabel 

penampung. Proses ini akan diulangi hingga semua bit pesan selesai terbaca. 

Pesan yang didapat, akan disimpan sebagai file  baru, proses selesai dengan output 

pesan yang telah diekstrak. Proses ini ditunjukkan pada Gambar 7. 
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START

Ts

BACA WARNA Ts

BACA BIT LSB

SIMPAN KE 

VARIABLE X

BACA WARNA 

SELANJUTNYA

APAKAH 

WARNA SUDAH 

HABIS 

TERBACA?

FINISH

TRUE

FALSE

 
Gambar 7 Proses Extract h1 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

 

Hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 
Gambar 8 Antarmuka Sistem 

 

Aplikasi yang dibangun menyediakan dua menu utama, yaitu menu 

verifikasi transkrip dan menu administrator. Menu verifikasi transkrip adalah 

menu yang digunakan oleh perusahaan untuk menverifikasi transkrip nilai 
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sedangkan menu administrator digunakan oleh admin untuk memberi sign pada 

transkrip nilai sebelum diberikan ke mahasiswa. Antarmuka sistem ditunjukkan 

pada Gambar 8. 

 

 
Gambar 9 Antarmuka Administrator 

 

Gambar 9 merupakan tampilan antarmuka administrator. Pada menu 

administrator, admin akan memilih file transkrip, dengan memilih button Choose 

File. Proses selanjutnya, yaitu admin memilih tombol Process untuk melakukan 

proses signing. Setelah melakukan proses signing, maka secara otomatis akan 

tersimpan pada folder default download (Auto Save). Setelah file tersimpan, 

kemudian pilih menu Log out untuk keluar dari proses signing (admin).  

Pada menu verifikasi transkrip, user akan memilih file transkrip yang 

sudah di-signing sebelumnya dengan memilih button Choose File. Kemudian user 

akan memilih tombol Submit untuk melakukan pengecekan file. File dikatakan 

valid apabila file tersebut sudah melewati proses signing sebelumnya, jika belum 

maka file tersebut akan dinyatakan tidak valid. Verifikasi transkrip nilai yang 

valid dan non valid pada aplikasi ditunjukkan pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

          
  Gambar 10 Antarmuka Transkrip Valid                 Gambar 11 Antarmuka Transkrip Non Valid 

 

Pengujian terhadap sistem SHA-512 yang telah dibangun, dilakukan untuk 

memenuhi syarat keamanan jaringan dan data yakni Authenticity (keaslian data 

dapat terjamin dari perubahan). Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

software pendukung yakni DiffIm. Software ini berfungsi untuk mengukur dan 
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membandingkan dua image yang secara kasat mata sama. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan antara file image transkrip yang belum di-signing dan 

sesudah di-signing. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3 Hasil Pengujian Perbedaan Pixel  

No File Name 
Size 

(KB) 

Status 

Signing 

Number of 

Different Pixel 
(%) 

Number of 

Different Size 
(KB) 

1 
plain_image001.png 3,090 Before 

0.09986 1 
signed_20140716_001.png 3,091 After  

2 
plain_image002.png 3,308 Before 

0.10013 2 
signed_20140716_002.png 3,310 After 

 

Berdasarkan Tabel 3, pada pengujian pertama dapat dilihat bahwa 

perbedaan pixel sebelum dan sesudah dilakukan signing memiliki perbedaan pixel 

sebesar 0,09986% sedangkan pengujian kedua mengalami perbedaan pixel sebesar 

0,10013%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besaran pixel yang terjadi 

setelah proses signing sangat sedikit sehingga perbedaan gambar tidak terlalu 

mencolok antara asli dan setelah signing. Sedangkan dilihat dalam ukuran file 

pada percobaan 1 dan 2, memiliki perbedaan yang sangat kecil dengan ukuran file 

transkrip yang asli.  

Percobaan untuk melihat perbedaan image secara bit, dilakukan dengan 

menggunakan software pendukung yakni HexEditor, dengan membaca file ke 

dalam konten Hexadecimal atau binary. Diambil sebuah file image transkrip nilai 

dengan nama plain_image001.png mendapat nilai hash 
“7B54B66836C1FBDD13D2441D9E1434DC62CA677FB68F5FE66A464BAADECDBD00576F

8D6B5AC3BCC80844B7D50B1CC6603444BBE7CFCF8FC0AA1EE3C636D9E339” 
dan dilakukan perbandingan dengan file image transkrip sesudah signing dengan 

nama signed_20140716_001.png. Perbedaan dua image dapat dilihat pada Gambar 

12. 
 

 
Gambar 12 Perbandingan Hexadecimal 
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Berdasarkan Gambar 14 dapat dilihat bahwa perbedaan dua image melalui 

hexadecimal dilihat berbeda pada akhir binary sesuai dengan konsep LSB. 

Pengujian perbandingan hash sebelum signing dan sesudah dilakukan verifikasi 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Perbedaan Hash 

No File  Name 
Status 

Signing 

Hash 

(128 key) 

1 

plain_image001.png Before 645FEF797B4A3DBCF06C3659CC1BA800F55EA64 

95FDE19ECEFF1FBD421CE9098AF98631F6BB5A3 
505DF02968F9D2B53ACA562D3D7840FDEE7707B 
D3C0904D8A1 

signed_20140716_001.png After  C9C7A0AC8ED433F2D5A2F906404E060DEE2C764 
627B84D7176505C12D75E6DE3A4F942F7185A99F6 
13129260301C61B090573978664C1EA511DC5095D 
C2AE335 

 

plain_image001.png Verifikasi 645FEF797B4A3DBCF06C3659CC1BA800F55EA64 
95FDE19ECEFF1FBD421CE9098AF98631F6BB5A3 
505DF02968F9D2B53ACA562D3D7840FDEE7707B 
D3C0904D8A1 

2 

image002.png Before 689C373F426298F6B5D73511C3D7837B772947C58 
A725DAF2E4974CC50538D54C59A44AB3EC554CE 
F9F97E5716581B31A85CDF030BB70D368D7B4577 

D845180B 

signed_20140716_002.png After EC74F692E7BC09F27C110EEF91762D24F5E401245 
1215670BB4780C8D627876B9F2E36E7EF55B55702 
ACC6AE1A5730B0644ED766745E357B4032B8F7D 
696EE70 

 image002.png Verifikasi 689C373F426298F6B5D73511C3D7837B772947C58 
A725DAF2E4974CC50538D54C59A44AB3EC554CE 

F9F97E5716581B31A85CDF030BB70D368D7B4577 
D845180B 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dibuktikan bahwa message digest transkrip 

sebelum signing (plain_image001.png) dan setelah diverifikasi memiliki karakter 

key yang sama, sehingga dapat dikatakan valid. 

Pengujian untuk melihat hasil verifikasi setelah dilakukan manipulasi data 

pada file transkrip menggunakan photoshop dapat dilihat pada Tabel 5 

 
Tabel 5 Hasil Pengujian Verifikasi Setelah Dimanipulasi 

File Name Manipulasi Setelah Verifikasi 

plain_image001.png 

Merubah nama kepemilikan Not Valid 

Ubah nilai C menjadi A Not Valid 

Menghapus matakuliah Not Valid 

Menambah matakuliah Not Valid 

Merubah angka SKS Not Valid 

  

 Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat 

mendeteksi perubahan yang terjadi pada file transkrip. Perubahan apapun yang 

dilakukan pada file transkrip yang sudah di-signing terlebih dahulu akan membuat 

file menjadi tidak valid. 
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Pengujian selanjutnya yakni perbandingan antara ukuran file dengan waktu 

proses dibagi menjadi dua macam yakni, ukuran file dengan waktu proses signing 

serta ukuran file dengan waktu proses verifikasi. Pengujian ukuran file dengan 

waktu proses dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6 Hasil Pengujian Waktu Signing 

No Nama File Ukuran File (KB) Resolusi (Pixel) Waktu (s) 

1 plain_image001.png 3.090 1131x1600 23.078 

2 plain_image002.png 3.308 1131x1600 23.203 
3 plain_image003.png 2.267 905x1280 14.828 

4 plain_image004.png 2.337 905x1280 14.969 

5 plain_image005.png 1.401 707x1000 9.203 
6 plain_image006.png 1.439 707x1000 9.391 

 

Tabel 6 merupakan hasil pengujian waktu proses signing. Pengujian 

dilakukan dengan spesifikasi komputer yakni processor Intel Core 2 duo 2.0GHz, 

2048MB RAM windows 7 Ultimate 32 bit. Berdasarkan Tabel 6, selisih waktu 

antara pengujian pertama dengan pengujian kedua yakni 0.125s, percobaan ketiga 

dengan percobaan ke empat yakni 0.141s, serta percobaan ke lima dengan 

percobaan ke enam yakni 0.188s. Berdasarkan pada selisih tersebut antara ukuran 

file plain_image001 dan plain_image006, semakin kecil ukuran file yang di-

signing maka semakin sedikit waktu proses yang diperlukan, sebaliknya semakin 

besar ukuran file yang diproses maka semakin banyak pula waktu proses yang 

diperlukan. Resolusi ditampilkan pada tabel karena transkrip nilai yang digunakan 

seharusnya dapat dilihat dan tidak pecah pada saat perbesaran 125%. 

 
Tabel 7 Hasil Pengujian Waktu Verifikasi 

No Nama File Ukuran File (KB) Resolusi (Pixel) Waktu (s) 

1 plain_image001.png 3.090 1131x1600 15.078 

2 plain_image002.png 3.308 1131x1600 15.203 

3 plain_image003.png 2.267 905x1280 9.734 

4 plain_image004.png 2.337 905x1280 9.812 
5 plain_image005.png 1.401 707x1000 5.953 

6 plain_image006.png 1.439 707x1000 6.000 

 

Tabel 7 merupakan pengujian waktu verifikasi, perbedaan waktu antara 

percobaan pertama dengan percobaan kedua yakni 0.125s, pecobaan ketiga 

dengan percobaan keempat 0.078s dan percobaan kelima dan percobaan keenam 

yakni 0.047s. Dapat disimpulkan bahwa pengujian pada proses verifikasi 

mempunyai waktu yang lebih cepat dari pada proses signing. Waktu proses yang 

diperlukan lebih sedikit apabila ukuran file transkrip nilai yang diverifikasi lebih 

kecil. Sedangkan waktu yang diperlukan lebih banyak apabila file transkrip yang 

diverifikasi lebih besar.  

 

5. Simpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, untuk mengamankan data 

transkrip nilai berbentuk citra yakni dengan menggunakan SHA-512, maka 
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dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Tidak terjadi perubahan yang 

signifikan terhadap file transkrip sebelum dan sesudah signing, sehingga secara 

kasat mata kedua file terlihat sama; (2) Faktor yang mempengaruhi kecepatan 

proses adalah ukuran file; (3) Waktu yang diperlukan dalam proses verifikasi 

lebih cepat dibandingkan proses signing; (4) Manipulasi pada file mengakibatkan 

message digest yang berbeda jauh dengan aslinya; (5) Secara garis besar, aplikasi 

yang dibuat dalam penelitian ini berhasil melakukan validasi pada file transkrip. 

Saran pengembangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut adalah sebagai 

berikut: (1) Sistem memiliki fitur untuk menampilkan proses bar ketika waktu 

proses sehingga dapat dilihat saat prosesnya berjalan; (2) Sistem dapat men-

signing file gambar dalam format apa saja tidak hanya format png. 
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