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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bagian ini dijabarkan teori yang digunakan dalam pembuatan sistem yang 

diaplikasikan pada skripsi ini. 

 

2.1. Jenis Perubahan pada File  

Perubahan file dapat terjadi jika file rusak atau diubah secara sengaja, oleh karena itu 

untuk memastikan integritas dan keamanan data, file dicek menggunakan CRC dan SHA, 

jika proses cek dilakukan setelah unduh dan transfer selesai, maka kepastian file berubah atau 

tidak dapat terjamin. 

Contoh kerusakan file adalah Single-Bit Error dan Burst Error. Single-Bit Error 

adalah kerusakan yang terjadi hanya pada 1 bit, ditunjukkan oleh Gambar 2.1 dan Burst Error 

adalah kerusakan yang terjadi pada beberapa bit ditunjukkan pada Gambar 2.2. Penyebab 

kerusakan adalah atenuasi, distorsi dan derau. 

 Atenuasi adalah pelemahan sinyal karena pengaruh jarak dari media transmisi 

pengantar sinyal. Distorsi adalah penyimpangan sinyal karena kecepatan perambatan sinyal 

tidak sesuai dengan frekuensi perangkat. Derau adalah perubahan sinyal karena beberapa 

faktor seperti derau termal, derau termal adalah derau yang diakibatkan karena suhu dari 

perangkat menjadi terlalu panas [5]. 

Selain kerusakan karena proses transmisi yang dapat menyebabkan file berubah, 

perubahan file dapat dilakukan dengan sengaja sehingga mengubah keaslian dari file yang 

diunduh atau ditransfer. Perubahan yang dilakukan seperti mengubah isi dari file atau 

menanam program yang merugikan seperti malware [6]. 

 

Gambar 2.1. Single-Bit Error 
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Gambar 2.2. Burst Error 

 

2.2. CRC 

Cyclic Redundancy Check (CRC) adalah algoritme yang dikembangkan untuk 

mendeteksi kerusakan data dalam proses transmisi ataupun penyimpanan. CRC 

menghasilkan suatu checksum yaitu suatu nilai yang dihasilkan dari fungsi algoritmenya, di 

mana nilai inilah yang nantinya digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada transmisi 

ataupun penyimpanan data, contoh pengecekan CRC32 ditunjukkan pada Gambar 2.4. Nilai 

CRC dihitung sebelum dilakukan transmisi data atau penyimpanan, kemudian penerima 

melakukan verifikasi apakah data yang diterima tidak mengalami perubahan ataupun 

kerusakan. Pada CRC32, 32 melambangkan panjang checksum dalam bit. Bentuk CRC yang 

disediakan untuk algoritme sesuai dengan pembagian polynomial atau suku banyak yaitu 

pernyataan matematika yang memiliki variabel dan melibatkan pangkat, perkalian dan 

penjumlahan, hal ini digunakan untuk menghitung checksum dari CRC, ditunjukkan oleh 

tabel 2.1 [5]. 

Tabel 2.1. Representation dan Polynomial pada CRC32 [5] 

Polynomial Representation 

x32 + x26 + x23 + x22 + x16 + x12 + x11 + x10 + x8 + 

x7 + x5 + x4 + x2 + x1 + 1 

0x04C11DB7 (Normal) 

0xEDB88320 (Reverse) 

 

Contoh mencari checksum menggunakan 3-bit CRC dengan polymonial x3 + x1 + 1 = 

1011. Pesan asli = 11010011101100, pesan setelah ditambah 3-bit 0 = 11010011101100 000. 

Data yang sudah ditambah 3-bit 0 di-XOR dengan 1011 dari bit paling besar hingga tersisa 

3-bit. Hasil checksum adalah 100, ditunjukkan oleh Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Mencari Checksum dengan CRC 3-bit 

 

Gambar 2.4. Cek CRC32 menggunakan Anime Checker 

 

2.3. SHA-2 

Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) adalah fungsi hash kriptografi yang digunakan 

pada beberapa aplikasi keamanan dan protokol, termasuk Transport Layer Security dan 

Secure Sockets Layer. SHA-2 juga bisa digunakan untuk pengecekan integritas file, yaitu 

dengan menghitung hash dari file tersebut dan dibandingkan dengan yang tertera pada 

halaman web, contoh pengecekan SHA-2 ditunjukkan pada Gambar 2.5. Ada beberapa jenis 

SHA-2 yang dibedakan dari fungsi hash-nya, yaitu SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-

512, SHA-512/224, SHA-512/256 [7]. 
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Gambar 2.5. Cek SHA-256 Menggunakan Open-Hashtool 

Berikut Penjelasan dari perhitungan SHA: 

 

Gambar 2.6. Urutan Perhitungan SHA 

SHA-256 memiliki 6 fungsi dengan hasil dari setiap fungsi adalah 32-bit yang 

digunakan dalam perhitungan hash: 

Ch (x,y,z) = (x ˄ y) ⊕ (¬x ˄ z) 

Maj (x,y,z) = (x ˄ y) ⊕ (x ˄ z) ⊕ (y ˄ z) 

∑0 (x) = ROTR 2(x) ⊕ ROTR 13(x) ⊕ ROTR 22(x) 

∑1 (x) = ROTR 6(x) ⊕ ROTR 11(x) ⊕ ROTR 25(x) 

σ0 (x) = ROTR 7(x) ⊕ ROTR 18(x) ⊕ SHR 3(x) 

σ1 (x) = ROTR 17(x) ⊕ ROTR 19(x) ⊕ SHR 10(x) 

Keterangan variabel uang digunakan dalam perhitungan: 

  x, y, z  : Urutan variabel yang masuk pada fungsi 
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Keterangan simbol yang digunakan dalam perhitungan: 

˄  : Operasi AND 

⊕  : Operasi XOR 

¬  : Operasi NOT  

ROTR n : Rotate right sebanyak n-bit ((x >> n) | (x << w - n)) 

SHR n  : Shift right sebanyak n-bit (x >> n) 

+  : Additon modulo 232, jika hasil penambahan melebihi 

32-bit di-modulo 232 

Pada SHA-256 setiap blok pesan terdiri dari 512-bit yang dipresentasikan 16 x 32 bit. 

SHA-256 melakukan 64 siklus dan pada setiap siklus menggunakan 32-bit constans (K) yang 

berbeda, ditunjukkan Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. SHA-256 Constans [8] 

Sebelum dihitung nilai hash-nya, dilakukan proses padding, yaitu penambahan bit 

pada pesan. Dimisalkan panjang pesan 1 blok dalam bit adalah l, kemudian pesan ditambah 

1 sebanyak 1-bit dan 0 sebanyak k-bit, dan ditambah 64-bit sebesar panjang pesan, panjang 

pesan maksimum adalah 264. Persamaan untuk mencari nilai k adalah l + 1 + k = 448 mod 

512, contoh pesan “FTEK” memiliki 32-bit jadi nilai k adalah 448 – (32 + 1) = 415. Jika 

pesan lebih dari 447-bit maka dilakukan padding untuk blok pesan selanjutnya, ditunjukkan 

Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Contoh Padding Message 

Setelah padding, dilakukan proses parsing, dimana diuraikan ke N 512-bit blok dan 

dipresentasikan menjadi 16 x 32 bit (M). Untuk “FTEK” maka 32 bit pertama adalah bit dari 

“FTEK”, kemudian 32 bit ke-2 hingga ke-16 adalah hasil padding. Sebelum proses 

perhitungan, nilai hash awal (H) harus ditentukan, ditunjukkan Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Nilai Hash Awal SHA-256 [8] 

Proses Selanjutnya adalah menghitung SHA untuk setiap 512-bit blok, ilustrasi 

perhitungan ditunjukkan pada Gambar 2.11. Hasil parsing dari “FTEK” dihitung untuk 

membangkitkan nilai SHA-256. Berikut langkah-langkah perhitungan hash SHA-256 untuk 

setiap 1 message block hingga pesan  ke-N: 

1. Siapkan pesan (Wt): 

Wt berjumlah 64 x 32-bit, di mana 0 ≤ t ≤ 15 adalah pesan hasil parsing (M), dan 

untuk 16 ≤ t ≤ 63 menggunakan rumus: 

σ1 (Wt-2) + Wt-7  + σ0
 (Wt-15) + Wt-16 

2. Gunakan variabel a-h untuk nilai hash awal (H). 

a = H0    

b = H1     

c = H2    

d = H3     

e = H4  

f = H5 

g = H6 

h = H7 

3. 64 siklus perhitungan, pada tahap ini a-h diperbarui di setiap siklus dan nilai 

yang baru digunakan dalam siklus selanjutnya., untuk t = 0 hingga 63: 

T1 = h + ∑1
 (e) + Ch (e, f, g) + Kt + Wt   

T2 = ∑0 (a) + Maj (a, b, c)    

h = g    
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g = f    

f = e    

e = d + T1    

d = c 

c = b 

b = a 

a = T1 + T2 

4. Hitung nilai hash awal dengan nilai hash a-h setelah 64 siklus: 

H0 = a + H0 

H1 = b + H1 

H2 = c + H2 

H3 = d + H3 

H4 = e + H4 

H5 = f + H5 

H6 = g + H6 

H7 = h + H7 

Hasil dari perhitungan adalah 256-bit: 

  H0 || H1 || H2 || H3 || H4 || H5 || H6 || H7 

Hasil hash dari “FTEK” ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10. Hasil hash “FTEK” online [9] 

 

 

 

 



12 
 

 

Gambar 2.11. Ilustrasi Perhitungan SHA-256 [7] 

 

2.4. Hypertext Transfer Protocol 

Hpertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol application-layer yang ringan 

untuk pendistribusian informasi dalam World Wide Web (WWW), sementara HTTPS adalah 

HTTP yang lebih aman atau secure. Dasar dari HTTP adalah client meminta informasi dari 

server dan server merespons permintaan dari client [10]. 

HTTP menggunakan Transmission Control Protocol (TCP) untuk 

pendistribusiannya, pada TCP ada checksum yang dipakai untuk mengecek integritas data, 

tetapi 16-bit TCP checksum sudah lemah jika dibandingkan dengan checksum modern [11]. 

Pengecekan integritas CRC hanya mendeteksi apakah saat file dikirim terjadi kerusakan atau 

tidak, pengecekan ini tidak valid jika ada perubahan file sebelum proses unduh. 

 

2.5. File Transfer Protocol 

File Transfer Protocol (FTP) adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file 

secara efisien dan bekerja menggunakan Transport Control Protocol (TCP). FTP digunakan 

untuk berbagi file dalam FTP ada komponen utama yang harus ada, yaitu FTP server dan 

FTP client. FTP server adalah suatu server yang menjalankan perangkat lunak layanan 

transfer file dengan selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan dari 
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FTP client. FTP client adalah komputer yang meminta koneksi ke FTP server untuk transfer 

file [12].  

FTP juga menggunakan Transmission Control Protocol (TCP) untuk 

pendistribusiannya sama seperti HTTP, untuk mengatasi kelemahan dalam checksum TCP 

[11], dilakukan pemberian nilai CRC32 dan SHA-256 pada file yang dikirim sehingga dapat 

dicek integritas dan keaslian dari file. 

 

2.6. Windows File Sharing 

Windows file sharing adalah fitur dari Windows 10 untuk berbagi file, supaya bisa 

menggunakan Windows file sharing maka folder pada Windows harus di-share dan 

mengaktifkan Network Discovery. 

Windows File Sharing digunakan karena sudah terintegrasi pada Windows dan tidak 

perlu menggunakan aplikasi lain. Windows File Sharing menggunakan protokol Server 

Message Block (SMB) dan Network Basic Input/Output System (NetBIOS), SMB adalah 

protokol untuk sharing seperti file dan printer yang digunakan pada Windows dan NetBIOS 

adalah protokol yang mengizinkan aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Cara kerja 

dari Windows File Sharing adalah [13]: 

1. Client dan server membuat sesi NetBIOS. 

2. Client dan server menegosiasikan protokol Microsoft SMB. 

3. Client log on ke server. 

4. Client terhubung folder share di server. 

5. Client membuka file yang di-share.  

6. Client membaca file.  

 

2.7. Visual Studio 2017 

Visual Studio 2017 merupakan seri terbaru dari Visual Studio, Visual Studio adalah 

perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dan ada yang berbasis 

freeware, yaitu perangkat lunak yang gratis, dalam hal ini Visual Studio Community 2017 . 

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam skripsi ini adalah C# dan Visual Studio 

mendukung C#. Visual studio digunakan karena gratis dan menggunakan antarmuka yang 

simpel. 


