
14 

 

BAB III 

PERANCANGAN 

 

Pada bab ini dijelaskan perancangan, antarmuka dan cara kerja sistem dari aplikasi 

pembuat file, pengunduh file dan aplikasi transfer file. Untuk tiap bagian disertai dengan 

CRC32 dan SHA-256 untuk proses cek integritas data. Diagram blok aplikasi ditunjukkan 

oleh Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Diagram Blok Aplikasi 

Tiap bagian memiliki cara kerja dan fungsi yang dijabarkan di bawah, urutan 

penjabaran adalah sebagai berikut: (3.1) Perhitungan CRC; (3.2) Perhitungan SHA; (3.3) 

Pembuat File; (3.4) Pengunduh File; (3.5) Transfer File (Server); (3.6) Transfer File (Client).  

 

3.1. Perhitungan CRC 

CRC yang digunakan adalah CRC32, class yang digunakan adalah CRC32 dari 

pengguna www.github.com yang bernama Damien Guard [14]. 

 

 

http://www.github.com/
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3.1.1. Perhitungan 

Pada perhitungan CRC, pesan di-padding dengan 0 bit sebanyak 32, karena CRC 

yang digunakan adalah CRC32, padding dilakukan supaya jika ada pesan yang kurang dari 

32-bit bisa dihitung. Kemudian pesan yang telah di-padding di XOR dengan polinomial, 

hingga didapat table sebanyak 256, tiap table berisi 8 karakter heksadesimal, kemudian table 

tersebut digunakan untuk mencari nilai checksum menggunakan fungsi, diagram alir 

perhitungan CRC ditunjukkan oleh Gambar 3.2. Polinomial yang digunakan adalah reverse 

polynomial 0xEDB88320, sehingga checksum dibalik dari little endian menjadi big endian.  

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Perhitungan CRC 
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3.2. Perhitungan SHA 

SHA yang digunakan adalah SHA-256, dan class yang digunakan adalah 

System.Security.Cryptography.SHA256 dari Visual Studio 2017 [15]. 

 

3.2.1 Fungsi dan Konstanta 

Pada bagian ini inisialisasi fungsi dan konstanta dari SHA-256. Fungsi merupakan 

rumus yang digunakan untuk perhitungan, ditunjukkan pada bab 2 dan Konstanta adalah 

bilangan yang digunakan dalam 64 siklus perhitungan, Konstanta ditunjukkan oleh Gambar 

2.7, diagram alir inisialisasi ditunjukkan oleh Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Diagram Alir Inisalisasi Fungsi dan Konstanta 

 

3.2.2. Preprocessing 

Jika panjang pesan (l) 447 bit, maka di-padding dengan 1 bit 1, dan total panjang 

pesan dalam bit. Jika pesan (l) lebih maka dibagi menjadi beberapa blok, 1 blok terdiri dari 

447 bit pesan, 1 bit 1 dan 64 bit total panjang pesan, total 1 blok adalah 512 bit, kemudian 

jika sisa pesan (l) kurang dari 448 bit di-padding dengan 1 bit 1, bit 0 sebanyak k (448-(l 

+1)) dan panjang pesan dalam bit. Diagram alir padding ditunjukkan oleh Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Diagram Alir Padding 

Setelah padding, pesan di-parsing menjadi 16 x 32 bit setiap blok. Dan inisialisasi 

nilai hash awal (H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7), ditunjukkan oleh Gambar 3.5, hash awal 

ditunjukkan oleh Gambar 2.9. 
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Gambar 3.5. Diagram Alir Parsing dan Inisialisasi Hash Awal 

 

3.2.3. Perhitungan 

Perhitungan tiap 1 blok pesan adalah 64 siklus, ditunjukkan oleh Gambar 3.6. Rumus 

pada Gambar 3.6 adalah σ1 (Wt-2) + Wt-7  + σ0
 (Wt-15) + Wt-16 dan ilustrasi 64 siklus perhitungan 

terdapat pada Gambar 2.11. 
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Gambar 3.6. Diagram Alir Perhitungan SHA 
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3.3. Pembuat File 

Pada pembuat file, terdapat 3 tahap, yaitu: (1) pembuat file SHA; (2) penggabung file; 

(3) pemberi CRC pada nama file. Garis besar pada pembuat file ditunjukkan pada Gambar 

3.7.  

Pada bagian pertama file yang dipilih dihitung nilai SHA dan dibuat file SHA, 

kemudian pada bagian kedua file SHA digabung dengan file yang dipilih. Setelah 

penggabungan, file hasil gabung dihitung nilai CRC dan diberi nilai CRC pada nama file. 

 

Gambar 3.7. Cara Kerja Pembuat File 

 

3.3.1. Pembuat File SHA 

Pada pembuat file SHA, setelah input file dan memilih folder tujuan file dihitung nilai 

SHA-nya. Setelah perhitungan selesai dibuat file SHA dan isi file SHA adalah hasil 

perhitungan, diagram alir pembuat file SHA ditunjukkan oleh Gambar 3.8. 

1 

2 

3 
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Gambar 3.8. Diagram Alir Pembuat File 

Berikut sintak untuk menghitung nilai dan membuat file SHA: 

filestream = new FileStream(txt_File.Text, FileMode.Open); 

filestream.Position = 0; 

byte[] hashValue = mySHA256.ComputeHash(filestream);  

string hasilSHA = BitConverter.ToString(hashValue).Replace("-", 

String.Empty); 

filestream.Close(); 

txt_SHA.Text = hasilSHA;  

String FileSHA = txt_Folder.Text + "\\" + Name1Ext0 + ".sha"; 

using (StreamWriter file = File.CreateText(FileSHA)) 

{ 

file.Write(hasilSHA);  

} 

 

3.3.2. Penggabung File 

Pada penggabung file, file input dan file SHA digabung sehingga menghasilkan file 

baru dengan ekstensi “abc”, diagram alir penggabungan file ditunjukkan oleh Gambar 3.9, 

penggabungan file menggunakan class DotNetZip [16]. 
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Gambar 3.9. Diagram Alir Penggabung File 

 

3.3.3. Pemberi CRC pada Nama File 

Pada bagian ini file yang digabung dihitung nilai CRC-nya dan nama file hasil gabung 

diberi nilai CRC, diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10. Diagram Alir Pemberi CRC pada Nama File 

Berikut sintak untuk menghitung CRC dan memberi CRC pada nama file: 

using (FileStream fs = File.Open(txt_Folder.Text + "\\" + 

Name1Ext0 + Name0Ext1, FileMode.Open)) 

foreach (byte b in crc32.ComputeHash(fs)) Hash += 

b.ToString("X2"); 
txt_CRC.Text = Hash;  
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File.Move(txt_Folder.Text + "\\" + Name1Ext0 + Name0Ext1, 

txt_Folder.Text + "\\" + Name1Ext0 + " [" + Hash + "]" + 

Name0Ext1); 

 

3.3.4. Antarmuka 

Sistem didukung oleh antarmuka untuk pemilihan file dan folder tujuan file sebelum 

proses unggah, ditunjukkan oleh gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11. Antarmuka Pembuat File 

Penjelasan dari antarmuka: 

a. Tombol untuk membuka file open dialog, 

b. Setelah memilih file, alamat file muncul pada textbox pilih file. 

c. Tombol untuk membuka folder dialog. 

d. Setelah memilih folder, alamat folder muncul pada textbox folder tujuan. 

e. Menampilkan SHA-256 dari file setelah proses perhitungan SHA. 

f. Menampilkan CRC dari file setelah proses perhitungan perhitungan CRC. 

g. Tombol start untuk memulai proses pembuatan file. 

 

3.4. Pengunduh File 

File yang diunggah adalah file hasil aplikasi pembuat file, file diunggah pada 3 free 

file hosting, yaitu: Solidfiles; Tusfiles; Zippyshare. Diasumsikan proses unggah file tidak 

mengalami kerusakan. Pada pengunduh file, terdapat 4 tahap, yaitu: (1) unduh file; (2) cek 

CRC; (3) pemisah file; (4) cek SHA, ditunjukkan pada Gambar 3.12. 
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Pada bagian pertama masukan URL dan unduh file, setelah unduh selesai pada bagian 

kedua nilai CRC pada nama file dibandingkan dengan CRC perhitungan, pada bagian ketiga 

file dipisahkan untuk cek SHA, pada bagian keempat file dihitung nilai SHA dan 

dibandingkan dengan file SHA, file SHA juga dihapus. 

 

Gambar 3.12. Cara Kerja Pengunduh File 

 

3.4.1. Unduh File 

Pada bagian unduh file, proses dimulai dari input URL kemudian memilih folder 

penyimpanan, berapa segmen saat unduh dan proses unduh file, diagram alir ditunjukkan 

oleh Gambar 3.13. 

1 

2 

3 4 
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Gambar 3.13. Diagram Alir Unduh File 

Jika URL berupa HTTP atau HTTPS maka pilihan segmen ada 2, 4 dan 8, pemilihan 

fungsi segmen saat unduh adalah mencegah terputusnya koneksi jika hanya satu segmen yang 

diunduh. Jika URL berupa FTP atau path dari suatu file, maka segmen hanya 1. Dikarenakan 

menggunakan HTTP request untuk pengunduhan multipart. Untuk protokol HTTP atau 

HTTPS menggunakan sintak dari pengguna www.github.com dengan nama subena22jf [17], 

diagram alir proses unduh ditunjukkan oleh Gambar 3.14. 
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Gambar 3.14. Diagram Alir Proses Unduh 

Berikut sintak untuk protokol selain HTTP: 

Uri uri = new Uri(this.Url); 

FileName = System.IO.Path.GetFileName(uri.LocalPath); 

client.DownloadFileAsync(uri, Properties.Settings.Default.Path + 

"\\" + FileName); 

 

3.4.2. Cek CRC 

Setelah file selesai diunduh, file dihitung nilai CRC-nya, kemudian nilai perhitungan 

dibandingkan dengan CRC pada nama file. Jika sama Status CRC adalah “File OK”, jika 

tidak “File not OK”, diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.15. 
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Gambar 3.15. Diagram Alir Cek CRC 

Berikut sintak dari cek CRC: 

Crc32 crc32 = new Crc32(); 

String hash = String.Empty; 

String statCRC = String.Empty;  

String fullpath = Properties.Settings.Default.Path + "\\" + 

FileName; 

using (FileStream fs = File.Open(fullpath, FileMode.Open)) 

foreach (byte b in crc32.ComputeHash(fs)) hash += 

b.ToString("X2"); 

if (fullpath.Contains(hash)) 

statCRC = "File OK"; 

else 

statCRC = "File not OK"; 

 

3.4.3. Pemisah File 

Kemudian file dipisahkan, sehingga menjadi 2 file. Salah satu file adalah file SHA 

yang berisi nilai SHA dari file yang diunduh, diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.16, 

pemisahan file menggunakan class DotNetZip [16]. 
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Gambar 3.16. Diagram Alir Pemisah File 

 

3.4.4. Cek SHA 

File dihitung nilai SHA-nya, kemudian dibandingkan dengan nilai SHA pada file 

SHA. Jika sama Status SHA adalah “File OK”, jika tidak “File not OK”, diagram alir cek 

SHA ditunjukkan oleh Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17. Diagram Alir Cek SHA 

Berikut sintak dari cek SHA: 

S256 = System.IO.File.ReadAllText(FileWithSHA);  
SHA256 mySHA256 = SHA256Managed.Create(); 

String hslSHA = String.Empty; 

FileStream filestream; 

filestream = new FileStream(ForSHACheckName, FileMode.Open); 

filestream.Position = 0; 

byte[] hashValue = mySHA256.ComputeHash(filestream); 

string hasil = BitConverter.ToString(hashValue).Replace("-", 

String.Empty); 

filestream.Close(); 

if (S256.Contains(hasil)) 

statSHA = "File OK"; 

else 

statSHA = "File not OK"; 
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3.4.5. Antarmuka 

Sistem didukung oleh antarmuka untuk input Uniform Resource Locator (URL), 

menghapus daftar file yang sudah diunduh dan pengaturan folder untuk penyimpanan, 

antarmuka ditunjukkan oleh Gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18. Antarmuka Pengunduh File 

Penjelasan dari antarmuka: 

a. Menampilkan antarmuka untuk input URL. 

b. Menghapus daftar file yang sudah diunduh. 

c. Menampilkan antarmuka untuk mengganti folder penyimpanan. 

d. Daftar file yang sudah diunduh. 

Keterangan: 

 Urutan nomor 

 Nama file 

 Ukuran file 

 Nilai CRC sebelum file dipisah 

 Status cek CRC 

 Nilai SHA setelah file dipisah 

 Status cek SHA 

 Tanggal dan waktu pengunduhan 
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Antarmuka setelah tombol input URL ditekan ditunjukkan pada Gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19. Antarmuka Input URL 

 Penjelasan dari antarmuka: 

a. URL di-paste pada textbox. 

b. Tombol OK untuk menuju ke antarmuka pengunduhan. 

c. Tombol cancel untuk menutup antarmuka input URL. 

 

Antarmuka setelah tombol setting ditekan ditunjukan pada Gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20. Antarmuka Pengaturan Folder 

Penjelasan antarmuka: 

a. Tombol untuk memilih folder. 

b. Alamat dari folder muncul pada textbox. 

c. Tombol save untuk menyimpan pengaturan. 

 

Antarmuka setelah tombol OK pada imput URL ditekan ditunjukkan pada Gambar 

3.21. 
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Gambar 3.21. Antarmuka Unduh 

 Penjelasan antarmuka: 

a. URL yang sudah di-input sebelumnya. 

b. Tombol untuk memilih folder penyimpanan. 

c. Alamat folder penyimpanan ditampilkan pada textbox. 

d. Memilih segmen saat pengunduhan file. 

e. Tombol start untuk memulai unduh. 

 

3.5. Aplikasi Transfer File (Server) 

Pada server terdapat 4 tahap yaitu: (1) pemecah file; (2) pembuat file SHA tiap 

segmen; (3) penggabung semua segmen dan file SHA; (4) pemberi CRC pada nama file, 

ditunjukkan pada Gambar 3.22. 

Pertama file yang dipilih dibagi menjadi beberapa segmen, kemudian dihitung SHA 

tiap segmen dan dibuat file SHA tiap segmen, selanjutnya pada bagian ketiga semua file 

segmen dan file SHA digabung menjadi satu. Keempat file gabung dihitung nilai CRC dan 

diberi CRC pada nama file. 
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Gambar 3.22. Cara Kerja Pada Server 

 

3.5.1. Pemecah File 

Setelah memilih file, folder tujuan dan berapa segmen yang diinginkan, file yang 

dipilih dipecah menjadi beberapa segmen, pilihan yang ada adalah 2, 4 dan 8. Pemecah file 

menggunakan sintak dari pengguna  www.c-sharpcorner.com yang bernama Vamshi Krishna 

[18], diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.23. Fungsi file yang dipecah adalah menambak 

keamanan dari file tersebut, karena jika semakin banyak segmen maka nilai SHA untuk satu 

file semakin banyak dan jika ada perubahan maka bisa diketahui perubahan terjadi pada 

segmen berapa.  

1 

2 

3 

4 

http://www.c-sharpcorner.com/
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Gambar 3.23. Diagram Alir Pemecah File 

 

3.5.2. Pembuat File SHA Setiap Segmen 

Setelah file dipecah, selanjutnya setiap segmen dari file dihitung nilai SHA dan dibuat 

file SHA untuk setiap segmen, diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24. Diagram Alir Pembuat File SHA 

Berikut sintak membuat file SHA: 

for (int j = 0; j < Parts ; j++) 

{ 

p = j+1; 

NameSplit = txtbox_Destination.Text + "\\" + Name1Ext0 + "\\" + 

Name1Ext0 + "." + p.ToString() + ".tmp"; 

filestream = new FileStream(NameSplit, FileMode.Open);       

filestream.Position = 0;                                     

byte[] hashValue = mySHA256.ComputeHash(filestream);         

string hasilSHA = BitConverter.ToString(hashValue).Replace("-", 

String.Empty); 

filestream.Close(); 

String PrintSHA_1 = "SHA Part " + p.ToString() + ": " + hasilSHA; 

listbox_SHA_1.Items.Add(PrintSHA_1); 

listbox_SHA_1.Items.Add(NewLine); 

String FileSHA = NameSplit + ".sha"; 

using (StreamWriter file = File.CreateText(FileSHA)) 

{ 

file.Write(hasilSHA);                                       
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} 

} 

  

3.5.3. Penggabung File 

Semua segmen dan file SHA digabung menjadi satu file dengan ekstensi “abc”, 

diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.25, penggabungan menggunakan class DotNetZip 

[16]. 

 

Gambar 3.25. Diagram Alir Penggabung File 

 

3.5.4. Pemberi CRC pada Nama File 

File hasil gabung dihitung nilai CRC-nya dan pada nama file tersebut diberi nilai 

CRC, dengan format “nama file [CRC].ekstensi”, diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 

3.26. 
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Gambar 3.26. Diagram Alir Pemberi CRC pada Nama File 

Berikut sintak memberi CRC pada nama file: 

Hash = String.Empty; 

using (FileStream fs = File.Open(txtbox_Destination.Text + "\\" + 

Name1Ext0 + "\\" + Name1Ext0 + Name0Ext1, FileMode.Open)) 

foreach (byte b in crc32.ComputeHash(fs)) Hash += 

b.ToString("X2"); 

File.Move(txtbox_Destination.Text + "\\" + Name1Ext0 + "\\" + 

Name1Ext0 + Name0Ext1, txtbox_Destination.Text + "\\" + Name1Ext0 

+ "\\" + Name1Ext0 + "[" + Hash + "]" + Name0Ext1); 

 

3.5.5. Antarmuka  

Sistem didukung oleh antarmuka untuk memilih file, memilih folder dan 

menampilkan nilai SHA dan CRC, antarmuka ditunjukkan oleh Gambar 3.27. 
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Gambar 3.27. Antarmuka Transfer File (Sever) 

Penjelasan antarmuka: 

a. Tombol untuk memilih file. 

b. Alamat file ditampilkan pada textbox. 

c. Tombol untuk memilih folder tujuan. 

d. Alamat folder ditampilkan pada textbox. 

e. Memilih segmen untuk jumlah segmen file. 

f. Menampilkan SHA tiap segmen dan CRC setelah file digabung. 

g. Tombol untuk memulai. 

 

3.6. Aplikasi Transfer File (Client) 

Pada client terdapat 5 bagian yaitu: (1) transfer file; (2) cek CRC; (3) pemisah file; 

(4) cek SHA; (5) penyatu semua segmen, ditunjukkan pada Gambar 3.28.  

Bagian pertama memilih folder yang di-share dan ditransfer, kemudian pada bagian 

kedua file yang ada didalam folder dicek CRC-nya, ketiga file dipisah menjadi file segmen 

dan file SHA sesuai jumlah segmen, keempat tiap file dicek SHA-nya dan kelima satukan 

semua segmen dan hapus file SHA. 
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Gambar 3.28. Cara Kerja Pada Client 

 

3.6.1. Transfer File 

Setelah folder (file) dipilih dari server dan folder penyimpanan dipilih, file siap untuk 

ditransfer, diagram alir transfer file ditunjukkan oleh Gambar 3.29. 

1 

2 
3 4 

5 
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Gambar 3.29. Diagram Alir Transfer File 

Berikut sintak transfer file: 

DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(txtbox_FileMerge.Text); 

FileInfo[] files = dir.GetFiles(); 

foreach (FileInfo file in files) 

{ 

string temppath = Path.Combine(FullFileFolderName, file.Name); 

file.CopyTo(temppath, false); 

} 

 

3.6.2. Cek CRC 

Setalah file ditransfer, file dihitung CRC-nya, dan dibandingkan dengan CRC pada 

nama file, diagram alir cek CRC ditunjukkan oleh Gambar 3.30. 
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Gambar 3.30. Diagram Alir Cek CRC 

Berikut sintak cek CRC: 

Crc32 crc32 = new Crc32(); 

string[] FileCRC = Directory.GetFiles(FullFileFolderName, "*.*"); 

Name0Ext1 = Path.GetExtension(FileCRC[0]); 

String HashCRC = string.Empty; 

using (FileStream fs = File.Open(FileCRC[0], FileMode.Open)) 

foreach (byte b in crc32.ComputeHash(fs)) HashCRC += 

b.ToString("X2"); 

if (FileCRC[0].Contains(HashCRC)) 

{ 

listbox_SHA_2.Items.Add("[OK]\tCRC: " + HashCRC); 

listbox_SHA_2.Items.Add(NewLine); 

} 

else 

{ 

listbox_SHA_2.Items.Add("[not OK]\t" + HashCRC); 

listbox_SHA_2.Items.Add(NewLine); 

} 
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3.6.3. Pemisah File 

Kemudian file dipisah, sehingga ada segmen dari file dan file SHA setiap segmen, 

diagram alir ditunjukkan oleh Gambar 3.31. Pemisahan file menggunakan class DotNetZip 

[16]. 

 

Gambar 3.31. Diagram Alir Pemisah File 

 

3.6.4. Cek SHA 

Setiap segmen dihitung nilai SHA-nya dan dibandingkan dengan file SHA setiap 

segmen, diagram alir cek SHA ditunjukkan oleh Gambar 3.32. 
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Gambar 3.32. Diagram Alir Cek SHA 

Berikut sintak cek SHA: 

FileStream filestream; 

SHA256 mySHA256 = SHA256Managed.Create(); 
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for (int i = 0; i < PartsMerge; i++) 

{ 

int p = i + 1; 

String FileinMergeFolder = FullFileFolderName + "\\" + 

FileFolderName + "." + p.ToString() + ".tmp"; 

String SHAinMergeFolder = FileinMergeFolder + ".sha"; 

filestream = new FileStream(FileinMergeFolder, FileMode.Open); 

filestream.Position = 0; 

byte[] hashValue = mySHA256.ComputeHash(filestream); 

String HasilSHA = BitConverter.ToString(hashValue).Replace("-", 

String.Empty); 

filestream.Close(); 

String PrintSHA_1 = "SHA Part " + p.ToString() + ": " + HasilSHA; 

if (File.Exists(SHAinMergeFolder)) 

{ 

String banding = File.ReadAllText(SHAinMergeFolder); 

if (Equals(HasilSHA, banding)) 

{ 

listbox_SHA_2.Items.Add("[OK]\t" + PrintSHA_1); 

listbox_SHA_2.Items.Add(NewLine); 

} 

else 

{ 

listbox_SHA_2.Items.Add("[not OK]\t" + PrintSHA_1); 

listbox_SHA_2.Items.Add(NewLine); 

} 

} 

} 

 

3.6.5. Penyatu Semua Segmen 

Setelah cek SHA semua segmen digabung menjadi satu, dan file SHA dihapus. Pada 

bagian ini menggunakan sintak dari pengguna www.c-sharpcorner.com yang bernama 

Vamshi Krishna [18], diagram alir menyatukan segmen ditunjukkan oleh Gambar 3.33. 

http://www.c-sharpcorner.com/
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Gambar 3.33. Diagram Alir Penyatu Segmen 

 

3.6.6. Antarmuka 

Sistem didukung oleh antarmuka untuk memilih folder file yang di-share, memilih 

folder tujuan dan menampilkan hasil cek SHA dan CRC, antarmuka ditunjukkan oleh 

Gambar 3.34. 
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Gambar 3.34. Antermuka pada Client 

Penjelasan antermuka: 

a. Tombol untuk memilih folder (file). 

b. Alamat file ditampilkan pada textbox. 

c. Tombol untuk memilih folder tujuan. 

d. Alamat folder ditampilkan pada textbox. 

e. Menampilkan hasil cek CRC file yang ditransfer dan SHA tiap segmen. 

f. Tombol untuk memulai. 

 

Desain antarmuka pengunduh menggunakan script dari www.foxlearn.com [19][20], 

sementara icon yang digunakan pada aplikasi menggunakan icon dari www.iconfinder.com 

[21]. 


