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1. Pendahuluan 

Dalam era masyarakat berbasis informasi, sebuah data digital merupakan 

komponen yang sangat vital, sehingga memerlukan pengamanan yang baik saat 

didistribusikan ataupun saat disimpan. Akhirnya dikembangkan berbagai 

cara/metode untuk mengatasi persoalan keamanan data yang pada intinya adalah 

cara untuk mengantisipasi agar pihak-pihak yang tidak berhak, tidak mungkin 

dapat membaca atau bahkan merusak data yang bukan ditujukan kepadanya. Salah 

satu cara pengamanan data tersebut adalah dengan menerapkan 

kriptografi/penyandian. 

Dalam prakteknya kriptografi digunakan untuk melindungi kerahasiaan data 

dan menjamin integritas data. Kriptografi biasanya hanya diterapkan pada data-

data yang dinilai penting dan sensitif, yang perlu dilindungi dari akses pihak-

pihak yang tidak diinginkan dan dari potensi ancaman pencurian oleh pihak-pihak 

yang memperoleh akses terhadapnya. Secara prinsip, keamanan data yang disandi 

sangat tergantung dari terjaganya kerahasiaan kunci dan algoritma sandinya. 

Kriptografi tidak menjamin keamanan 100%, sebab tidak ada pengamanan yang 

sempurna [1]. 

Ketika suatu algoritma kripografi sudah dapat dipecahkan, maka diperlukan 

algoritma-algoritma baru yang lebih handal agar keamanan data tetap terjaga. Hal 

ini menyebabkan kriptografi tidak akan pernah berhenti berkembang, salah satu 

contoh dari perkembangan algoritma kriptografi tersebut adalah digital signature. 

Digital signature atau tanda tangan digital bukanlah tanda tangan dari seseorang 

yang di-scan atau dimasukkan ke komputer menggunakan scanner atau 

sejenisnya, tapi merupakan kumpulan dari kalkulasi-kalkulasi matematis untuk 

menyandikan data, yakni dengan kriptografi. 

Digital signature dilakukan dengan menggunakan algoritma kunci-publik. 

Salah satunya adalah algoritma RSA dan dengan menggunakan fungsi hash 

Secure Hash Algorithm (SHA), sehingga proses pembentukan tanda-tangan dari 

pesan yang dikirim dapat diperiksa keabsahannya. Sehubungan dengan latar 

belakang tersebut, maka penulis akan merancang dan membangun suatu aplikasi 

kriptosistem menggunakan digital signature berbasis algoritma SHA-512 dan 

RSA dengan tujuan untuk memenuhi aspek-aspek keamanan dari kriptografi yaitu 

kerahasiaan, integritas data, otentikasi dan nirpenyangkalan. 
 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Tanda Tangan Digital 

Menggunakan Fungsi Hash Algoritma SHA-256 dan RSA dalam Proses 

Otentikasi Data” menghasilkan aplikasi tanda tangan digital menggunakan fungsi 

hash algoritma SHA-256 dan RSA dalam proses otentikasi data. Pengujian 

program telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat 

digunakan untuk proses otentikasi data [2]. 

Pada penelitian yang berjudul “Studi dan Implementasi Tanda Tangan 

Digital dengan Menggunakan Algoritma Elgamal ” menghasilkan ElGamal 

merupakan algoritma yang cocok untuk skema tandatangan digital karena 

termasuk algoritma yang cepat dalam komputasinya dan aman digunakan selama 

tidak terjadi kesalahan penggunaan dan pembocoran informasi rahasia sistem 

ElGamal [3].  
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Pada penelitian yang berjudul “Aplikasi Kriptografi Untuk Pengamanan  E-

dokumen dengan Metode Hybrid : Biometrik Tandatangan dan DSA (Digital 

Signature Algorithm)”, menghasilkan aplikasi  untuk  keamanan  e-dokumen  

dengan  metode hybrid  :  Biometrik  tandatangan  dan  DSA  (Digital  Signature  

Algorithm)  sebagai solusi  dalam  hal  manajemen  kunci  dengan  pembangkitan  

sepasang  kunci  secara dinamis  walaupun  dengan  masukan  yang  sama  dan  

memenuhi  kebutuhan ketidaktunggalan signer [4].  

Pada penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Enkripsi Rijndael, 

Enkripsi RSA, dan Hash SHA-512 untuk Keamanan Transfer File Elektronik” 

menghasilkan aplikasi enkripsi dan dekripsi berbasis web yang digunakan untuk 

transfer file elektronik [5].  

Dalam penelitian ini, akan dibangun sebuah aplikasi kriptosistem 

menggunakan digital signature berbasis algoritma SHA-512 dan RSA. 

Penggunaan algoritma RSA bertujuan untuk melakukan proses enkripsi dan 

dekripsi. Selain itu, didasarkan juga pada tingkat keamanan yang tinggi sehingga 

sulit untuk dibobol apabila menggunakan ukuran panjang kunci yang besar. 

Sedangkan untuk algoritma SHA-512 digunakan untuk menghasilkan nilai hash 

(pesan ringkas) dari suatu data yang dienkripsi sebagai validasi untuk dilakukan 

proses dekripsi.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat 

pada aplikasi yang berbasis desktop dengan penambahan fungsi generate (panjang 

kunci yang dibangkitkan) diperkenankan hingga mencapai ≥ 1024 bit jika 

dibandingkan dengan penelitian sejenis yang hanya mencapai 512 bit, penggunaan 

algoritma SHA-512 sebagai otentikasi dalam melakukan proses dekripsi dan 

untuk file data yang digunakan adalah semua jenis file dengan sembarang ukuran. 
 

Keamanan Data 

Keamanan merupakan komponen yang vital dalam komunikasi data 

elektronis. Masih banyak yang belum menyadari bahwa keamanan (security) 

merupakan sebuah komponen penting yang tidak murah. Teknologi kriptografi 

sangat berperan juga dalam proses komunikasi, yang digunakan untuk melakukan 

enkripsi (pengacakan) data yang ditransaksikan selama perjalanan dari sumber ke 

tujuan dan juga melakukan dekripsi (menyusun kembali) data yang telah teracak 

tersebut. Berbagai sistem yang telah dikembangkan adalah seperti sistem private 

key dan public key. Penguasaan algoritma-algoritma populer digunakan untuk 

mengamankan data juga sangat penting.  Contoh-contoh algoritma ini antara lain : 

DES, IDEA, RC5, RSA, dan ECC (Elliptic Curve Cryptography). Penelitian 

dalam bidang ini di perguruan tinggi merupakan suatu hal yang penting [6]. 
 

Kriptografi (Cryptography) 

Kriptografi (cryptography) merupakan ilmu dan seni penyimpanan pesan, 

data, atau informasi secara aman. Kriptografi (Cryptography) berasal dari bahasa 

Yunani yaitu dari kata Crypto dan Graphia yang berarti penulisan rahasia. 

Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari penulisan secara rahasia. 

Proses tranformasi dari plaintext menjadi ciphertext disebut proses 

Encipherment atau enkripsi (encryption), sedangkan proses mentransformasikan 
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kembali ciphertext menjadi plaintext disebut proses dekripsi (decryption). Suatu 

pesan yang tidak disandikan disebut sebagai plaintext ataupun cleartext. 

Untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, kriptografi menggunakan suatu 

algoritma (cipher) dan kunci (key). Cipher adalah fungsi matematika yang 

digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Sedangkan kunci merupakan 

sederetan bit yang diperlukan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data [1]. 

Secara sederhana, proses-proses tersebut dapat digambarkan pada Gambar 1. 

Enkripsi DekripsiPlaintext Ciphertext Plaintext

Kunci Kunci

 
Gambar 1 Proses Enkripsi/Dekripsi Sederhana [1] 

 

Kriptografi bertujuan untuk memberikan layanan pada aspek-aspek 

keamanan antara lain: 

1. Kerahasiaan (confidentiality), yaitu menjaga supaya pesan tidak dapat dibaca 

oleh pihak-pihak yang tidak berhak, 

2. Integritas data (data integrity), yaitu memberikan jaminan bahwa untuk tiap 

bagian pesan tidak akan mengalami perubahan dari saat data dibuat/dikirim 

oleh pengirim sampai dengan saat data tersebut dibuka oleh penerima data, 

3. Otentikasi (authentication), yaitu berhubungan dengan identifikasi, baik 

mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun 

mengidentifikasi kebenaran sumber pesan, 

4. Nirpenyangkalan (non repudiation), yaitu memberikan cara untuk 

membuktikan bahwa suatu dokumen datang dari seseorang tertentu sehingga 

apabila ada seseorang yang mencoba mengakui memiliki dokumen tersebut, 

dapat dibuktikan kebenarannya dari pengakuan orang tersebut [1]. 
 

Kriptografi Simetrik (Symetric Cryptography) 
Pada sistem kriptografi simetrik, kunci untuk proses enkripsi sama dengan 

kunci untuk proses dekripsi. Keamanan sistem kriptografi simetrik terletak pada 

kerahasiaan kunci. Istilah lain untuk kriptografi simetrik adalah kriptografi kunci 

pribadi (private key cryptography) atau kriptografi konvensional (conventional 

cryptography) [7].  

Algoritma kriptografi simetrik dapat dikelompokkan menjadi dua kategori 

antara lain: 

- Cipher aliran (stream cipher) 

Algoritma kriptografi beroperasi pada plaintext/ciphertext dalam bentuk bit 

tunggal yang dalam hal ini rangkaian bit dienkripsikan/didekripsikan bit per bit. 

Cipher aliran mengenkripsi satu bit setiap kali. Contoh algoritma stream cipher: 

RC4, Panama dan Pike. 

- Cipher blok (block cipher) 

Algoritma kriptografi beroperasi pada plaintext/ciphertext dalam bentuk blok 

bit, yang dalam hal ini rangkaian bit dibagi menjadi blok-blok bit yang 

panjangnya sudah ditentukan sebelumnya. Cipher blok mengenkripsi satu blok bit 

setiap kali. Contoh algoritma block cipher: Rinjdael, DES dan IDEA. 
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Enkripsi

Ek(P) = C

Dekripsi

Dk(C) = P
Plaintext, P Ciphertext, C Plaintext, P

Kunci Pribadi, K Kunci Pribadi, K

 
Gambar 2 Kriptografi Simetrik [7] 

 

Kriptografi Asimetrik (Asymetric Cryptography) 

Pada sistem kriptografi asimetrik, kunci untuk proses enkripsi tidak sama 

dengan kunci untuk proses dekripsi. Istilah lain untuk kriptografi asimetrik adalah 

kriptografi kunci publik (public key cryptography), sebab kunci untuk enkripsi 

tidak rahasia dan dapat diketahui oleh siapapun, sementara kunci untuk dekripsi 

hanya diketahui oleh penerima pesan. Contoh algoritma asimetrik: RSA, 

Knapsack, ECC dan Diffie-Hellman [7]. 

Enkripsi

EPK(P) = C

Dekripsi

DSK(C) = P
Plaintext, P Ciphertext, C Plaintext, P

Kunci Publik, PK Kunci Pribadi, SK

Gambar 3 Kriptografi Asimetrik [7] 
 

Fungsi Hash 

Fungsi hash adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya 

sembarang dan mengkonversinya menjadi string keluaran yang panjangnya tetap 

(fixed) (umumnya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula). Jika 

string menyatakan pesan (message), maka sembarang pesan M berukuran 

sembarang dikompresi oleh fungsi hash H melalui persamaan: h = H (M)        (1) 

Keluaran fungsi hash disebut juga nilai hash (hash value) atau pesan-

ringkas (message digest). Pada Persamaan (1), h adalah nilai hash atau message 

digest dari fungsi H untuk pesan M. Fungsi hash satu arah adalah fungsi hash 

yang bekerja dalam satu arah: pesan yang sudah diubah menjadi pesan-ringkas 

tidak dapat dikembalikan lagi menjadi pesan semula. Contoh fungsi hash satu-

arah adalah MD5 dan SHA. MD5 menghasilkan pesan ringkas yang berukuran 

128 bit, sedangkan SHA menghasilkan pesan ringkas yang berukuran 160 bit [8]. 
 

Tanda Tangan Digital (Digital Signature) 
Tanda tangan pada data digital disebut tanda tangan digital (digital 

signature). Pengertian tanda-tangan digital di sini bukanlah tanda tangan yang di-

dijitasi dengan alat scanner, tetapi suatu nilai kriptografis yang bergantung pada 

pesan dan pengirim pesan (Hal ini kontras dengan tanda tangan pada dokumen 

kertas yang bergantung hanya pada pengirim dan selalu sama untuk semua 

dokumen). 

Teknik yang umum digunakan untuk membentuk tanda-tangan digital 

adalah dengan fungsi hash dan melibatkan algoritma kriptografi kunci-publik. 

Mula-mula pesan M ditransformasi oleh fungsi hash H menjadi pesan ringkas h. 

Pesan ringkas tersebut dienkripsi dengan kunci pribadi (PK) pengirim pesan: 

S = ESK(h)  (2) 

Hasil enkripsi (S) inilah yang disebut tanda tangan digital. Tanda-tangan 

digital dapat ditambahkan (append) pada pesan atau terpisah dari pesan dan 

dikirim secara bersamaan. 
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Di tempat penerima, tanda-tangan diverifikasi untuk dibuktikan 

keotentikannya dengan cara berikut: 

a. Tanda-tangan digital S didekripsi dengan menggunakan kunci publik (PK) 

pengirim pesan, menghasilkan pesan-ringkas semula, h, sebagai berikut: 

h = DPK(S)  (3) 

b. Pengirim kemudian mengubah pesan M menjadi pesan ringkas h’ dengan 

menggunakan fungsi hash satu-arah yang sama dengan fungsi hash yang 

digunakan oleh pengirim. 

c. Jika h’ = h, berarti tanda-tangan yang diterima otentik dan berasal dari 

pengirim yang benar. 

Gambar 4 memperlihatkan proses pembangkitan tanda tangan digital (signing) 

dan verifikasi tanda tangan digital (verifying) [9]. 
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Gambar 4 Proses Penandatanganan dan Verifikasi [9] 

  

Keotentikan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Apabila pesan M yang diterima sudah berubah, maka h’ yang dihasilkan dari 

fungsi hash berbeda dengan h semula. Ini berarti pesan tidak asli lagi. 

b. Apabila pesan M tidak berasal dari orang yang sebenarnya, maka h yang 

dihasilkan dari Persamaan (3) berbeda dengan h’ yang dihasilkan pada proses 

verifikasi (hal ini karena kunci publik yang digunakan oleh penerima pesan 

tidak berkoresponden dengan kunci pribadi pengirim). 

c. Bila h = h’, ini berarti pesan yang diterima adalah pesan yang asli dan orang 

yang mengirim adalah orang yang sebenarnya [10]. 
 

Secure Hash Algorithm (SHA) 

SHA adalah fungsi hash satu arah yang didesain oleh National Security 

Agency  (NSA) dan dipublikasikan oleh  National Institute of Standards and 

Technology (NIST) sebagai  Federal Information Processing Standard (FIPS) 

pada tahun 1993 dan disebut sebagai SHA-0, dua tahun kemudian dipublikasikan 

SHA-1 generasi selanjutnya yang merupakan perbaikan dari algoritma SHA-0. 

Pada tahun 2002 dipublikasikan empat variasi lainnya, yaitu: SHA-224, SHA-256, 

SHA-384, dan SHA-512, keempatnya disebut sebagai SHA-2. 
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SHA dinyatakan aman karena secara komputasi tidak dapat ditemukan isi 

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

yang berbeda menghasilkan message digest yang sama. Setiap perubahan yang 

terjadi pada pesan akan menghasilkan message digest yang berbeda [11].   

Algoritma SHA memiliki perbedaan pada ukuran tiap blok,  word dari data 

yang digunakan pada saat proses  hashing, panjang pesan yang dapat diproses, 

dan ukuran dari  message digest  yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan 

algoritma yang dipakai (ditunjukkan pada Tabel 1). 
 

Tabel 1 Perbedaan Tiap Variasi Algoritma SHA [11] 

Algoritma 
Panjang 

Pesan (bit) 

Ukuran Blok 

(dalam bit) 

Ukuran 

Word (dalam 

bit) 

Ukuran 

Message Digest 

(bit) 

Security 

(bit) 

SHA-1 <2
64

 512 32 160 80 

SHA-256 <2
64

 512 32 256 128 

SHA-384 <2
128

 1024 64 384 192 

SHA-512 <2
128

 1024 64 512 256 

SHA-384 dan SHA-512 memakai 80 konstanta 64 bit yang sama, yang 

ditampung pada variabel K0
{512}

, K1
{512}

, ..., K79
{512}

. Konstanta dihasilkan dari 

proses fractional parts dari cube roots pada 80 bilangan prima pertama. Dalam 

hexadesimal nilai konstanta tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 [11].  
 

Tabel 2 Nilai Konstanta pada Algoritma SHA-384 dan SHA-512 [11] 

428a2f98d728ae22 7137449123ef65cd b5c0fbcfec4d3b2f e9b5dba58189dbbc 
3956c25bf348b538 59f111f1b605d019 923f82a4af194f9b ab1c5ed5da6d8118 
d807aa98a3030242 12835b0145706fbe 243185be4ee4b28c 550c7dc3d5ffb4e2 
72be5d74f27b896f 80deb1fe3b1696b1 9bdc06a725c71235 c19bf174cf692694 
e49b69c19ef14ad2 efbe4786384f25e3 0fc19dc68b8cd5b5 240ca1cc77ac9c65 
2de92c6f592b0275 4a7484aa6ea6e483 5cb0a9dcbd41fbd4 76f988da831153b5 
983e5152ee66dfab a831c66d2db43210 b00327c898fb213f bf597fc7beef0ee4 
c6e00bf33da88fc2 d5a79147930aa725 06ca6351e003826f 142929670a0e6e70 
27b70a8546d22ffc 2e1b21385c26c926 4d2c6dfc5ac42aed 53380d139d95b3df 
650a73548baf63de 766a0abb3c77b2a8 81c2c92e47edaee6 92722c851482353b 
a2bfe8a14cf10364 a81a664bbc423001 c24b8b70d0f89791 c76c51a30654be30 
d192e819d6ef5218 d69906245565a910 f40e35855771202a 106aa07032bbd1b8 
19a4c116b8d2d0c8 1e376c085141ab53 2748774cdf8eeb99 34b0bcb5e19b48a8 
391c0cb3c5c95a63 4ed8aa4ae3418acb 5b9cca4f7763e373 682e6ff3d6b2b8a3 
748f82ee5defb2fc 78a5636f43172f60 84c87814a1f0ab72 8cc702081a6439ec 
90befffa23631e28 a4506cebde82bde9 bef9a3f7b2c67915 c67178f2e372532b 
ca273eceea26619c d186b8c721c0c207 eada7dd6cde0eb1e f57d4f7fee6ed178 
06f067aa72176fba 0a637dc5a2c898a6 113f9804bef90dae 1b710b35131c471b 
28db77f523047d84 32caab7b40c72493 3c9ebe0a15c9bebc 431d67c49c100d4c 
4cc5d4becb3e42b6 597f299cfc657e2a 5fcb6fab3ad6faec 6c44198c4a475817 

Algoritma SHA terdiri dari dua tahap yaitu: preprocessing dan proses hash. 

Preprocessing terdiri dari padding pesan, membagi pesan ke dalam m-bit blok 

dan menginisialisasi nilai awal dari message digest sebelum dilakukan hash. 

Proses hash menghasilkan message schedule dari message yang telah di-padding 

dan menggunakan jadwal tersebut bersama fungsi, konstanta dan operasi secara 
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berulang untuk menghasilkan nilai hash. Nilai hash yang terakhir yang dihasilkan 

dari komputasi akan menjadi message digest [12]. 
 

Algoritma RSA 

RSA adalah algoritma public key encryption yang pertama kali 

dipublikasikan tahun 1977 oleh Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman di 

MIT (Massachusetts Institute of Technology). Algoritma RSA melibatkan dua 

buah kunci dalam melakukan enkripsi yaitu public key dan private key.  Public 

key dapat disebarluaskan ke berbagai pihak untuk melakukan enkripsi ataupun 

dekripsi. Pesan yang sudah terenkripsi dengan public key hanya dapat didekripsi 

dengan menggunakan private key [1]. 
 

Pembangkitan Kunci Pada Algoritma RSA 

Langkah-langkah pembangkitan kunci pada RSA [13] adalah: 

1. Pilih dua buah bilangan prima sembarang, p dan q. Untuk memperoleh 

tingkat keamanan yang tinggi pilih p dan q yang berukuran  besar, misalnya 

1024 bit. 

2. Hitung n = p.q  (sebaiknya p ≠ q, sebab jika p = q maka n = p
2
 sehingga p 

dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat dua dari n) dimana n akan 

digunakan sebagai nilai untuk melakukan modulus pada public dan private 

key. 

3. Hitung:  φ(n) = (p-1)(q-1)    (4) 

4. Pilih bilangan integer e sehingga 1 < e < φ (n), dan e adalah bilangan prima, 

dimana e akan digunakan sebagai private key exponent. 

5. Cari nilai d sehingga memenuhi: 

d   ≡ e
-1

 mod φ (n), atau         (5)  

ed  ≡ 1 mod φ (n), atau         (6)  

ed mod φ (n) = 1          (7) 

Private Key terdiri dari n sebagai modulus dan e sebagai eksponen, 

sedangkan public key terdiri dari n sebagai modulus dan d sebagai eksponen 

yang harus dirahasiakan. Nilai eksponen kunci public untuk RSA 1024 

minimal 65537 untuk menjaga keamanannya. Hubungan antara pesan dapat 

dituliskan: 

M
ed

 = M mod n          (8) 

Jadi kebutuhan dari algoritma RSA sebelum proses adalah:  

- p, q, dua bilangan prima yang berbeda   

- n = pq 

- e, dimana FPB (φ (n) ,e) = 1; 1 < e < φ (n) 

- d ≡ e
-1

 mod φ (n) 

Contoh Proses 

Jika seorang user A ingin mengirimkan pesan kepada user B, maka 

pertama kali yang harus dilakukan user A adalah mengirimkan public key 

miliknya kepada user B. Setelah itu user B akan melakukan enkripsi pesan yang 

akan dikirimkan dengan menggunakan public key user B. Lalu user B melakukan 

enkripsi dengan cara C = M
e
 (mod n), C adalah ciphertext yang dikirimkan dan M 

adalah message atau pesan. Setelah itu user A akan menerima pesan C dan 
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melakukan dekripsi dengan cara M = C
d
 (mod n). Perlu diperhatikan bahwa 

panjang pesan M harus lebih kecil dari n.  

Contoh:   

- Pilih dua bilangan prima yang berlainan   

p = 61 dan q = 53  

- Hitung n = pq  

N = 61 * 53 = 3233  

- Hitung totient φ (n) = (p-1)(q-1)  

φ (n) = (61 – 1) (53 – 1) = 3120  

- Tentukan e > 1 yang coprime dengan 3120  

e = 17  

- Pilih d sehingga memenuhi ed  ≡ 1 mod φ (n)  

d = 2753  

17 * 2753 = 46801 = 1 + 15 * 3120  

- Jika m = 123, maka proses enkripsi adalah :  

       C = 123
17

 mod 3233 = 855  

- Untuk proses dekripsi adalah :  

        M = 855
2753

 mod 3233 = 123 

Misalkan pesan (plaintext) yang akan dikirim adalah: m = HARI INI atau 

dalam sistem desimal (pengkodean ASCII) adalah 7265827332737873.  

Cara penyandiannya adalah: 

- Pecah m menjadi blok yang lebih kecil, misalnya m dipecah menjadi enam 

blok yang berukuran 3 digit : 

m1 = 726   m4 = 273 

m2 = 582   m5 = 787 

m3 = 733   m6 = 003 

Nilai-nilai  m  ini masih terletak di dalam selang [0, 3337 – 1] agar 

transformasi menjadi satu kesatu. 

- Jika kunci publik adalah e = 79 dan n = 3337, maka blok-blok plaintext 

dapat dienkripsikan menjadi: 

c1 = 726 
79

 mod 3337 = 215; c2 = 582 
79

 mod 3337 = 776; 

c3= 733 
79

 mod 3337 = 1743; c4 = 273 
79

 mod 3337 = 933; 

c5 = 787 
79

 mod 3337 = 1731; c6 = 003 
79

 mod 3337 = 158 

Jadi ciphertext yang dihasilkan adalah:  

c = 215 776 1743 933 1731 158 

- Dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci pribadi d = 1019 

Blok-blok ciphertext didekripsikan menjadi: 

m1 = 215 
1019

 mod 3337 = 726  

m2= 776 
1019

 mod 3337 = 582 

m3 = 1743 
1019

 mod 3337 = 733    

m4 = 933 
1019

 mod 3337 = 273    

m5 = 1731 
1019

 mod 3337 = 787    

m6 = 158 
1019

 mod 3337 = 003    

- Akhirnya diperoleh kembali plaintext semula 

m = 7265827332737873, yang dalam sistem pengkodean ASCII adalah  m 

= HARI INI 
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3. Metodologi Penelitian 

Setelah identifikasi masalah, secara umum penelitian terbagi ke dalam enam 

tahap, yaitu: (1) persiapan dan pengumpulan data, (2) analisa kebutuhan, (3) 

analisa proses, (4) perancangan sistem, (5) implementasi dan pengujian, dan (6) 

evaluasi hasil (Gambar 5). 
Persiapan dan Pengumpulan Data 

Analisa Kebutuhan

Analisa Proses

Perancangan Sistem

Implementasi dan Pengujian

Evaluasi Hasil
 

Gambar 5 Tahapan Penelitian 
 

Persiapan dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan bahan penelitian berupa objek 

penelitian dan metode pengumpulan data, yang menjadi objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah data elektronik/digital. Jenis file data elektronik/digital yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis file. Akan tetapi, untuk 

pengaplikasian dan pengujiannya hanya diambil beberapa jenis file berupa file 

teks (berekstensi .txt), file dokumen (berekstensi .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx 

dan .pdf), file audio (berekstensi .mp3 dan .wav), file image (berekstensi .jpg, .png 

dan .bmp), file video (berekstensi .mp4, .mkv dan .flv) dan file kompresi 

(bereksetensi .rar dan .zip). 

Sedangkan untuk metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka 

dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang mendukung 

penelitian baik itu dari buku, jurnal ilmiah, makalah prosiding maupun artikel 

lainnya yang mendukung penelitian. Hasil dari studi pustaka berupa teori dan 

perkembangan terkini mengenai kriptosistem digital signature dan teori 

pendukung lainnya. 
 

Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dalam penelitian seperti 

analisa kebutuhan input dan output, serta analisa kebutuhan perangkat keras dan 

lunak perangkat lunak yang akan digunakan dalam perancangan sistem. 

Input dari sistem ini adalah file dari data elektonik/digital dengan 

sembarang ekstensi dan ukuran. Untuk output dari sistem ini berupa file yang 

isinya tersandikan dengan disisipkan sebuah digital signature yang dihasilkan dari 

hasil enkripsi RSA dan fungsi hash serta diberikan fasilitas untuk mengembalikan 

file ke bentuk dan ukuran semula. 

Untuk kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laptop Toshiba dengan spesifikasi AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile 

RM-74 2.20 GHz, 4.00 GB RAM dan 320 GB HDD sedangkan untuk kebutuhan 

perangkat lunak yang digunakan berupa Sistem Operasi Microsoft Windows 7 
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Ultimate Service Pack 1, DotNet Framework 4.0 dan Microsoft Visual Studio 

2010 khususnya Visual C#. 
 

Analisa Proses 

- Proses Pembangkitan Kunci (Generate Keys) 

Proses pembangkitan kunci ditunjukkan pada Gambar 6. Pada Gambar 6, 

proses untuk menghasilkan kunci pribadi dan kunci publik diawali dengan 

menentukan panjang kunci sebesar ≥ 1024 bit. Setelah menentukan panjang kunci, 

proses berlanjut dengan pemilihan lokasi penyimpanan kedua kunci tersebut. 

Setelah ditentukan lokasi penyimpanan dan kedua kunci tersebut disimpan 

dilanjutkan dengan proses generate. Proses generate berfungsi untuk 

menghasilkan bilangan random sesuai dengan panjang kunci yang dipilih, yang 

kemudian digunakan oleh kunci publik dan kunci pribadi. 
Mulai

Pilih Panjang Kunci

Pilih Lokasi Penyimpanan 

Public Key dan Private Key

Generate Keys

Selesai

 
Gambar 6 Proses Pembangkitan Kunci 

 

- Proses Enkripsi (Encryption) 

Proses enkripsi ditunjukkan pada Gambar 7. Pada Gambar 7, proses 

enkripsi diawali dengan memilih plain document (file data) yang akan dienkripsi. 

Setelah ditentukan plain document yang akan dienkripsi, proses berlanjut pada 

pengambilan kunci publik yang sebelumnya sudah dibuat pada proses 

pembangkitan kunci. Setelah dipilih kunci publik, proses berikutnya dilakukan 

generate hash dengan algoritma SHA-512 pada plain document tersebut. Proses 

ini dilakukan sebelum proses enkripsi. Setelah dilakukan generate hash, proses 

dilanjutkan dengan proses enkripsi. Hasil dari proses enkripsi berupa cipher 

document yang sudah ditempelkan nilai hash didepan hasil enkripsi. 
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Mulai

Selesai

Generate HASH dengan 

algoritma SHA512 untuk plain 

document (sebelum enkripsi)

Plain 

Document

Pilih File Public 

Key

Proses Enkripsi

Tempelkan hasil HASH didepan hasil 

enkripsi. Simpan sebagai file baru.

 
Gambar 7 Proses Enkripsi 

 

- Proses Dekripsi (Decryption) 

Proses dekripsi ditunjukkan pada Gambar 8. Pada Gambar 8, proses 

dekripsi diawali dengan memilih cipher document (data yang sudah dienkripsi). 

Proses berlanjut pada pengambilan kunci pribadi yang sebelumnya sudah dibuat 

pada proses pembangkitan kunci. Setelah dipilih kunci pribadi, proses berikutnya 

dilakukan validasi nilai hash. Jika nilai hash yang didapatkan cocok/sesuai 

dengan nilai hash pada proses enkripsi, proses dilanjutkan ke proses dekripsi 

untuk mengembalikan cipher document ke bentuk plain document. Jika nilai hash 

yang didapatkan pada proses validasi tidak cocok maka proses dihentikan.   
Mulai

Cipher Document

Pilih file Private 

Key

Validasi HASH

Proses Dekripsi

Selesai

Validasi = 

Cocok

Ya

Tidak

 
Gambar 8 Proses Dekripsi 

 

 

 



14 

 

Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahap penyusunan proses, data, aliran proses dan 

hubungan antar data yang paling optimal untuk menjalankan program yang dibuat 

sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. 

- Context Diagram (DFD Level 0) Sistem Enkripsi Dekripsi 

User

Panjang Kunci

Kunci Publik

Kunci Pribadi

Data Yang Akan Dienkripsi

Data Terdekripsi

Data Terenkripsi

Validasi Data

Kunci Pribadi

Kunci Publik

0

Sistem 

Enkripsi 

Dekripsi

Data Terenkripsi

 
Gambar 9 DFD Level 0 (Context Diagram) Sistem Enkripsi Dekripsi 

 

Context diagram yang ditunjukkan pada Gambar 9 menggambarkan 

keseluruhan proses serta aliran data yang terjadi dalam sistem secara garis besar. 

Untuk menghasilkan kunci publik dan kunci pribadi dilakukan generate terhadap 

panjang kunci yang diinginkan. Sistem menerima masukan dari user berupa data 

yang akan dienkripsi (plaintext) dan kunci publik lalu dilakukan proses enkripsi 

yang menghasilkan data terenkripsi (ciphertext). Sedangkan pada proses dekripsi, 

masukan berupa data terenkripsi (ciphertext) dan kunci pribadi lalu dilakukan 

proses dekripsi yang menghasilkan data dekripsi (plaintext) dan validasi dari nilai 

hash (message digest).   
 

- Diagram Level 1 Proses Enkripsi dan Dekripsi 

1

Proses 

Generate Kunci 

RSA

2

Proses SHA-512

6

Proses Cek 

Message Digest
4

Proses 

Penggabungan

5

Proses 

Pemisahan

3

Proses RSA

User

Panjang

Kunci

Kunci 

Publik

Kunci 

Pribadi

Kunci

Pribadi

Kunci

Publik

Data

Data

Message 

Digest

Data

Message

Digest

Terenkripsi

Data

Enkripsi

Message

Digest

Terdekrip

Message Digest

Data Dekrip

Message Digest

Pesan

Data Terenkripsi

Data Dekrip

Terpisah

Kevalidan Data  
Gambar 10 DFD Level 1 Proses Enkripsi dan Dekripsi 
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DFD Level 1 yang ditunjukkan oleh Gambar 10 menggambarkan secara 

keseluruhan jalannya sistem berdasarkan input yang diberikan dan menghasilkan 

output yang sesuai dengan fungsi kerja sistem yaitu untuk proses enkripsi dan 

dekripsi data. Terdapat 6 proses yang dilakukan oleh sistem yaitu: (1) Proses 

Generate Kunci RSA untuk membangkitkan kunci publik dan kunci pribadi yang 

akan digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi; (2) Proses SHA-512 untuk 

melakukan fungsi hashing pada data; (3) Proses RSA untuk melakukan enkripsi 

dan dekripsi data; (4) Proses Penggabungan untuk menggabungkan hasil hashing 

dan enkripsi terhadap data; (5) Proses Pemisahan untuk melakukan pemisahan 

antara data yang sudah didekrip dengan nilai hashing-nya; dan (6) Proses Cek 

Message Digest untuk validasi terhadap data apakah data tersebut masih utuh atau 

sudah dimanipulasi (isi datanya diubah). 
 

- Diagram Level 2 Proses Generate Kunci RSA 

User

Panjang Kunci

Data Random

Kunci Publik

Kunci Pribadi

1.2

Proses 

Membuat 

Kunci

1.1

Proses 

Random Data

 
Gambar 11 DFD Level 2 Proses Generate Kunci RSA 

 

Pada Gambar 11, proses untuk menghasilkan kunci publik dan kunci pribadi 

diawali dengan mendapatkan data panjang kunci sebesar ≥ 1024 bit, proses 

random data dilakukan untuk menghasilkan bilangan prima  random ≥ 1024 bit 

(data random), yang kemudian digunakan untuk menentukan kunci publik dan 

kunci pribadi. 
 

- Diagram Level 2 Proses SHA 

User

2 5

Data

Message Digest
Message Digest

Data Dekrip

2.1

Proses 

Padding

2.2

Proses 

Hashing

 
Gambar 12 DFD Level 2 Proses SHA 

 

Pada Gambar 12, data yang telah user masukkan pertama kali akan 

mengalami proses padding, sehingga data ditambah dengan informasi panjang 

dari data, dan dibuat menjadi kelipatan 1024 bit dengan menambahkan bit 0. 

Setelah data ter-padding maka proses hashing dilakukan. Proses hashing 

menghasilkan message digest sepanjang 512 bit atau 64 byte. 
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- Diagram Level 2 Proses RSA 

User

2

5

6

4

Kunci Publik

Kunci Pribadi

Message Digest

Message Digest 

Terenkripsi

Message Digest 

Pesan

Message Digest Terdekrip

3.1

Proses 

Enkripsi

3.2

Proses 

Dekripsi

 
Gambar 13 DFD Level 2 Proses RSA 

 

Pada Gambar 13, proses RSA dimulai dengan masukan berupa kunci publik 

dari user. Input dari proses RSA adalah message digest. Untuk proses enkripsi 

akan mendapatkan kunci pribadi. Proses ini menghasilkan data terenkripsi yang 

yang selanjutnya akan digabungkan dengan file yang ada (proses 4). Selanjutnya 

untuk proses dekripsi menggunakan kunci pribadi dan dilakukan pemisahan antara 

data yang terdekrip dengan message digest (proses 5). Apabila message digest 

yang dihasilkan sama dengan message digest semula (proses 6) maka data yang 

terdekrip tersebut diubah menjadi bentuk data yang semula. 
 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian berupa pengimplementasian dari desain yang telah dibuat 

pada bagian sebelumnya. Hasil pengimplementasian terdiri dari implementasi 

interface yang merupakan hasil dari rancangan antarmuka dan implementasi 

perangkat lunak yang merupakan hasil dari desain perangkat lunak. Sedangkan 

untuk bagian pembahasan akan dibahas mengenai tahap pengujian sistem, hasil 

pengujian sistem dan analisis hasil pengujian sistem. 
 

Implementasi Sistem 

Gambar 14 menunjukkan jendela menu generate keys yang berfungsi untuk 

membuat kunci publik dan kunci pribadi dengan masukan pemilihan ukuran 

panjang bit kunci pada numeric up down. Setelah ukuran panjang bit kunci 

ditentukan, langkah selanjutnya menentukan lokasi penyimpanan dan memberikan 

nama pada kunci publik dan kunci pribadi tersebut. Langkah terakhir dilakukan 

proses generate untuk membangkitkan kedua kunci tersebut. Hasil dari proses ini 

adalah kunci publik dan kunci pribadi. 
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Gambar 14 Interface Menu Generate Keys 

 

Gambar 15 menunjukkan jendela menu encryption yang berfungsi untuk 

melakukan proses enkripsi. Sebagai masukan pada proses enkripsi adalah file data 

dan kunci publik. Setelah ditentukan file data dan kunci publik yang diambil dari 

lokasi penyimpanan, langkah selanjutnya dilakukan proses enkripsi untuk 

mengenkripsi file data tersebut sehingga menjadi data yang tersandikan.  

Pada saat dilakukan enkripsi bersamaan pula dilakukan proses hashing pada file 

data tersebut. Proses hashing berfungsi sebagai autentikasi terhadap data untuk 

memastikan data tersebut masih utuh atau tidak. Hasil dari proses enkripsi adalah 

data yang terenkripsi dan message digest dari proses hashing. 

 
Gambar 15 Interface Menu Encryption 

 

Gambar 16 menunjukkan jendela menu decryption yang berfungsi untuk 

melakukan proses dekripsi. Sebagai masukan pada proses dekripsi adalah file data 

yang terenkripsi dan kunci pribadi. Setelah ditentukan file data yang terenkripsi 

dan kunci pribadi yang diambil dari lokasi penyimpanan, langkah selanjutnya 

dilakukan proses dekripsi untuk mendekripsi file data tersebut sehingga kembali 

menjadi bentuk yang normal (tidak tersandikan).  

Pada saat dilakukan dekripsi bersamaan pula dilakukan proses validasi 

message digest pada file data tersebut. Proses validasi berfungsi untuk pengecekan 

terhadap keutuhan/keaslian dari file data tersebut. Hasil dari proses dekripsi 

adalah data yang kembali menjadi bentuk semula. 



18 

 

 
Gambar 16 Interface Menu Decryption 

Pengujian 

Proses pengujian sistem dibagi menjadi dua tahap, yaitu: (1) Pengujian 

program dan (2) Pengujian kecepatan program dalam melakukan proses enkripsi 

dan dekripsi. 

- Pengujian Program 

Tujuan dilakukan pengujian terhadap program adalah untuk mengetahui 

apakah program dapat menjalankan proses enkripsi dan dekripsi pada file dengan 

benar; dan juga untuk mengadakan pengamatan terhadap file hasil enkripsi dan 

dekripsi yang meliputi ukuran dan isi file. 

- Pengujian Pada Proses Satu Kali Enkripsi dan Dekripsi Terhadap Sebuah  

File Teks 

 
(a) Ukuran File Asli 

 
(b) Ukuran File Hasil Enkripsi 

Gambar 17 Perbandingan Ukuran File Asli dengan File Hasil Enkripsi 
 

Pada Gambar 17 terlihat bahwa ukuran file dari file hasil enkripsi 

mengalami peningkatan menjadi 673 bytes dibandingkan dengan ukuran dari file 

asli yaitu 232 bytes. Sebagai pembuktian terhadap peningkatan ukuran file hasil 

enkripsi dapat dilihat pada pengujian menggunakan program “Hex Editor” seperti 

ditunjukkan pada Gambar 18 dan Gambar 19. 
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Gambar 18 Isi File Asli Dilihat dengan “Hex Editor” 

 

Pada Gambar 18 terlihat bahwa isi dari file “Mars-Satya-Wacana.txt” 

masih dapat dibaca. Dimana terdapat bilangan ASCII yang disesuaikan dengan 

setiap karakter dari isi file tersebut. 

 
Gambar 19 Isi File Hasil Enkripsi Dilihat dengan “Hex Editor” 

 

Pada Gambar 19 terlihat bahwa isi dari file “cipher_Mars-Satya-

Wacana.txt” telah terenkripsi dan tidak dapat dibaca serta terdapat juga bilangan 

ASCII yang disesuaikan dengan setiap karakter dari isi file. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa program dapat melakukan proses enkripsi 

dengan baik. 

Pada Gambar 17 telah ditunjukkan bahwa ukuran file dari file hasil 

enkripsi mengalami peningkatan dan setelah dilihat dengan program “Hex Editor” 

seperti ditunjukkan pada Gambar 19 perubahan ukuran file ini dipengaruhi oleh: 

1. Nama File 

Nama file yang ditunjukkan dengan warna biru ikut tersimpan di hasil 

enkripsi dengan tujuan ketika dilakukan proses dekripsi dapat juga diketahui 

nama sekaligus extension file tersebut. 

2. Delimiter (pembatas) 

Delimiter/pembatas (“||||”) berukuran 4 bytes yang ditunjukkan dengan warna 

kuning ditambahkan setelah nama file dan setelah nilai hash. 

3. Nilai hash  

Nilai hash yang ditunjukkan dengan warna merah ditambahkan setelah 

delimiter dimana SHA-512 membangkitkan 128 karakter hash dengan ukuran 

128 bytes. 

4. Ukuran bytes hasil enkripsi dengan algoritma RSA yang ditambahkan pada 

bagian akhir. 
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Berdasarkan empat hal tersebut maka secara matematis dapat ditulis: 

 

 
(a) Ukuran File Asli 

 
(b) Ukuran File Hasil Dekripsi 

Gambar 20 Perbandingan Ukuran File Asli dengan File Hasil Dekripsi 
 

Pada perbandingan ukuran file seperti ditunjukkan Gambar 20, didapatkan 

ukuran dari file hasil dekripsi sama dengan ukuran dari file aslinya yaitu 232 

bytes. Berdasarkan hasil perbandingan ukuran yang sama perlu dilihat juga apakah 

isi file dari kedua file tersebut sama atau tidak seperti ditunjukkan Gambar 21 dan 

Gambar 22.  

 
Gambar 21 Isi File Asli Dilihat dengan “Hex Editor” 

 
Gambar 22 Isi File Hasil Dekripsi Dilihat dengan “Hex Editor” 

 

 Pada perbandingan isi dari kedua file seperti ditunjukkan Gambar 21 dan 

Gambar 22, tidak ditemukan adanya ketidakcocokan atau perbedaan antara kedua 

file tersebut baik dari sisi kalimat, kata maupun karakter. Begitu pula dengan 

perbandingan ukuran file, ukuran file yang dihasilkan dalam proses dekripsi sama 

dengan ukuran file aslinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program dapat 

melakukan proses dekripsi dengan baik. 

Ukuran file hasil enkripsi = n bytes panjang nama file + 4 + 128 + 4 + bytes hasil 

enkripsi RSA 
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- Pengujian Pada Proses Satu Kali Enkripsi dan Dekripsi Terhadap Suatu 

File dengan 30 Ukuran File Yang Berbeda 
 

Tabel 3 Perbandingan Ukuran File Pada Pengujian 30 File Microsoft Word 

No Nama File 

Ukuran 

File Asli 

(Bytes) 

Ukuran 

File Hasil 

Enkripsi 

(Bytes) 

Ukuran 

File Hasil 

Dekripsi 

(Bytes) 

1 Tesis.docx 1,403,260 2,806,670 1,403,260 

2 Lembar Persetujuan Ujian.doc 29,184 58,644 29,184 

3 Pengesahan, daftar isi.docx 37,838 75,843 37,838 

4 
Tesis ANALISIS SPATIAL B5 

2.docx 
971,264 1,942,736 971,264 

5 
Cover_Judul_Daftar 

Isi_dll_baru.docx 
134,581 269,352 134,581 

6 Skripsi-Bab 3.doc 1,943,040 3,886,321 1,943,040 

7 Jurnal.doc 1,871,872 3,743,898 1,871,872 

8 Bab 1.doc 47,616 95,433 47,616 

9 Bab 2.doc 164,864 330,041 164,864 

10 Bab 3.doc 1,391,104 2,782,417 1,391,104 

11 Bab 4.doc 363,520 727,189 363,520 

12 Bab 5.doc 57,856 115,901 57,856 

13 Daftar Pustaka.doc 55,296 110,750 55,296 

14 Lampiran.doc 190,464 381,128 190,464 

15 Pendahuluan.doc 113,152 226,503 113,152 

16 
BAHAN 1 - KONSEP BASIS 

DATA.doc 
301,056 602,339 301,056 

17 BAHAN 2 - KONSEP DBMS.doc 1,515,008 3,030,285 1,515,008 

18 
BAHAN 2 - KONSEP DBMS-

TRANSP.doc 
1,547,264 3,094,792 1,547,264 

19 
BAHAN 3 - KONSEP DATA 

BASE RELATIONAL.doc 
3,059,200 6,118,732 3,059,200 

20 BAHAN 4 - NORMALISASI.doc 1,042,432 2,085,145 1,042,432 

21 
BAHAN 5 - IMPLEMENTASI 

BASIS DATA.doc 
1,937,920 3,876,021 1,937,920 

22 
BAHAN 6 - APLIKASI BASIS 

DATA.doc 
419,328 838,841 419,328 

23 Contoh Normalisasi.doc 666,624 1,333,502 666,624 

24 
SOAL-UJIAN-DESAIN-WEB-

SP.docx 
18,474 37,145 18,474 

25 FCFS (Frando).docx 41,684 83,574 41,684 

26 
SOAL-SOAL LATIHAN 

MATDIS.doc 
104,960 210,176 104,960 

27 SILABI IT105-MATDIS(Rev).doc 42,496 85,304 42,496 

28 
MATERI 10 - MATDIS - TEORI 

GRAF.doc 
1,864,192 3,728,615 1,864,192 

29 Materi Simulasi.doc 1,126,400 2,253,011 1,126,400 

30 
KONSEP JARINGAN 

KOMPUTER.doc 
323,584 647,400 323,584 
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- Pengujian Pada Proses Satu Kali Enkripsi dan Dekripsi Terhadap 18  File  

Tabel 4 Perbandingan Ukuran File Pada Pengujian 18 File 

Jenis File Nama File 

Ukuran 

File Asli 

(Bytes) 

Ukuran File 

Hasil 

Enkripsi 

(Bytes) 

Ukuran File 

Hasil 

Dekripsi 

(Bytes) 

Dokumen 

SETTING KONEKSI 

INTERNET DENGAN 2 

LAN CARD.doc 

586,752 1,173,738 586,752 

SETTING KONEKSI 

INTERNET DENGAN 2 

LAN CARD.docx 

555,861 1,111,991 555,861 

Silabus Manjar.ppt 351,744 703,806 351,744 

Silabus Manjar.pptx 86,588 173,359 86,588 

Nilai PTI H&I.xls 71,168 142,569 71,168 

Nilai PTI H&I.xlsx 25,694 51,582 25,694 

Ebook Visual Studio.pdf 14,996,096 29,992,487 14,996,096 

Teks Mars Satya Wacana.txt 232 673 232 

Audio 

Aqua – Boom Boom.mp3 2,475,903 4,952,036 2,475,903 

Mc Boom - Treinamento do 

bumbum.wav 
3,108,912 6,218,143 3,108,912 

Video 

Mars M. United.flv 4,355,994 8,712,298 4,355,994 

Mars M. United.mp4 5,584,494 11,169,146 5,584,494 

Smile - When I See 

You.mkv 
17,554,183 35,108,630 17,554,183 

Image 

k2i.jpg 25,494 51,227 25,494 

k2i.png 116,598 233,375 116,598 

k2i.bmp 270,054 540,395 270,054 

Kompresi 
pegawai.zip 194,419 389,039 194,419 

Kotsub.rar 1,648,385 3,297,042 1,648,385 
 

Setelah dilakukan pengujian terhadap pengujian pada proses satu kali enkripsi 

dan dekripsi terhadap suatu file dengan 30 ukuran file yang berbeda dan juga 

pengujian pada proses satu kali enkripsi dan dekripsi terhadap 18 file, diperoleh 

hasil bahwa ukuran file dari file hasil enkripsi mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan mencapai dua kali lipat dari ukuran yang sebenarnya. Hasil ini 

memiliki kesamaan pada pengujian proses satu kali enkripsi dan dekripsi terhadap 

sebuah file teks. 
 

- Pengujian Pada Proses Dekripsi Terhadap Sebuah File Terenkripsi Yang 

Telah Diubah Isinya 

Pada proses ini, perubahan isi file terenkripsi dilakukan dengan cara 

melakukan penggantian byte data dari sebuah file. File yang diubah isinya adalah 

file “cipher_Mars-Satya-Wacana.txt”. Proses pengubahan byte data dilakukan 

dengan program “Hex Editor”. Pengubahan byte yang akan dilakukan pada data 

file “cipher_Mars-Satya-Wacana.txt” terdapat pada byte ke-2, byte ke-6 dan byte 

ke-8 seperti ditunjukkan Gambar 23. 
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Gambar 23 Isi File “cipher_Mars-Satya-Wacana.txt” Asli 

 

Pada Gambar 23, pengubahan byte dari isi file “cipher_Mars-Satya-

Wacana.txt” terdapat pada byte ke-2 dan alamat ke-50 dimana nilai 30 diganti 

dengan 35, pada byte ke-6 dan alamat ke-0 dimana nilai 61 diganti dengan 5c serta 

pada byte ke-8 dan alamat ke-70 dimana nilai 46 diganti dengan 10 seperti 

ditunjukkan pada Gambar 24. 

 
Gambar 24 Isi File “cipher_Mars-Satya-Wacana.txt” Yang Diganti 

 

Selanjutnya dilakukan proses dekripsi terhadap file terenkripsi “cipher_Mars-

Satya-Wacana.txt” yang telah diganti tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 

24. 
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Gambar 25 Proses Dekripsi Gagal 

 

Pada Gambar 25 dapat dilihat bahwa proses dekripsi yang dilakukan 

terhadap file terenkripsi “cipher_Mars-Satya-Wacana.txt” yang telah diganti byte-

nya gagal dijalankan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakcocokan nilai hash 

antara nilai hash asli dengan nilai hash dekripsi atau dengan kata lain file yang 

akan didekripsi tidak sesuai dengan message digest yang ditambahkan ke dalam 

file tersebut. 

- Pengujian Kecepatan Program dalam Melakukan Proses Enkripsi dan 

Dekripsi 

Tujuan dilakukan pengujian kecepatan program adalah untuk mengetahui 

waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. 
 

- Pengujian Kecepatan Program Pada Suatu File Microsoft Word 

Tabel 5 Waktu Proses Enkripsi dan Dekripsi Terhadap 30 File Microsoft Word 

No Nama File 
Ukuran File 

(Bytes) 

Lamanya 

Proses 

Enkripsi 

(Detik) 

Lamanya 

Proses 

Dekripsi 

(Detik) 

1 Tesis.docx 1,403,260 16.54 55.64 

2 
Lembar Persetujuan 

Ujian.doc 
29,184 4.05 4.08 

3 
Pengesahan, daftar 

isi.docx 
37,838 4.04 4.34 

4 
Tesis ANALISIS 

SPATIAL B5 2.docx 
971,264 11.09 35.75 

5 
Cover_Judul_Daftar 

Isi_dll_baru.docx 
134,581 4.68 6.73 

6 Skripsi-Bab 3.doc 1,943,040 15.44 66.49 

7 Jurnal.doc 1,871,872 13.69 64.82 
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8 Bab 1.doc 47,616 3.36 3.79 

9 Bab 2.doc 164,864 4.29 7.52 

10 Bab 3.doc 1,391,104 11.98 47.65 

11 Bab 4.doc 363,520 6.32 14.22 

12 Bab 5.doc 57,856 3.30 4.34 

13 Daftar Pustaka.doc 55,296 3.76 4.38 

14 Lampiran.doc 190,464 4.71 8.13 

15 Pendahuluan.doc 113,152 4.13 5.76 

16 
BAHAN 1 - KONSEP 

BASIS DATA.doc 
301,056 5.48 13.06 

17 
BAHAN 2 - KONSEP 

DBMS.doc 
1,515,008 12.42 54.89 

18 
BAHAN 2 - KONSEP 

DBMS-TRANSP.doc 
1,547,264 12.04 52.52 

19 

BAHAN 3 - KONSEP 

DATA BASE 

RELATIONAL.doc 

3,059,200 18.37 106.01 

20 
BAHAN 4 - 

NORMALISASI.doc 
1,042,432 10.92 36.50 

21 

BAHAN 5 - 

IMPLEMENTASI 

BASIS DATA.doc 

1,937,920 14.28 64.98 

22 
BAHAN 6 - APLIKASI 

BASIS DATA.doc 
419,328 6.24 15.99 

23 Contoh Normalisasi.doc 666,624 8.58 24.32 

24 
SOAL-UJIAN-DESAIN-

WEB-SP.docx 
18,474 3.46 3.75 

25 FCFS (Frando).docx 41,684 4.40 4.46 

26 
SOAL-SOAL LATIHAN 

MATDIS.doc 
104,960 3.25 5.42 

27 
SILABI IT105-

MATDIS(Rev).doc 
42,496 3.16 3.30 

28 
MATERI 10 - MATDIS 

- TEORI GRAF.doc 
1,864,192 15.10 64.78 

29 Materi Simulasi.doc 1,126,400 11.41 40.12 

30 
KONSEP JARINGAN 

KOMPUTER.doc 
323,584 5.68 12.52 

Total 22,785,533 246.17 836.26 

Kecepatan rata-rata 8.21 27.88 

 

- Pengujian Kecepatan Program Pada 18 File  

Tabel 6 Waktu Proses Enkripsi dan Dekripsi Terhadap 18 File 

No. Nama File 

Ukuran 

File Asli 

(Bytes) 

Lamanya 

Proses 

Enkripsi 

(Detik) 

Lamanya 

Proses 

Dekripsi 

(Detik) 

1 

SETTING KONEKSI 

INTERNET DENGAN 2 LAN 

CARD.doc 

586,752 24.02 38.98 
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2 

SETTING KONEKSI 

INTERNET DENGAN 2 LAN 

CARD.docx 

555,861 9.66 28.33 

3 Silabus Manjar.ppt 351,744 6.35 18.60 

4 Silabus Manjar.pptx 86,588 4.17 7.86 

5 Nilai PTI H&I.xls 71,168 5.61 6.78 

6 Nilai PTI H&I.xlsx 25,694 4.68 4.75 

7 Ebook Visual Studio.pdf 14,996,096 64.84 511.26 

8 Mars Satya Wacana.txt 232 5.28 8.23 

9 Aqua – Boom Boom.mp3 2,475,903 17.41 91.07 

10 
Mc Boom - Treinamento do 

bumbum.wav 
3,108,912 19.43 114.77 

11 Mars M. United.flv 4,355,994 30.69 160.12 

12 Mars M. United.mp4 5,584,494 33.28 197.84 

13 Smile - When I See You.mkv 17,554,183 86.21 633.36 

14 k2i.jpg 25,494 5.00 7.14 

15 k2i.png 116,598 5.29 13.13 

16 k2i.bmp 270,054 4.76 17.68 

17 pegawai.zip 194,419 4.51 11.82 

18 Kotsub.rar 1,648,385 13.61 69.35 

Total 52,008,571 344.80 1941.07 

Kecepatan rata-rata 19.16 107.84 
 

Analisis Hasil Pengujian Sistem 

Proses analisis hasil pengujian sistem dibagi menjadi dua tahap yaitu: (1) 

Analisis terhadap proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan oleh program dan 

(2) Analisis kecepatan program dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi. 
 

Analisis Proses Enkripsi dan Dekripsi 

Berdasarkan hasil pengujian sistem yang dilakukan sebanyak lima kali 

pengujian yang berbeda, menunjukkan bahwa sistem dengan menggunakan 

algoritma SHA-512 dan RSA dapat mengenkripsi dan mendekripsi data digital 

dengan baik. Begitu pula pada pengujian terhadap suatu data terenkripsi yang isi 

file-nya dimodifikasi atau diubah, sistem dapat mendeteksi ketidak-validan data 

tersebut sehingga data tersebut tidak dapat didekripsi.  

Data dienkripsi menjadi cipher data, secara visual terlihat bahwa cipher data 

yang dihasilkan tidak sama dengan data aslinya dan isi dari data tersebut tidak 

dapat dibaca. Demikian juga sebaliknya, sistem dapat mendekripsi cipher data, 

dimana decipher data terlihat sama dengan data aslinya. 

Dilihat dari perbandingan ukuran file, file yang telah dienkripsi menjadi 

cipher memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran file aslinya 

dimana perbedaan ukuran tersebut hampir mencapai dua kali lipat dari ukuran 

aslinya. Peningkatan ukuran file yang telah dienkripsi tersebut dipengaruhi oleh 

ukuran byte nama file, delimiter, nilai hash dan ukuran panjang bytes hasil 

enkripsi dengan algoritma RSA yang menggunakan panjang kunci 1024 bit. 

Pada proses pengujian sebanyak tiga kali dalam melakukan proses enkripsi 

dan dekripsi dengan menggunakan nama kunci yang berbeda didapatkan bahwa 
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perbandingan ukuran file dari ketiga pengujian tersebut tetaplah sama. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian nama pada kunci 

untuk kunci publik dan kunci pribadi tidak mempengaruhi ukuran dari file yang 

dienkripsi maupun didekripsi. 

Dalam implementasi pada sistem, algoritma SHA-512 digunakan untuk 

menghasilkan nilai hash yang berfungsi sebagai pesan ringkas (message digest) 

dari suatu file yang akan dienkripsi. Sedangkan algoritma RSA digunakan untuk 

melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Hasil dari gabungan kedua algoritma ini 

pada proses enkripsi adalah suatu file yang terenkripsi dengan RSA yang sudah 

ditambahkan dengan nilai hash dengan ukuran 128 bytes yang dihasilkan oleh 

SHA-512. Sedangkan pada proses dekripsi, cipher file tersebut divalidasi nilai 

hash-nya dan apabila cocok barulah dilakukan proses dekripsi. 
 

Analisis Kecepatan Program (Running Time) 

Waktu proses (running time) dipengaruhi oleh ukuran file, dimana semakin 

besar ukuran file maka waktu yang dibutuhkan dalam proses enkripsi dan dekripsi 

juga semakin lama. 

Proses enkripsi diawali dengan operasi pembuatan nilai hash yang memiliki 

tahapan-tahapan: 

- Mengambil input berupa data yang akan dienkripsi dari tempat penyimpanan  

- Mengambil input kunci publik dari tempat penyimpanan 

- Membuat nilai hash dari data yang akan dienkripsi tersebut 

- Melakukan proses enkripsi terhadap data yang akan dienkripsi tersebut dengan 

kunci publik 

Sedangkan proses dekripsi diawali dengan operasi validasi nilai hash yang 

memiliki tahapan-tahapan: 

- Mengambil input berupa data terenkripsi dari tempat penyimpanan  

- Mengambil input kunci pribadi dari tempat penyimpanan 

- Membuat nilai hash dari data terenkripsi tersebut 

- Melakukan proses dekripsi terhadap data terenkripsi tersebut dengan kunci 

pribadi 

- Membandingkan hasil nilai hash dari proses dekripsi dengan hasil nilai hash 

dari proses enkripsi, apabila sama maka data dan tanda tangan digital 

dinyatakan valid, apabila tidak dinyatakan tidak valid 

Berdasarkan perbandingan tahapan operasi pembuatan nilai hash dengan 

operasi validasi nilai hash, dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan 

untuk proses dekripsi lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk 

proses enkripsi. Hal ini disebabkan oleh operasi validasi nilai hash memiliki lima 

tahapan dibandingkan operasi pembuatan nilai hash yang memiliki empat 

tahapan. 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: (1) Sistem dapat melakukan proses enkripsi dan 

dekripsi pada file dengan baik dan benar dikarenakan dapat memenuhi konsep 

kriptosistem, sehingga diketahui bahwa metode enkripsi dan dekripsi RSA serta 

fungsi hash SHA-512 dapat digunakan secara bersamaan; (2) Semakin panjang 
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kunci yang digunakan maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menemukan kunci yang digunakan dalam kriptosistem; (3) Sistem dapat 

mengidentifikasi ada tidaknya perubahan file sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sistem dapat menverifikasi keaslian dari file; (4) Pemberian nama kunci yang 

berbeda untuk kunci publik dan kunci pribadi tidak mempengaruhi ukuran file 

yang akan dienkripsi maupun didekripsi; (5) Peningkatan ukuran file dipengaruhi 

oleh nama file, delimiter, nilai hash dan ukuran panjang bytes hasil enkripsi 

dengan algoritma RSA; dan (6) Waktu yang diperlukan untuk proses dekripsi 

lebih lama dari waktu untuk proses enkripsi. 

Saran pengembangan dari penelitian ini adalah: (1) Penelitian yang 

dilakukan masih bersifat umum sehingga untuk ke depannya, penelitian ini bisa 

dilanjutkan dan difokuskan ke masalah-masalah yang lebih khusus dengan suatu 

studi kasus tertentu; (2) Pengembangan yang perlu diperhatikan untuk ke 

depannya dengan memberikan fungsi untuk mengkompresi ukuran file menjadi 

lebih kecil sehingga membantu mempercepat proses enkripsi dan dekripsi pada 

file. 
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