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ABSTRAK
Rosnawan, Dadan. 2011. ” Aplikasi Algoritma RSA untuk Keamanan Data pada
Sistem Informasi Berbasis Web”. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Endang
Sugiharti, S.Si, M.Kom., Pembimbing II: Alamsyah, S.Si, M.Kom.
Kata kunci: Enkripsi, Dekripsi, RSA, Tanda Tangan Digital, PHP, MySQL.
Untuk menjaga keamanan dari password dan pesan berupa file, biasanya
digunakan teknik enkripsi agar kerahasiaan data terebut terjamin. Salah satu
algoritma enkripsi yang sering digunakan adalah algoritma RSA. Pada
kesempatan ini penulis tertarik mengkaji tentang aplikasi pengamanan data pada
sistem informasi berbasis web.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi algoritma
RSA untuk keamanan data pada sistem informasi berbasis web. Metode yang
digunakan dalam skripsi ini yaitu studi pustaka, perumusan masalah, analisis dan
pemecahan masalah, revisi, dan penarikan kesimpulan.
Pada penelitian ini, algoritma RSA digunakan sebagai pelindung data, dan
menggunakan mekanisme tanda tangan digital sebagai alat verifikasi. Sistem akan
membangkitkan kunci publik dan kunci privat untuk mengamankan data dan
untuk membuat tanda tangan digital. Tanda tangan digital dibuat dengan
menggunakan data yang dikokatenasi (kodeidentitas, email, username, password),
kemudian di hash dengan MD5 sehingga menghasilkan message digest dan
dienkripsi dengan kunci privat user. Seluruh data user termasuk password yang
telah dienkripsi, kunci publik, dan tanda tangan digital kecuali kunci privat user,
akan diinput ke database. Sedangkan kunci privat akan dikirim ke alamat email
user. Kunci privat yang dikirim ke email dalam keadaan terenkripsi dengan
algoritma RSA. Pada proses login terdapat dua proses verifikasi, yaitu proses
verifikasi username dan password serta verifikasi tanda tangan digital. Pada
verifikasi pertama, sistem akan memeriksa kecocokan username dan password
dengan data yang terdapat pada database, jika cocok maka sistem akan
melakukan pemeriksaan tanda tangan digital. Sistem akan mendekripsi tanda
tangan dengan kunci publik yang diperoleh pada database, maka akan dihasilkan
message digest (Digest 1). Kemudian sistem akan membuat string baru dari
kodeidentitas, email, username dan password yang diperoleh dari tabel users.
Kemudian string tersebut dihash dengan fungsi MD5, maka diperoleh message
digest (Digest 2). Jika Digest 1 dan Digest 2 sama maka user dapat masuk ke
sistem.
Dalam penelitian kali ini memberikan simpulan yang mengindikasikan
diperlukannya pengamanan data dengan menggunakan teknik kriptografi terutama
pada sistem informasi berbasis web menggunakan algoritma RSA. Saran yang
diberikan, proses pembangkitan kunci publik dan kunci privat sebaiknya
menggunakan bilangan-bilangan bulat yang besar. serta proses hashing dapat
menggunakan fungsi-fungsi hash lainnya selain MD5 yang memilki kemungkinan
kolisi yang kecil.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Database menempati posisi penting dalam masyarakat berbasis informasi
dan pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa database merupakan pokok penunjang
perkembangan

teknologi

informasi,

serta

merupakan

kerangka

utama

beroperasinya sistem berbasis komputer. Sangat sulit dipisahkan operasi sistem
berbasis komputer dan database. Dapat dikatakan keberadaan sistem berbasis
komputer menandakan keberadaan database.
Suatu sistem penyediaan informasi bagi khalayak ramai atau yang lazim
disebut dengan website, biasanya dibangun oleh database yang akan membuat
website tersebut lebih dinamis dan interaktif, sehingga akan lebih menarik untuk
dinikmati oleh user yang menggunakannya. Sebuah website dinamis adalah
website yang secara berkala, informasi di dalamnya berubah, atau website ini bisa
berhubungan dengan user dengan berbagai macam cara atau metode (HTTP
cookies atau variabel database, sejarah kunjungan, variabel sesi dan lain-lain) bisa
juga dengan cara interaksi langsung menggunakan form dan pergerakan mouse.
Salah satu media komunikasi di dalam website adalah form, dimana form ini
digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan server. Pada zaman teknologi
informasi sekarang ini, dapat dipublikasikan melalui internet dengan media
website. Akan tetapi, masih ada satu situs yang hanya memberikan hak akses
tertentu kepada seseorang untuk dapat menikmati informasi yang terdapat di
website tersebut
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Informasi saat ini sudah menjadi komoditi yang sangat penting. Bahkan
ada yang mengatakan bahwa sudah berada di sebuah “information based society”.
Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan
akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa
organisasi komersial (perusahaan), perguruan tinggi, lembaga pemerintahan,
maupun individual (pribadi). Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan pesat
di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi.
Sangat pentingnya sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi
diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu saja. Jatuhnya informasi
kepada pihak lain yang tidak diinginkan (misalnya pihak lawan bisnis) dapat
merugikan bagi pihak yang memegang informasi. Untuk itu keamanan dari sistem
informasi yang digunakan haruslah terjamin dalam batas yang dapat diterima.
Seperti yang dikatakan Munir, bahwa masalah keamanan (security) pada
komputer menjadi isu penting pada era teknologi sekarang ini. Banyak kejahatan
cyber yang pernah kita dengar dari media masa. Pelaku kejahatan memanfaatkann
celah keamanan yang ada untuk dimasuki dan melakukan manipulasi (Munir,
2006:iii). Sayang sekali masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat
perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah
keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal
yang dianggap penting. Apabila mengganggu performansi dari sistem, seringkali
keamanan dikurangi atau ditiadakan.
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Sekuriti atau Pengamanan Basis Data (Database Security) merupakan
aspek dalam database yang mengacu pada aspek-aspek dan upaya-upaya
pengamanan dari akses yang berbahaya atau merugikan (sengaja) tersebut.
Karahasiaan atau lebih dikenal dengan istilah “confidentiality”, dapat
diartikan sebagai perlilndungan terhadap data dalam sistem informasi perusahaan,
sehingga tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Banyak anggapan
bahwa perlindungan seperti ini hanya penting untuk kalangan militer dan
pemerintahan, dimana mereka perlu merahasiakan rencana dan data penting. Akan
tetapi kerahasiaan juga sangat penting bagi kalangan bisnis yang perlu melindungi
rahasia dagang mereka dari kompetitor, atau untuk mencegah akses terhadap datadata yang dianggap sensitif oleh orang-orang yang tidak berhak. Alasan lain
diperlukannya pengamanan database adalah berlakunya undang-undang yang
mengatur perihal kerahasiaan data pelanggan yang biasa disimpan pada database
perusahaan. Salah satu contohnya adalah peraturan HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) yang menstandarkan keamanan data medis
dan data individual lainnya. Secara garis besar, terdapat dua tujuan dari
pengamanan database, yaitu melindungi kerahasiaan data dan menjamin integritas
data.
Kerahasiaan harus terdefinisi dengan baik dan prosedur untuk menjaga
kerahasiaan informasi harus diterapkan secara berhati-hati. Aspek terpenting dari
kerahasiaan adalah pengidentifikasian atau otentikasi terhadap user. Identifikasi
positif dari setiap user sangat penting untuk memastikan efektivitas dari kebijakan
yang menentukan siapa yang berhak untuk mengakses data tertentu.
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Salah satu cara untuk mengamankan data pada basis data khususnya pada basis
data website yang interaktif adalah dengan menggunakan kriptografi yang
diterapkan pada data tersebut. Pengamanan menggunakan kriptografi memerlukan
banyak pertimbangan dan strategi. Perlindungan terhadap kerahasiaan data dengan
menggunakan kriptografi sekarang ini semakin meningkat, salah satu caranya
dengan penyandian data atau enkripsi.
Pada sebuah website yang interaktif biasanya terdapat form yang dapat
diisi oleh member sehingga bisa berinteraksi secara penuh dengan website
tersebut. Dalam pengisian form dalam sebuah website, biasanya terdapat isianisian yang mengharuskan kita untuk menginputkan data pribadi secara lengkap
yang akan di simpan di server website tersebut. Selain itu kita biasanya
diharuskan untuk menjadi member dari website tersebut dan sebelumnya kita
harus membuat account dengan membuat username dan password yang aka
dibutuhkan ketika kita masuk atau login ke website itu. Untuk menjaga keamanan
dari password atau username, biasanya digunakan teknik enkripsi agar
kerahasiaan data tersebut terjamin. Jelaslah bahwa teknik enkripsi sangat penting
dalam pengamanan data.
Ada beberapa algoritma enkripsi yang biasa digunakan seperti DES, Triple
DES, Blowfish, IDEA, RSA (Rivest-Shamir-Adleman) dan sebagainya. Khusus
untuk RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signatur
seperti halnya ekripsi, dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi
public key. RSA masih digunakan secara luas dalam protokol electronic
commerce, dan dipercaya dalam mengamankan dengan menggunakan kunci yang
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cukup panjang (Wikipedia Indonesia). Algoritma-algoritma tersebut begitu rumit
dan sulit dimengerti dengan dalih “faktor keamanan”, katanya semakin sulit
algoritma untuk dimengerti, maka semakin aman. Namun bagi para pengguna
mereka tidak memikirkan seberapa sulit algoritma dan aplikasinya, yang mereka
inginkan hanyalah menjaga kerahasiaan data.
Salah satu algoritma enkripsi yang sering digunakan adalah algoritma
RSA. RSA adalah sistem sandi yang saat ini praktis menjadi standar de facto
dunia disamping DES. Sandi ini adalah hasil inovasi Ron Rivest, Adi Shamir dan
Leonard Adleman di tahun 1987. Mereka kemudian mendirikan perusahaan RSA
Data Security Inc, yang memiliki paten terhadap sandi RSA. Mekanisme kerja
RSA cukup sederhana dan mudah dimengerti, tetapi kokoh. Sampai saat ini satusatunya cara untuk mendobraknya adalah dengan cara mencoba satu persatu
kombinasi kunci yang mungkin atau yang biasa disebut brute force attack.
Sehingga penentuan tingkat keamanan suatu sandi dari kemungkinan dibongkar
adalah seberapa panjang dari sandi (ukuran kunci) tersebut. Karena jika semakin
panjang suatu kode, maka semakin banyak pula kombinasi kunci yang mungkin
ada.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul “Aplikasi
Algoritma RSA untuk Keamanan Data pada Sistem Informasi Berbasis
Web”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti
adalah bagaimana implementasi algoritma RSA untuk keamanan data pada sistem
Sistem Informasi Berbasis Web?

1.3 Tujuan
Melihat permasalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui implementasi algoritma RSA untuk keamanan data pada Sistem
Informasi Berbasis Web.

1.4 Manfaat
Manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1)

Bagi peneliti, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah
dalam kehidupan, sehingga ilmu yang dikuasai bukan sekedar teoritis belaka.

(2) Bagi kalangan akademik, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan perbandingan
dengan penelitian serupa dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian
dan pengembangan lebih lanjut.
(3) Bagi kalangan umum, diharapkan skripsi ini bermanfaat dan dapat
dipertimbangkan untuk dapat dikembangkan.

3.1 Sistematika Skripsi
Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
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Bagian awal memuat halaman judul, abstrak, halaman pengesahan,
halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan
daftar lampiran.
Bagian isi terdiri dari 5 bab. Adapun 5 bab bagian isi tersebut adalah
sebagai berikut.
Bab 1. Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan
penelitian, manfaat, dan sistematika skripsi.
Bab 2. Landasan Teori
Landasan teori merupakan teori yang mendasari pemecahan dari
permasalahan yang disajikan. Pada bab ini dibagi menjadi beberapa sub
bab yaitu Basis Data, Kriptografi, Konsep Matematis Algoritma
Kriptografi, Tujuan Kriptografi, RSA, Web, PHP, Object Oriented
Programming PHP, dan MySQL.
Bab 3. Metode Penelitian
Bab ini berisi tentang tahap-tahap penulisan skripsi yaitu studi pustaka,
perumusan masalah, pengambilan data, analisis dan pemecahan masalah,
dan revisi.
Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi algoritma
RSA untuk keamanan data pada sistem informasi berbasis web.
Bab 5. Penutup
Bab ini berisi simpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.
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Pada bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran
yang mendukung isi skripsi.
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data
2.1.1 Data dan Informasi
Data adalah fakta mengenai objek, orang dan lain-lain. Data dinyatakan
dengan nilai angka, deretan karakter atau simbol (Kadir, 1999:7). Sejumlah
penulis menggunakan data untuk menyatakan nilai-nilai yang secara aktual
terkandung dalam basis data.
Informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data, dengan kata lain
informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam
bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, entah itu manajer, staf maupun
orang lain dalam suatu perusahaan.
Dalam era informasi, informasi menjadi sumber penting untuk melakukan
pengambilan keputusan. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian dan
mempermudah pengambilan keputusan.

2.1.2 Pengertian Basis Data
Basis data (database) adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam
komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program
komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak
yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut
sistem manajemen basis data (Database Management System, DBMS). Sistem
basis data dipelajari dalam ilmu informasi (Wikipedia Indonesia).

9
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Basis data selalu terdiri atas 3 hal : kumpulan data yang terorganisir, relasi
antar data dan objektifnya. Ada banyak pilihan dalam mengorganisasi data, ada
banyak pertimbangan dalam membentuk relasi antar data, tetapi pada akhirnya
yang terpenting adalah objektif utama yang selalu harus kita ingat : kecepatan dan
kemudahan berinteraksi dengan data yang dikelola/diolah (Fathansyah, 2004:7).
Istilah basis data banyak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Chou
dalam Kadir (1999:9) mendefinisikan basis data sebagai kumpulan informasi
bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus.
Menurut Fabbri dan Schwab, basis data adalah sistem berkas terpadu yang
dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Menurut Date, sistem
basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah
memelihara informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan (Kadir
1999:9).
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa basis data
adalah sistem berkas terpadu yang dirancang untuk memelihara informasi,
meminimalkan pengulangan data dan dapat membuat informasi tersebut dapat
tersedia setiap saat dibutuhkan.

2.1.3 Sistem Basis Data
Suatu basis data dapat dibuat dan dipelihara dengan cara manual atau
dengan menggunakan komputer. Suatu basis data yang berbasis komputer dibuat
dan dipelihara oleh sekumpulan program aplikasi yang ditulis secara khusus untuk
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menyelesaikan masalah tertentu atau dengan menggunakan suatu Sistem
Manajemen Basis Data (Database Management System).
Sistem Manajemen Basis Data merupakan suatu perangkat lunak yang
terdiri atas sekumpulan program untuk mengelola dan memelihara data di dalam
suatu struktur yang digunakan oleh banyak aplikasi, bebas terhadap media
penyimpanan dan metode akses (Riyanto, 2004:5).
Kata “sistem” selalu berkonotasi pada 3 (tiga) hal utama : komponen,
ketergantungan dan tujuan. Artinya, setiap sistem akan selalu terdiri atas berbagai
komponen yang saling berhubungan dan memiliki ketergantungan (dependence),
dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu. Dengan kata lain, bukanlah disebut
sebuah sistem, jika hanya terdiri dari sebuah komponen, atau jika tidak memiliki
hubungan antar komponen yang saling tergantung, atau jika tidak diniatkan untuk
suatu tujuan tertentu. Demikian juga halnya dengan sistem basis data, kita juga
akan menemui komponen-komponen di dalamnya, ketergantungan antar
komponen-komponennya dan adanya tujuan bersama dari integrasi semua
komponen-komponen tersebut (Fathansyah, 2004:2).
Ditinjau dari komponen-komponennya, sistem basis data akan senantiasa
terdiri dari:
(1) Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras yang dimaksud tentu saja perangkat komputer beserta
perangkat periferalnya.
(2) Perangkat Lunak (Software)
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Komponen kedua dalam sebuah sistem basis data adalah Perangkat Lunak
(Software). Paling tidak ada 3 (tiga) jenis perangkat lunak yang terlibat
dalam pengelolaan dan pegolahan basis data, yaitu:
a) Sistem Operasi (Operating System).
b) Sistem Pengelola Basis Data (Database Management System atau
DBMS).
c) Aplikasi Penggunaan Basis Data.
(3) Pemakai (Brainware)
Ada beberapa jenis/tipe pemakai yang dibedakan berdasarkan jenis
pekerjaan dan cara mereka berinteraksi terhadap Sistem Basis Data :
a) Administrator Basis Data (Database Adminintrator)
Merupakan pemakai yang berinteraksi lansung dengan DBMS, yang
tugas utamanya adalah mengkonfigurasi sistem basis data secara
keseluruhan, seperti menginstalasi DBMS, menghidupkan/mematikan
DBMS

(startup/shutdown),

menentukan

group

pemakai,

mendefinisiskan pemakai dan otoritasnya, membentuk basis data dan
mengalokasikan

besarnya

ruang

penyimpanannya,

membentuk

skema/struktur table-tabel di setiap basis data, melakukan pengaturan
(fine tuning) demi peningkatan performansi sistem basis data dan lainlain.
b) Pengembang Aplikasi (Programmer/Developer)
Merupakan kelompok

pemakai

yang

tugas

utamanya

adalah

membangun dan mengembangkan aplikasi pengguna basis data yang
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nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok user lainnya yaitu pemakai
akhir (end-user).
c) Pemakai Mahir (Casual User)
Merupakan kelompok pemakai yang berinteraksi dengan basis data
langsung melalui fasilitas antar muka yang disediakan DBMS yang
mengelola basis data.
d) Pemakai Akhir/Umum (End-User/Naïve User)
Merupakan kelompok pemakai yang berperan dalam pemasukan data
(data entry) dalam rangka membentuk basis data yang lengkap dengan
memanfaatkan Program/Aplikasi pengguna basis data yang telah
dibuat oleh developer.

2.1.4 Integritas dan Keamanan
2.1.4.1 Integritas Data
Integritas konstrain memberikan jaminan bahwa perubahan yang
dilakukan terhadap basis data tidak menghasilkan hilangnya konsistensi data.
Integritas konstrain juga mencegah terjadinya suatu kerusakan basis data akibat
adanya kejadian yang bersifat asidental, seperti terjadinya crashed pada saat
proses transaksi ataupun kesalahan logic yang merusak asumsi yang berakibat
mengganggu lingkungan basis data.
Integritas Basis Data (Database Integrity) berguna untuk menjamin
validitas data yang terekam ke dalam basis data, karena suatu data harusnya
mengikuti sejumlah karakteristik dasar sesuai ketentuan yang telah diketahui atau
ditetapkan. Penetapan aturan intergritas basis data ini dapat menghindarkan basis
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data dari upaya-upaya atau kesalahan yang biasanya tidak sengaja, khususnya
dalam hal pemanipulasian data, yang dapat membuat basis data menjadi tidak
konsisiten (terganggu integritasnya).
Jenis-jenis integritas data yang harus dipelihara dalam basis data adalah
sebagai berikut.
(1) Integritas entitas (entity integrity), dimana tidak ada baris data duplikat
dalam satu tabel.
(2) Integritas jangkauan (domain integrity), dimana tidak ada item data yang
melanggar jangkauan nilai di tiap kolom data.
(3) Integritas

acuan

(referential

integrity),

yang

menjaga

relasi/korespondensi antar tabel.
(4) Integritas data antar tabel (redundant data integrity), dimana data di
sebuah tabel tidak terulang lagi di tabel lain.
(5) Integritas aturan nyata (bussines rule integrity), dimana data di suatu tabel
harus memiliki nilai yang layak dan dapat diterima (acceptable) di tempat
sistem basis data itu diterapkan.

2.1.4.2 Keamanan Basis Data
Keamanan basis data adalah pemberian perlindungan basis data terhadap
ancaman dan gangguan baik yang bersifat teknis maupun administrasi (Riyanto,
2004:94).
Gangguan terhadap basis data sangat bervariasi, dimana dapat meliputi
hardware, software, manusia dan data. Secara keseluruhan, gangguan baik fisik
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maupun nonfisik meliputi pencurian, hilangnya kerahasiaan, kehilangan
integritas dan kehilangan kemampuan.
Untuk memberikan perlindungan keamanan basis data, diantaranya dapat
dilakukan dengan pemberian otoritas terhadap pengguna dalam melakukan akses
objek yang meliputi tabel basis data, view, aplikasi, prosedur atau objek lainnya
dalam sistem. Adapun aspek-aspek keamanan data adalah sebagai berikut.
(1) Kerahasiaan (confidentiality), adalah layanan yang ditujukan untuk
menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak
berhak.
(2) Integritas data (data integrity), adalah layanan yang menjamin bahwa
pesan masih asli/utuh atau belum pernah dimanipulasi selama
pengiriman.
(3) Otentikasi (authentication), adalah layanan yang berhubungan dengan
identifikasi,

baik

mengidentifikasi

kebenaran

pihak-pihak

yang

berkomunikasi (user authentication) maupun mengidentifikasi kebenaran
sumber pesan (data origin authentication).
(4) Nirpenyangkalan (non-repudation), layanan untuk mencegah entitas
yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan
menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal
telah menerima pesan.

16

2.2 Kriptografi
2.2.1 Definisi Kriptografi
Kriptografi (cryptography) berasal dari bahasa Yunani: "cryptos" artinya
"secret" (rahasia), sedangkan "gráphein" artinya "writing" (tulisan). Jadi
kriptografi berarti "secret writing" (tulisan rahasia) (Munir, 2006:2).
Dalam buku-buku yang lama (sebelum tahun 1980-an) menyatakan
bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan
cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi
maknanya.
Menurut Menezes, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknikteknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti
kerahasiaan, integritas data serta otentikasi. Menurut Schneier, kriptografi
adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan (message) (Munir,
2006:2).

2.2.2 Terminologi dalam Kriptografi
2.2.2.1 Pesan, plaintext, dan ciphertext
Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti
maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plaintext tatau teks-jelas (cleartext).
Pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim (melalui kurir, saluran
komunikasi data, dsb) atau yang disimpan di dalam media perekaman (kertas.
storage, dsb). Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain,
maka pesan disandikan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang tersandi disebut
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ciphertext atau histogram (cryptogram). Ciphertext harus dapat ditransformasi
kembali menjadi plaintext. Sebagai contoh plaintext, uang disimpan di balik
buku X, maka ciphertext-nya adalah j&kloP#d$gkh*7hA^tr%6^klp..t@.
2.2.2.2 Pengirim dan Penerima
Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas.
Pengirim (sender) adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya.
Penerima (receiver) adalah entitas yang menerima pesan. Entitas dapat berupa
orang, mesin, kartu kredit dan sebagainya.
2.2.2.3 Enkripsi dan Dekripsi
Proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi
(encryption) atau enciphering (standar nama menurut ISO 7498-2). Proses
mengembalikan ciphertext menjadi plaintext-nya disebut dekripsi (decryption)
atau deciphering (standard nama menurut ISO 7498-2) (Munir, 2006:4).
Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode
yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti (tidak
terbaca). Enkripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher (Wahana Komputer,
2003:43).
Proses yang dilakukan untuk mengamankan pesan (yang disebut plainteks)
menjadi pesan yang tersembunyi (disebut chiperteks) adalah enkripsi (encryption).
Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Proses
sebaliknya, untuk mengubah ciphertext menjadi plaintext disebut deskripsi
(decryption) (Rahardjo, 1998:11).
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Di bidang kriptografi, enkripsi ialah proses mengamankan suatu
informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan
pengetahuan khusus. Dikarenakan enkripsi telah digunakan untuk mengamankan
komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi tertentu dan
individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan
yang menggunakan enkripsi. Di pertengahan tahun 1970-an, enkripsi kuat
dimanfaatkan untuk pengamanan oleh sekretariat agen pemerintah Amerika
Serikat pada domain publik, dan saat ini enkripsi telah digunakan pada sistem
secara luas, seperti Internet e-commerce, jaringan telepon bergerak dan ATM
pada bank.
Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain
masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk
memastikan integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Contohnya, Message
Authentication Code (MAC) atau digital signature. Nilai MAC suatu pesan
adalah suatu nilai unik untuk pesan yang bersangkutan dengan panjang tertentu.
MAC digunakan untuk otentikasi pesan tanpa perlu merahasiakan (mengenkrip)
pesan. Mula-mula pengirim pesan menghitung MAC dari pesan yang hendak ia
kirim dengan menggunkan kunci rahasia K (diasumsikan bahwa sebelum
transmisi pengirim dan penerima sudah berbagi kunci rahasia). Kemudian MAC
ini diletakkan pada pesan. Selanjutnya pesan dikirim bersama-sama dengan
MAC ke penerima. Penerima kemudian menggunakan kunci yang sama untuk
menghitung MAC pesan dan membandingkannya dengan dengan MAC yang
diterimanya. Jika kedua MAC sama maka ia menyimpulkan bahwa pesan dikirim
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oleh orang yang sesungguhnya dan isi pesan tidak diubah oleh pihak ketiga
selama transmisi. Jika pesan tidak berasal dari pengirim yang asli, maka MAC
yang ia hitung tidak sama dengan MAC yang ia terima, sebab pihak ketiga tidak
mengetahui kunci rahasia. Begitu juga jika pesan sudah diubah selama selama
transmisi, maka MAC yang ia hitung tidak sama yang ia terima (Munir,
2006:237).

Pesan

MAC

Gambar 1. MAC yang di letakkan pada pesan untuk keperluan otentikasi

2.2.2.4 Cipher dan Kunci
Algoritma kriptografi disebut juga cipher yaitu aturan untuk enciphering
dan deciphering, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan
deskripsi.
Kriptografi modern mengatasi masalah keamanan algoritma kriptografi
dengan penggunaan kunci. Kunci (key) adalah parameter yang digunakan untuk
transformasi enciphering dan deciphering. Kunci biasanya berupa string atau
deretan bilangan.
2.2.2.5 Sistem Kriptografi
Kriptografi

membentuk

sebuah

sistem

yang

dinamakan

sistem

kriptografi. Menurut Schneier dalam Munir (2006:7), sistem kriptografi
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(cryptographysystem) adalah kumpulan yang terdiri atas algoritma kriptografi,
semua plaintext dan ciphertext yang mungkin serta kunci.
2.2.2.6 Penyadap
Penyadap (eavesdropper) adalah orang yang mencoba menangkap pesan
selama ditransmisikan. Tujuan penyadap adalah untuk mendapatkan informasi
sebanyak-banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Nama lain
penyadap adalah enemy, adversary, intruder, interceptor, bad guy.
2.2.2.7 Kriptanalisis dan Kriptanalis
Menurut Yusuf Kurniawan (dalam Andri, 2009:30), kriptanalisis
(cryptanalysis) adalah ilmu untuk mendapatkan plaintext pesan tanpa harus
mengetahui kunci secara wajar. Pelakunya disebut kriptanalis. Kriptologi
(cryptology) adalah studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis.

2.2.3 Konsep Matematis Algoritma Kriptografi
Konsep matematis yang mendasari algoritma kriptografi adalah relasi
antara dua buah himpunan yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen plaintext
dan himpunan yang berisi ciphertext. Enkripsi dan dekripsi merupakan fungsi
yang memetakan elemen-elemen antara kedua himpunan tersebut.
Misalkan P menyatakan plaintext dan C menyatakan ciphertext, maka
fungsi enkripsi E memetakan P ke C,
E(P) = C
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Dan fungsi dekripsi D memetakan C ke P,
D(C) = P
Karena proses enkripsi kemudian dekripsi mengembalikan pesan ke
pesan asal maka persamaan berikut harus benar,
D(E(P)) = P
Dengan

menggunakan

kunci

K,

maka

fungsi

enkripsi

dan

dekripsi menjadi,
EK(P) = C
DK(C) = P
dan kedua fungsi ini memenuhi:
DK(EK(P)) = P
Gambar berikut memperlihatkan skema enkripsi dan dekripsi dengan
menggunakan kunci.

Kunci

Plaintext

Enkripsi

Kunci

Chipertext

Dekripsi

Plaintext

Gambar 2. Skema enkripsi dan dekripsi dengan kunci

2.2.4 Tujuan Kriptografi
Selainuntuk menjaga kerahasiaan (confidentiality) pesan, kriptografi juga
digunakan untuk menangani masalah keamanan yang mencakup tiga hal berikut.
a. Keabsahan pengirim (user authentication)
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Hal ini berkaitan dengan keaslian pengirim. Dengan kata lain,
masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan: "Apakah pesan
yang

diterima

benar-benar

berasal

dari

pengirim

yang

sesungguhnya?"
b. Keaslian pesan (message authentication)
Hal ini berkaitan dengan keutuhan pesan (data integrity). Dengan
kata lain, masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan:
"Apakah

pesan

yang

diterima

tidak

mengalami

perubahan

(modifikasi)?"
c. Anti-penyangkalan (non-repudiation)
Pengirim tidak dapat menyangkal (berbohong) bahwa dialah yang
mengirim pesan.

2.3 RSA (Rivest-Shamir-Adleman)
2.3.1 Sejarah RSA
Penemu pertama algoritma kriptografi kunci asimetri adalah Clifford
Cocks, James H. Ellis dan Malcolm Williamson (sekelompok ahli matematika
yang bekerja untuk United Kindom’s Government Communication Head
Quarters, agen rahasia Inggris) pada awal tahun 1970. Pada waktu itu temuan itu
dipublikasikan dan fakta mengenai temuan tersebut menjadi rahasia hingga tahun
1997.
Algoritma kriptografi kunci asimetri untuk pertama kalinya dipublikasikan
pada tahun 1976 oleh Whitfirld Diffie dan Martin Hellman. Dua orang tersebut
merupakan ilmuwan dari Stanford University, yang membahas metode
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pendistribusian kunci rahasia melalui saluran komunikasi umum (public), yang
kemudian metode tersebut dikenal dengan metode pertukaran kunci DiffieHellman (Diffie-Hellman Key Exchange).
Ide awal Clifford Cocks ditemukan kembali oleh sekelompok ilmuwan
dari Massachussets Institute of Technology pada tahun 1977, sekelompok orang
ini adalah Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman. Mereka kemudian
mempublikasikan temuan mereka pada tahun 1978 dan algoritma kriptografi
kunci asimetri yang mereka temukan dikenal dengan nama algoritma kriptografi
RSA. RSA itu sendiri merupakan akronim dari nama keluarga mereka, Rivest,
Shamir, dan Adleman.
Pada tahun 1983, Massachussets Institute of Technology menerima hak
paten atas sebuah makalah berjudul “Cryptography Communication System and
Method” yang mengaplikasikan penggunaan algoritma kriptografi RSA.

2.3.2 Tinjauan Umum
Algoritma RSA merupakan penerapan dari kriptografi asimetri, yakni jenis
kriptografi yang menggunakan dua kunci yang berbeda: kunci publik (public key)
dan kunci pribadi (private key). Dengan demikian, maka terdapat satu kunci,
yakni kunci publik, yang dapat dikirimkan melalui saluran yang bebas, tanpa
adanya suatu keamanan tertentu. Hal ini bertolak belakang dengan kriptografi
simetri yang hanya menggunakan satu jenis kunci dan kunci tersebut harus terjaga
keamanan serta kerahasiaannya. Di dalam kriptografi asimetri, dua kunci tersebut
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diatur sedemikian hingga sehingga memiliki hubungan dalam satu persamaan
aritmatika modulo.
RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan
prima dan aritmatika modulo. Baik kunci enkripsi maupun kunci deskripsi
keduanya berupa bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan dan diketahui
umum (sehingga dinamakan juga kunci publik), namun kunci untuk deskripsi
bersifat rahasia. Kunci deskripsi dibangkitkan dari beberapa buah bilangan prima
bersama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci deskripsi, orang
harus memfaktorkan suatu bilangan non prima menjadi faktor primanya.
Kenyataanya, memfaktorkan bilangan non prima menjadi faktor primanya
bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang mangkus (efisien)
yang ditemukan untuk pemfaktoran itu. Semakin besar bilangan non primanya
tentu semakin sulit pula pemfaktorannya. Semakin sulit pemfaktorannya, semakin
kuat pula algoritma RSA. Algoritma RSA sebenarnya sederhana sekali. Secara
ringkas, algoritma RSA terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian untuk menbangkitkan
pasangan kunci, bagian untuk enkripsi dan bagian untuk deskripsi.
Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam
memfaktorkan bilangan menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini adalah
memfaktorkan n menjadi a dan b. Sekali n berhasil difaktorkan menjadi a dan b,
maka m = (a - 1)(b - 1) dapat dihitung. Selanjutnya karena kunci enkripsi
diutamakan e diumumkan (tidak rahasia), maka kunci deskripsi d dapat dihitung
dari persamaan ed = 1 (mod m). Ini berarti proses deskripsi dapat dilakukan oleh
orang yang tidak berhak.
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Penemu algoritma RSA menyarankan nilai a dan b panjangnya lebih dari
100 digit. Dengan demikian hasil kali n = ab akan berukuran lebih dari 200 digit.
Bayangkanlah berapa besar usaha kerja yang diperlukan untuk memfaktorkan
bilangan bulat 200 digit menjadi factor primanya. Menurut Rivest dan kawankawan untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi
selama 4 milyar tahun (dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang
digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai
mempunyai kecepatan 1 mildetik).
Untunglah algoritma yang paling mampu untuk memfaktorkan bilangan
yang besar belum ditemukan. Inilah yang membuat algoritma RSA tetap dipakai
hingga saat ini. Selagi belum ditemukan algoritma yang bisa untuk memfaktorkan
bilangan bulat menjadi faktor primanya, maka algoritma RSA masih
direkomendasikan untuk penyandian pesan.

2.3.3 Konsep Dasar Perhitungan Matematis
2.3.3.1 Bilangan Prima
Bilangan bulat yang mempunyai aplikasi penting dalam ilmu komputer
dan matematika diskrit adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan
bulat positif yang lebih besar dari satu yang hanya habis dibagi oleh satu dan
dirinya sendiri.
Definisi bilangan prima adalah bulangan bulat positif p (p > 1), disebut
bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan p. sebagai contoh, 23 adalah
bilangan prima karena ia hanya habis dibagi satu dan 23. Karena bilangan prima
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harus lebih besar dari satu, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3,
5, 7, 11, 13, … seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2 yang
merupakan bilangan genap (Munir, 2005:200).

2.3.3.2 Relatif Prima
Definisi 1 :
“Dua buah bilangan bulat a dan b dikatakan relative prima
(relatively prime) jika GCD(a , b) = 1”
(Munir 2005 : 190)
Jika a dan b relativ prima, maka menurut definisi di atas kita dapat
menemukan bilangan bulat m dan n sedemikian sehingga ma + nb = 1 (Munir
2005:191).
2.3.3.3 Sifat Pembagian pada Bilangan Bulat
Salahsatu konsep bilangan bulat yang berguna dalam aritmetika komputer
adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi
oleh 1 dan dirinya sendiri. Bahkan, sembarang bilangan bulat positif dapat
dinyatakan sebagai hasil perkalian satu atau lebih bilangan prima.
Definisi 2 :
“Misalkan a dan b adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat a ≠ 0.
Kita menyatakan bahwa a habis membagi b (a divides b) jika terdapat
bilangan bilangan bulat c sedemikian sehingga b = ac”
(Munir 2005:183)
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2.3.3.4 Kongruen
Kadang-kadang dua buah bilangan bulat a dan b, mempunyai sisa yang
sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif m. Kita katakana bahwa a dan b
kongruendalam modulo m, dan dilambangkan sebagai
a ≡ b(mod m)
(notasi ‘≡’ dibaca ‘kongruen’).
Jika a tidak kongruen dengan b dalam modulus m, maka ditulis
a ≡ b (mod m)
Misalnya 38 mod 5 = 3 dan 13 mod 5 = 3, maka 38 ≡ 13 (mod 5). Definisi
formal dari kekongruenan dinyatakan sebagai berikut.
Definisi 3 :
“Misalkan a dan b adalah bilangan bulat dan m adalah bilangan > 0, maka
a

b( mod m) jika m habis membagi a - b”.

Kekongruenan a ≡ b (mod m) dapat pula dituliskan dalam hubungan
a = b + km ………………………………….1
yang dalam hal ini sembarang k adalah bilangan bulat. Pembuktiannya adalah
sebagai berikut : menurut definisi 3, a ≡ b (mod m) jika m | (a - b). Menurut
definisi 2, jika m | (a - b), maka terdapat bilangan bulat k sedemikian sehingga a –
b = km atau a = b + km.
(Munir 2005:192-193)
2.3.3.5 Kekongruenan Lanjar
Kekongruenan lanjar adalah kongruen yang berbentuk
ax = b (mod m)
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dengan m adalah bilangan bulat positif, a dan b sembarang bilangan bulat, dan x
adalah peubah. Bentuk kongruen lanjar berarti menentukan nilai-nilai x yang
memenuhi kekongruenan tersebut. Metode yang sederhana untuk mencari nilainilai x tersebut adalah dengan menggunakan persamaan (1). Menurut persamaan
(1), ax ≡ b( mod m) dapat ditulis dalam hubungan
ax = b + km
yang dapat disusun menjadi

dengan k adalah sembarang bilangan bulat. Cobakan nilai-nilai k = 0, 1, 2, … dan
k = -1, -2, … ke dalam persamaan yang terakhir untuk menghasilkan x sebagai
bilangan bulat.
(Munir 2005:197)

2.3.3.6 Aritmetika Modulo
Aritmetika modulo (modular arithmetic) memainkan peranan yang
penting dalam komputasi integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Operator
yang digunakan pada aritmetika modulo adalah mod. Operator mod memberikan
sisa pembagian. Misalnya 23 dibagi 5 memberikan hasil=4 dan sisa=3, sehingga
kita tulis 23 mod 5=3. Definisi dari operator mod dapat dinyatakan sebagai
berikut.

29

Definisi 4 :
“Misalkan a adalah bilangan bulat dan m adalah bilangan bulat>0. Operasi
a mod m (dibaca a modulo m) memberikan sisa jika a dibagi dengan m.
Dengan kata lain, a mod m = r sedemikian sehingga a = mq + r, dengan
0 ≤ r ≤ m.”
(Munir 2005:191)

2.3.3.7 Fungsi Phi-Euler
Fungsi Phi-Euler (φ)n merupakan fungsi terhadap bilangan bulat positif n
yang menyatakan banyaknya elemen

yang mempunyai invers terhadap operasi

pergandaan. Ingat bahwa Ζn belum tentu merupakan grup terhadap operasi
pergandaan. Dengan kata lain, (φ)n adalah banyaknya elemen {x, 0 ≤ x ≥ n | gcd(x
, n) = 1}. Jika n = pq dengan p dan q adalah bilangan prima, maka (φ)n = (p - 1)(q
- 1). Jika n adalah bilangan prima, maka (φ)n = n - 1.

2.3.3.8 Algoritma Euclidean
Algoritma ini digunakan untuk mencari nilai pembagi persekutuan terbesar
dari dua bilangan bulat. Algoritma ini didasarkan pada pernyataan berikut ini.
Diberikan bilangan bulat
menggunakan algoritma pembagian:

, dengan

, kemudian dihitung
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Dari pernyataan di atas, dapat ditunjukan bahwa:
gcd(

= gcd( ,

=…= gcd(

=(

=

Algoritma :
(1) Jika n = 0, maka
m adalah GCD(m,n);
stop;
tetapi jika n ≠ 0,
lanjutkan ke langkah 2
(2) Bagilah m dengan n dan misalkan r adalah sisanya.
(3) Ganti nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan r, lalu ulang kembali ke
langkah 1.
(Munir, 2005:188)
Contoh 1. Akan dihitung gcd(40,24);
Jawab:40 = 1.24 + 16
24 = 1.16 + 8
16 = 2.8
Jadi, gcd(40,24) = 8.

2.3.3.9 Algoritma Euclide Diperluas
Algoritma ini merupakan perluasan dari algoritma Euclide (Extended
Euclidean Algorithm), digunakan untuk mencari invers terhadap operasi
pergandaan. Algoritma ini didasarkan pada pernyataan berikut. Diberikan

31

bilangan bulat positif
Jika gcd(

dan

≠1,

mod

,

. Jika gcd(

, maka

mod

ada.

tidak ada. Gunakan rumus rekurensi berikut ini:

,
……………..(1)
Ket:

diperoleh dari perhitungan gcd(

menggunakan algoritma

Euclide.
Jika gcd(

=1,

= , sehingga

Contoh 2. Akan dihitung
Diketahui

dan

atau 1=

mod 75.
. Hitung gcd(75,28) menggunakan algoritma

Euclide, yaitu:
75 = 2.28 + 19

n = 1,

= 28,

=2

28 = 2.19+9

n = 2,

= 19,

=2

19 = 2.9+1

n = 3,

= 19,

=2

9 = 9.1

n = 4,

= 1,

Jadi, gcd(75,28) = 1, dengan kata lain

=9
mod 75 ada.

Dari penyelesaian algoritma Euclide di atas diperoleh n = 4. Selanjutnya,
menggunakan rumus rekurensi (1) di atas, diperoleh: (semua perhitungan
dilakukan dalam mod 75)
=
=
=
=

32

Dari hasil terakhir di atas, diperoleh

mod 75 = 67.

2.3.3.10 Metode Fast Exponentiation
Metode ini digunakan untuk menghitung operasi pemangkatan besar
bilangan bulat modulo dengan cepat. Metode ini memanfaatkan ekspansi biner
dari eksponennya dan didasarkan pada pernyataan berikut ini:

Untuk

lebih

jelasnya

mengenai

langkah-langkah

metode

fast

exponentiation, perhatikan contoh berikut ini.
mod 100.

Contoh 3. Akan dihitung
Jawab:73 = 1.

+ 1.

+ 1.

atau 73 =

(semua perhitungan

dilakukan dalam mod 100)
,

,

= 96,

,
Sehingga diperoleh:

Jadi,

mod 100 = 16.

2.3.4 Proses Algoritma RSA
Proses-proses yang digunakan oleh RSA terdiri dari pembentukan kunci,
enkripsi, dan dekripsi, yaitu sebagai berikut.
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2.3.4.1 Pembentukan Kunci
Berikut ini adalah proses pembentukan kunci. Proses ini dilakukan oleh
pihak penerima, dalam hal ini adalah B.
(1) Pilih bilangan prima p dan q
(2) Hitung n = pq
(3) Hitung m = (p - 1)(q - 1)
(4) Pilih sebarang bilangan e, 1 < e < m, dengan gcd(e,m) = 1
(5) Hitung nilai d, yaitu de = 1 (mod m).
(6) Kunci publik: (n,b) dan kunci rahasia.
Untuk mempermudah pemahaman dalam sandi RSA, maka plaintext yang
digunakan hanya berupa bilangan 0 s/d 25 yang berkorespondensi dengan huruf a
s/d z, tetapi pada penggunaan yang sebenarnya, digunakan korespondensi khusus
seperti kode ASCII, serta bilangan-bilangan yang sangat besar. Dalam pemilihan
p dan q harus memenuhi n = pq lebih dari atau sama dengan nilai plainteks yang
mungkin. Dalam hal ini n = pq ≥ 25.
Tabel 1. Tabel Korespondensi
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Contoh: Plainteks=ada
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(1) Pilih bilangan prima misalkan p = 3 dan q = 7, (n = p.q = 21 < 25)
(2) Diperoleh n = p*q = 3.*7 = 21
(3) Hitung m = (p - 1)(q - 1) = (3 - 1)(7 - 1) = 2*6 = 12
(4) Pilih sembarang bilangan e,

, dengan gcd(e,m) = 1.

Karena e mempunyai ketentuan e > 1 dan e < m, maka e dimulai dari e =
2.
Nilai e = 2, gcd(2,12)=> 2 = 0.12 + 2
12 = 6.2 + 0
Jadi, gcd(2,108) = 2.
Karena gcd(2,108) = 2, maka tidak memenuhi gcd(e,m) = 1.
Nilai e = 3, gcd(3,12)=>3 = 0.12 + 3
12 = 4.3 + 0
Jadi, gcd(3,12) = 3
Karena gcd(3,12) = 3, maka tidak memenuhi gcd(e,m) = 1.
Nilai e = 4, gcd(4,12)=>4 = 0.12 + 4
12 = 3.4 + 0
Jadi, gcd(4,12) = 4.
Karena gcd(4,108) = 4, maka tidak memenuhi gcd(e,m) = 1.
Nilai e = 5, gcd(5,12)=>5 = 0.12 + 5
12 = 2.5 + 2
5 = 2.2 + 1
2 = 2.1 + 0
Jadi, gcd(5,12) = 1.
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Karena gcd(5,12) = 1, maka memenuhi gcd(e,m) = 1.
(5) Hitung nilai d = (1 + nm)/e, kemudian dipilih nilai dari n mulai dari 0
sampai dengan tak terhingga sampai ditemukan nilai d berupa bilangan
bulat.
n = 0 => d = (1 + 0.12)/5
d = 0,2 (tidak memenuhi sarat)
n = 1 => d = (1 + 1.12)/5
d=2,6 (tidak memenuhi sarat)
n = 2 =>d = (1 + 2.12)/5
d = 5 (memenuhi sarat)
Jadi, diperoleh nilai d = 5.
(6) Maka public key nya = (e,n) = (5,21)
(7) Private key = (d,n) = (5,21).
(8) Proses enkripsi dengan menggunakan persamaan c = p mod n.
Diketahui :
e = 5, n = 21, plainteks = ”ada”, dengan p = 0, p
Maka enkripsi datanya sebagai berikut :
c1 =

mod 21

= 0 mod 21
=0
c2 =

mod 21

= 243 mod 21
= 12

= 3, p

= 0.

36

c3 =

mod 21

= 0 mod 21
=0
Jadi, chiperteks nya adalah 0120, dengan 0 = a, 12 = m,0 = a.
Jadi plainteks “ada” mempunyai chiperteks “ama”.
(9) Proses dekripsi dengan menggunakan persamaan pl =
pl1 =

mod n

mod 21

pl1 = 0 mod 133 = 0
pl2 =

mod 21

pl2=3
pl3 =

mod 21

pl3 = 0
Jadi, deskripsinya adalah 030.
Jika dikonversi sesuai dengan tabel 1, maka di peroleh
0 = a, 3 = d, 0 = a.
Jadi, hasil deskripsi dari 0120 adalah “ada”.

2.3.4.2 Enkripsi RSA
Berikut ini adalah proses enkripsi RSA. Dilakukan oleh pihak pengirim,
dalam hal ini adalah A. Seluruh perhitungan pemangkatan bilangan modulo
dilakukan menggunakan metode fast exponentiation.
(1) Ambil kunci publik (n,b).
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(2) Pilih plaintext m, dengan 0 ≤ m ≤ n-1.
(3) Hitung c =

mod n.

(4) Diperoleh ciphertext c, dan kirimkan kepada B.

2.3.4.3 Dekripsi
Berikut ini adalah proses dekripsi RSA. Dilakukan oleh pihak penerima
ciphertext, yaitu B.
(1) Ambil kunci publik (n,b) dan kunci rahasia a.
(2) Hitung m =

mod n.

2.4 Aplikasi Penggunaan RSA
Dari landasan teori di atas, maka algoritma RSA dapat diaplikasikan pada
contoh berikut ini.
Contoh 4. Misalkan akan mengenkripsi kata AKU.
Jawab :
Plainteks = AKU.
(1) Pilih bilangan prima, misalkan p = 7 dan q = 19
Dipleroleh n = pq
= 7*19
= 133
Jadi, n = 133.
(2) Hitung m = (p - 1)(q - 1)
Diperoleh :
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m = (7 - 1)(19 - 1)
= (6)(18)
= 108.
(3) Pilih sembarang bilangan e,

, dengan gcd(e,m) = 1.

Karena e mempunyai ketentuan e > 1 dan e < m, maka e dimulai dari e =
2.
Nilai e = 2, gcd(2,108)=> 2 = 0.108 + 2
108 = 54.2 + 0
Jadi, gcd(2,108) = 2.
Karena gcd(2,108) = 2, maka tidak memenuhi gcd(e,m) = 1.
Nilai e = 3, gcd(3,108)=>3 = 0.108 + 3
108 = 36.3 + 0
Jadi, gcd(3,108) = 3.
Karena gcd(3,108) = 3, maka tidak memenuhi gcd(e,m) = 1.
Niali e = 4, gcd(4,108)=>4 = 0.108 + 4
108 = 27.4 + 0
Jadi, gcd(4,108) = 4.
Karena gcd(4,108), maka tidak memenuhi gcd(e,m) = 1.
Nilai e = 5, gcd(5,108)=>5 = 0.108 + 5
108 = 21.5 + 3
5 = 1.3 + 2
3 = 1.2 + 1
2 = 2.1
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Jadi, gcd(5,108) = 1.
Karena gcd(5,108) = 1, maka memenuhi gcd(e,m) = 1.
(4) Hitung nilai d = (1+nm)/e, kemudian dipilih nilai dari n mulai dari 0
sampai dengan tak terhingga sampai ditemukan nilai d berupa bilangan
bulat.
n = 0 => d = (1 + 0.108)/5
d=0,2 (tidak memenuhi sarat)
n = 1 => d = (1 + 1.108)/5
d = 21,8 (tidak memenuhi sarat)
n = 2 =>d = (1 + 2.108)/5
d = 43,4 (tidak memenuhi sarat)
n = 5 => d = (1 + 3.108)/5
d = 65 (memenuhi sarat).
Jadi, diperoleh nilai d = 65.
(5) Maka public key nya = (e,n) = (5,133)
(6) Private key = (d,n) = (65,133).
(7) Proses enkripsi dengan menggunakan persamaan c = p mod n.
Diketahui :
e = 5, n = 133, plainteks = ”AKU”, dengan p = 65, p = 75, p
Maka enkripsi datanya sebagai berikut :
c1 =

mod 133

= 1160290625 mod 133
= 8723989

= 85.
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= 88.
c2 =

mod 133

= 2373046875 mod 133
= 94
c3 =

mod 133

= 4437053125 mod 133
= 92.
Jadi, chiperteks nya adalah 889492.
Jika dikonversi ke karakter ASCII, maka di peroleh 88 = X, 94 = ^, 92 = \.
Jadi chiperteksnya adalah X^\.
(8) Proses dekripsi dengan menggunakan persamaan pl =

mod n

Chiperteks nya adalah X^\, jika di konversi ke karakter ASCII maka
diperoleh X = 88, ^ = 94, \ = 92.
Karena perhitungan melibatkan perpangkatan yang besar, maka dilakukan
dengan komputer, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP
dengan tipe data integer (-2.147.483.648 s/d 2.147.483.647), pada
platform 32 bit. Apabila data di luar kisaran tersebut, maka PHP akan
secara otomatis mengkonversikan data tersebut dari tipe integer menjadi
tipe floating (1.7E-308 samapai 1.7E+308) .
pl1 =

mod 133

pl1 = 65
pl2 =

mod 133
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pl2=75
pl3 =

mod 133

pl3 = 85
Jadi, deskripsinya adalah 657585.
Konversi dari bilangan ASCII ke dalam karakter, maka di peroleh
65 = A, 75 = K, 85 = U.
Jadi, hasil deskripsi dari X^\ adalah AKU.

2.5 Web
Ledakan penggunaan internet yang saat ini terjadi terutama disebabkan
pertumbuhan layanan web (WWW= World Wide Web) yang fantastic. Intrnet
tumbuh menjadi media pertukaran informasi dan berkembang memasuki lahan
komersial. Web telah membuat internet mudah digunakan. Organisasi komersial
telah memandang internet dan web sebagai media atau alat yang sangat penting
dalam strategi organisasi.
Terdapat tiga bagian dari www:
(1) Server (HTTP server atau disebut web server) yang mengendalikan dokomendokumen.
(2) Jaringan yang digunakan untuk mentransfer informasi (menggunakan protocol
HTTP).
(3) Client (HTTP client atau disebut web browser) yang menampilkan informasi.
Saat ini, telah terjadi perubahan dari website barbasis pada HTML statik
menjadi website presentasi dinamis dan dapat berinteraksi dengan pemakai. Isi
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static efektif untuk memepresentasikan suatu jenis informasi tapi kurang
fungsional menciptakan web interaktif (Hariyanto, 2004:321).
Jika dilihat dari proses kerjanya web dapat dibagi menjadi beberapa
komponen seperti berikut:
(1) Protocol: protocol adalah sebuah media yang distandarkan untuk dapat
mengakses komputer di dalam sebuah jaringan.
(2) Addres: merupakan alamat yang berkaitan dengan penanaman sebuah
komputer di dalam jaringan.
(3) HTML: selain dari kedua media tersebut masih membutuhkan sebuah
media lagi yaitu HTML (Hypertext Markup Language).

2.6 PHP (Hypertext Preprocessor)
PHP (PHP: Hypertext Pre Processor) adalah sebuah bahasa pemrograman
yang berbentuk scripting, sistem kerja dari program ini adalah sebagai interpreter
bukan sebagai compiler.

2.6.1 Menggunakan Script PHP
Untuk menuliskan dan memperkenalkan kode PHP, perlu menuliskan
tanda <?php kemudian menutupnya dengan tanda ?>.
Tabel 2. Bentuk lain dari pembuka program PHP
Awal
<?

Akhir
?>
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<?php

?>

<script language = “php”>

</script>

<%

%>

2.6.2 Menampilkan Informasi dalam Program
Seperti halnya pada pemrograman yang lain misalnya pada Pascal yang
menggunakan perintah write dan writeln untuk menampilkan informasi, ataupun
menggunakan fungsi cout dalam bahasa C atau C++, sedangkan di dalam PHP
memiliki beberapa bentuk perintah yang dapat menampilkan informasi,
diantaranya adalah echo dan print, seperti pada sintaks berikut.
<?php echo “informasi yang disampaikan” ?>
atau
<?php print (‘informasi yang ditampilkan’)
Contoh
<?php
echo (“saya belajar php”) ;
echo “<br>” ;
print (‘<br>’) ;
print (‘selamat belajar php’) ;?>
Print dapat berlaku seperti sebuah fungsi artinya printmemiliki return
value berupa boolean jika sukses, sedangkan echo tidak, echo langsung meng
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output kan parameter yang diberikan. Contoh perbedaan perintah operasi echo dan
print adalah sebagai berikut.
(1) Dalam perintah penulisan string, echo dapat melakukan
<?php $a=”hello”;
$b=”World”;
echo $a, $b; ?>
tetapi perintah print tidak dapat melakukan
<?php print $a, $b ?>
(2) Pada perintah print kita dapat melakukan
<?php ($var) ?print 'true':print 'false'; ?>
Sedangkan perintah echo harus
<?php echo ($var) ? 'true' : 'false'; ?>

2.6.3 Variabel dalam PHP
Untuk membentuk sebuah variabel tidak sesulit seperti yang ada di dalam
bahasa pemrograman lain, pembentukan variabel dapat dibuat dengan
menggunakan tanda string ($) sebagai pendeklarasian awal, dengan menggunakan
tanda $ maka karakter yang ada setelahnya akan dikenali oleh program sebagai
bentuk variabel.
Aturan-aturan yang digunakan untuk menuliskan variabel adalah sebagai
berikut.
<?php
$var=”Bunafit”
$var=”Nugroho”
Echo “$var, $var”;
?>
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2.6.4 Operator Aritmatik
Hampir sama dengan bentuk operator pada pemrograman yang lain, yaitu
mendukung segala bentuk operasi matematika. Kegunaan dari operator ini adalah
untuk melakukan penghitungan matematika. Ada beberapa bentuk operasi
matematika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya
ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Bentuk Operator Matematik
Operator

Keterangan
Penjumlahan
Pengurangan
Perkalian
Pembagian
Modulus/sisa pembagian

Contoh :
<?php
$angka_a=’10’ ;
$angka_b=’2’ ;
$kali= $angka_a*$angka_b;
$tambah= $angka_a+$angka_b;
$kurang= $angka_a-$angka_b;
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$bagi= $angka_a/$angka_b;
$mod= $angka_a%$angka_b;
echo “hasil dari operasi ditas adalah:<br>”;
echo “kali= $angka_a*$angka_b= $kali<br>”;
echo “tambah= $angka_a+$angka_b= $tambah<br>”;
echo “$kurang= $angka_a-$angka_b= $kurang<br>”;
echo “$bagi= $angka_a/$angka_b= $bagi<br>”;
echo “$mod= $angka_a%$angka_b= $mod<br>”;
?>

2.6.5 Kondisi Satu Pilihan
Pada kondisi hanya diberikan sebuah pilihan atau kondisi dan apabila
kondisi memenuhi maka kondisi tersebut akan menghasilkan sebuah proses
berikutnya. Keadaan seperti itu dapat diselesaikan dengan menggunakan operator
if , ketentuannya adalah sebagai berikut.
If (kondisi)
Pernyataan
2.6.6 Kondisi Dua Pilihan
Pada bentuk ini terdapat dua pilihan yang berbeda, dengan ketentuan
bahwa apabila ketentuan pertama dianggap salah atau tidak sesuai, maka program
akan melanjutkan pada kondisi berikutnya. Kejadian ini dapat diselesaikan
dengann if-else. Sintaksnya adalah sebagai berikut.
if (kondisi)
{
Pernyataan 1
}
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else
{
Pernyataan 2
}
Untuk kondisi tiga pilihan atau lebih, menganalogikan kasus kondisi dua
pilihan, yaitu tinggal menambahkan pernyataan dalam tanda kurung kurawal.

2.6.7 Kondisi MenggunakanSwitch
Penggunaan switch sebenarnya hanya sebagai solusi pengganti dari bentuk
if-then-else, kedua fungsi ini member fungsi algoritma yang dapat dikatakan
hampir sama. Dari kedua bentuk kondisi tersebut apabila dilihat dari strukturnya,
maka lebih terstruktur switch, karena dapat membuat sebuah pengkondisian
dengan hasil ekspresi yang banyak dengan sangat mudah dan cepat, berikut adalah
cara penulisannya
Switch (ekspresi)
Case ‘nilai_ekspresi_1’;
Pernyataan_1;
Break;
Case ‘nilai_ekspresi_2’;
Pernyataan_2;
Break;
Case ‘nilai_ekspresi_3’;
Pernyataan_3;
Break;
Case ‘nilai_ekspresi_n’;
Pernyataan_n;
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Break;
}

2.6.8 Looping
Looping adalah sebuah bentuk perulangan yang digunakan untuk
mengulagi sebuah pernyataan atau kejadian, bentuk dari fungsi ini sangat berguna
apbila ingin membuat program yang berkaitan dengan perulangan data tertentu.

2.6.9 Looping Menggunakan For
For merupakan bentuk perulangan yang sangat sederhana. Fungsi ini dapat
melakukan pengulangan data sampai melampaui batas yang ditentukan, sintaks
penulisannya adalah
For (ekspresi1; ekspresi2; ekspresi3)
{
Pernyataan
}
Penjelasan dari sintaks :
(1) Ekspresi1: merupakan sebuah nilai awal yang harus ada pada saat
menggunakan for.
(2) Ekspresi2: digunakan sebagai batasan data yang akan diulang.
(3) Ekspresi3: merupakan bentuk perulangan, yaitu apakah data akan
dilakukan penambahan, pengurangan atau sebaliknya.
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2.6.10 Looping Menggunakan While
While juga merupakan fungsi yang digunakan untuk perulangan, pada
bentuk ini, pernyataan akan terus dikerjakan apabila masih memenuhi pada
ekspresi, dan apabila kondisi tidak terpenuhi maka pernyataan akan selesai untuk
dikerjakan, bentuk penulisannya
While (ekspresi)
{
Pernyataan
}

2.6.11 Looping Menggunakan Do…While
Fungsi ini hampir sama dengan while, yang membedakan dari fungsi do …
while adalah pernyataan akan dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan
pengecekan pada ekspresi, dan apabila memenuhi maka proses akan terus
berjalan, dan apabila tidak maka proses akan dihentikan. Bentuk penulisannya
do {
pernyataan
}
While (ekspresi)

2.6.12 Function
Function adalah sebuah metode PHP untuk mengelompokkan program
sehingga pada program tersebut akan dipecah menjadi bentuk-bentuk program
kecil yang dikelompokkan dengan menggunakan bentuk program utama. Untuk
melakukan pengelompokkan program tersebut dapat dilakukan hanya dengan
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memanggil nama function–nya saja, sehingga pada program tersebut telah
memiliki data seperti yang dideklarasikan pada function tersebut.
Pada saat pembentukan sebuah function, semua variabel yang datanya
akan digunakan dalam function tersebut harus didefinisikan semuanya dengan
menggunakan tipe global. Berikut adalah sintaks pembuatan function
Function nama_function()
{
Global $variabel ,…, $variabel_n;
}
Dari function di atas apabila ingin memanggilnya, maka hanya menuliskan
nama function tersebut ke dalam program utama.

2.7. Object Oriented Programming pada PHP
Konsep dasar dari teknik pemrograman berorientasi objek seperti
abstraction, encapsulation, object, class, instance, inheritance dan polymorphism.

2.7.1 Abstraction
Abstraction (abstraksi) adalah teknik untuk menentukan cirri, sifat, atau
informasi penting dari suatu objek, mana yang akan ditampilkan dan mana yang
akan disembunyikan. Ciri, sifat, atau informasi penting yang didpilih bergantung
pada cara pandang terhadap objek tesebut.
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2.7.2 Object
Elemen dasar dari konsep pemrograman berorientasi objek adalah object.
Object merupakan abstraksi sesuatu dalam dunia nyata. Sesuatu ini dapat berupa
apa saja : sebuah benda, aktivitas, manusia, business system, atau workflow.
Sebuah object memiliki attribute dan method. Attribute adalah data yang
terkandung di dalam object sedangkan method adalah opersi-operasi yang
disediakan oleh object untuk mmengakses atau memodifikasi attribute yang
dimilikinya.

2.7.3 Class
Object-object seringkali memiliki karakteristik yang sama. Rekening
tabungan yang anda miliki hanyalah salah satu dari berjuta-juta rekening tabungan
yang ada. Semua rekening tabungan memilik karakteristik yang sama yang
merupakan ciri-ciri atau atribut dari sebuah objek yang bernama rekening
tabungan seperti nomor rekening, nama pemilik rekening, dan saldo tabungan.

2.7.4 Inheritance
Pembuatan class baru berdasarkan pada class yang sudah ada sebelumnya
disebut inheritance. Class baru yang memiliki sifat-sifat class sebelumnya
disebutsubclass (subclass) akan mewarisi semua method-method dari class yang
lama (superclass). Class yang baru (subclass) juga dapat memodifikasi methodmethod yang ada (override), bahkan dapat juga menambahkan method-method
baru yang belum ada pada superclass.
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2.7.5 Polymorphism
Polymorphism berarti suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk, yaitu
sebagai object dari class-nya sendiri ataupun sebagai object dari superclassn-ny.
Ada dua macam bentuk polymorphism, yaitu overloading dan overriding.
Overloading adalah penggunaan satu nama untuk beberapa method yang
berbeda dalam suatu class.
Overriding adalah mendeklarasikan sebuah method dengan nama dan
parameter yang sama dengan suatu method dari superclass nya. Method yang
dideklarasikan di subclass akan meng-override method dari superclassnya.

2.7.6 Hubungan Antar Class
Terdapat tiga macam hubungan antara satu class dengan class lainnya,
yaitu : generalization, dependency, dan associations.
Generalization adalah hubungan antar class dimana class yang satu
merupakan generalisasi dari class yang lainnya yang lebih spesifik atau spesialis.
Class yang lebih general disebut superclass sedangkan yang lebih spesifik disebut
subclass.
Dependency adalah hubungan ketergantungan antar satu class dengan class
lainnya. Pada hubungan ini satu class dapat mengubah spesifikasi atau kondisi
(state) dari class lainnya.
Association adalah hubungan struktural yang menspesifikasikan bahwa
object dari sebuah class berhubungan dengan object dari class lainnya dan
sebaliknya.
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2.8 MySQL
MySql (baca: mai-se-kyu-el) merupakan software yang tergolong sebagai
DBMS (Database Management System) yang bersifat Open Source. Open Source
menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode yang
dipakai untuk membuat MySQL), selain tentu saja bentuk executable-nya atau
kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan biasa
diperoleh dengan cara men-download (mengunduh) di Internet secara gratis
(Kadir, 2008:2).

2.9 Localhost
2.9.1 Syarat
Agar dapat menjalankan aplikasi web, minimal tersedia lima komponen,
yaitu OS (Operation System), web server, bahasa pemrograman, web browser,
database server.

2.9.1.1 OS (Operating System)

Dalam Ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris:
operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk
melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar
sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program
pengolah kata dan browser web.

54

Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh
pada memorikomputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan softwaresoftware lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi
akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti
umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan
antar muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan
tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem
operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut
dinamakan dengan "kernel" suatu sistem operasi.

Sistem operasi utama yang digunakan computer system umum (termasuk
PC, computer personal) terbagi tiga kelompok besar:

(1) Keluarga Microsoft Windows, yang antara lain terdiri dari Windows
Desktop Environment (versi 1.x hingga 3.x), Windows 9x (Windows 95,
98, dan Windows ME), dan Windows NT (Windows NT 3.x, Windows
NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows
Vista, Windows 7 (Seven) yang dirilis pada tahun 2009.
(2) Keluarga Unix yang menggunakan antarmuka system operasi POSIX,
seperti SCO UNIX, keluarga BSD (Berkeley Software Distribution),
GNU/Linux, MacOS/X (berbasis kernel BSD yang dimodifikasi, dan
dikenal dengan nama Darwin) dan GNU/Hurd.
(3) Mac OS, adalah ssitem operasi untuk computer keluarga Apple yang
biasa disebut Mac atau Macintosh.
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Sedangkan komputer Mainframe, dan Super komputer menggunakan banyak
sekali sistem operasi yang berbeda-beda, umumnya merupakan turunan dari
sistem operasi UNIX yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM AIX, HP/UX,
dan lain-lain(Wikipedia Indonesia)..

2.9.1.2 Web Server
Secara umum web server terbagi menjadi dua tipe yaitu, web server secara
offline atau local dan web server online atau web server yang terkoneksi ke
internet. Web server ini dapat diartikan sebagai rumahnya web site atau situs.
Setiap situs yang ada di internet pastilah berjalan di atas web server. Jadi peranan
web server ini sangatlah penting dalam pembuatan situs.
Sedangkan secara teori web server adalah sebuah perangkat lunak server
yang berfungsi mernerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal
dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halamanhalaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Web server yang
terkenal diantaranya Apache, Microsoft Internet Information Service (IIS) dan
Nginx.Apache merupakan server web antar platform, sedangkan IIS hanya dapat
beroperasi di system operasi windows (Wikipedia Indonesia).

2.9.1.2 Bahasa Pemrograman
Bahasa pemrograman merupakan suatu teknik instruksi standar untuk
memerintah komputer. Berikut adalah penjelasan tentang bahasa pemrograman
yang biasa digunakan untuk membuat suatu website:
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(1) HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup
yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan
berbagai informasi di dalam sebuah browser Internet.
HTML saat ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan
dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C).
HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk
menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang
merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web
seperti Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer dan lain-lain.
(2) Personal Home Page (PHP) adalah bahasa pemrograman script yang
paling banyak dipakai saat ini.
PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada
waktu itu PHP masih bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya
berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form
dari web. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web yang dinamis,
walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain.
PHP biasanya berjalan pada sistem operasi linux (PHP juga bisa
dijalankan dengan hosting windows).
(3) Javascript adalah bahasa scripting yang handal yang berjalan pada sisi
client.
JavaScript merupakan sebuah bahasa scripting yang dikembangkan oleh
Netscape. Untuk menjalankan script yang ditulis dengan JavaScript kita

57

membutuhkan JavaScript enabled browser yaitu browser yang mampu
menjalankan JavaScript.
(4) Cascading Style Sheets (CSS) adalah suatu bahasa stylesheet yang
digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam
bahasa markup.
Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat
halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Walaupun
demikian, bahasanya sendiri dapat dipergunakan untuk semua jenis
dokumen XML termasuk SVG dan XUL. Spesifikasi CSS diatur oleh
World Wide Web Consortium (W3C).

2.9.1.3 Web Browser
Penjelajah web (web browser), disebut juga peramban, adalah perangkat
lunak yang berfungsi menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumendokumen yang disediakan oleh server web. Penjelajah web yang popular adalah
Microsoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Penjelajah web adalah jenis agen
penggunan yang paling sering digunakan. Web sendiri adalah kumpulan jaringan
berisi dokumen dan tersambung satu dengan yang lain, yang dikenal sebagai
World Wide Web.

2.9.1.4 Database Server
Server basis data adalah sebuah program komputer yang menyediakan
layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi
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basis data yang menggunakan model client/server. Istilah ini juga merujuk kepada
sebuah komputer (umumnya merupakan server) yang didedikasikan untuk
menjalankan program yang bersangkutan. Sistem manajemen basis data (SMBD)
pada umumnya menyediakan fungsi-fungsi serverbasis data, dan beberapa SMBD
(seperti halnya MySQL atau Microsoft SQL Server) sangat bergantung kepada
model clientserver untuk mengakses basis datanya(Wikipedia Indonesia).

2.10 Cara Eksekusi
2.10.1 Client Side Scripting
Web scripting adalah jenis script yang kita tambahkan (embedded) pada
halaman web yang sebelumnya hanya disusun dengan sintaks HTML.
Penambahan script ini mempunyai tujuan tertentu. Misalnya untuk menambahkan
informasi jam saat itu, tanggal hari itu, menu yang dinamis (seperti pull down
menu), kontrol terhadap sebuah window, animasi sederhana, maupun untuk
validasi form. Salah satu script sisi klien yang sering digunakan adalah Javascript.
Ketika kita membuka sebuah halaman web yang berisi script sisi klien,
maka secara otomatis script tersebut akan ikut dalam halaman web tersebut, baru
kemudian scriptnya dieksekusi oleh browser komputer kita. Sehingga proses
eksekusi script sangat tergantung pada kemampuan browser menerjemahkan
script tersebut.
Manfaat utama dari script sisi klien ini adalah bahwa waktu eksekusi
relatif lebih cepat dari script sisi server dan dalam hal tertentu kita lebih
memerlukan client side daripada server side seperti misalnya untuk menu, kontrol
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elemen halaman web dan validasi form. Tetapi kekurangan atau kelemahan utama
dari client side ini adalah bahwa script yang kita buat pada halaman kita otomatis
akan terlihat isinya oleh siapapun yang membuka halaman web tersebut, sehingga
dapat saja di copy paste untuk digunakan orang lain dengan mudah. Kita juga
tentunya bisa dengan mudah mengambil script JavaScript dari website lain.

Gambar 3. Pemrosesan Web sisi Client dan Server

2.10.2 Server Side Script

Sama seperti client side, skript server side juga merupakan script yang kita
tambahkan pada halaman web kita. Perbedaan utama adalah pada proses
eksekusinya. Jika client side script itu dieksekusi di sisi klien, maka server side
script dieksekusi di sisi server. Proses eksekusi yang dilakukan di server akan
memberikan hasil dalam format HTML. Hasil tersebut yang akan dikirim ke
browser client.
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Keuntungan sisi server ini adalah dari segi keamanan script-nya, sehingga
biasanya digunakan untuk membuat aplikasi web khusus yang membutuhkan
koneksi dengan database, seperti web dinamis dengan News, UserManagement
maupun aplikasi database.

Saat ini ada sejumlah teknologi scripting sisi server yang bisa digunakan yaitu:

(1) PHP: sifatnya opensource dan banyak digunakan luas
(2) Active Server Pages (ASP) dan ASP.Net, teknologi yang dikembangkan
oleh Microsoft
(3) ColdFusion, dikembangkan oleh Macromedia
(4) Java Server Pages dan Servlet dikembangkan oleh SunMicrosystem
(5) Common Gateway Interface (CGI), yang dibuat dengan bahasa
pemrograman C++ atau Perl
(6) Server Side Include (SSI), seperti misalnya Frontpage Server Extension

2.10.3 Simulasi

Simulasi enkripsi dan dekripsi dengan algoritma RSA di sini,
menggunakan bahasa pemrograman PHP 5.3.4 dan web server apache 2.2.17.
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Gambar 4. Halaman Depan Software Simulasi Algoritma RSA

Gambar 5. Halaman Menu Simula

2.10.3.1 Proses Konversi Karakter

Suatu karakter agar dapat dienkripsi dengan algoritma RSA, harus
dikonversi kedalam bentuk kode ASCII.
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Gambar 6. Halaman Form Konversi Karakter

Gambar 7. Halaman Hasil Konversi Karakter Ke ASCII
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2.10.3.2 Proses Simulasi Pemilihan Bilangan Prima

Proses ini kita hanya memasukan batas atas bilangan prima yang akan
digunakan pada perhitungan penentuan kunci public dan kunci privat. Batasan
untuk batas bawah nya, hanya diperbolehkan untuk bilangan asli dengan panjang
dua digit dan batas atasnya hanya tujuh digit saja.

Gambar 8. Halaman Form Input Batas Atas Bilangan Prima

Gambar 9. Halaman Hasil Pengacakan Bilangan Prima
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2.10.3.3 Proses Perhitungan Bilangan Prima

Perhitungan bilangan prima untuk memperoleh kunci public dan kunci
privat.

Gambar 10. Halaman Hasil Perhitungan Bilangan Prima

2.10.3.4 Proses Pembangkitan Kunci Publik dan Kunci Privat

Setelah perhitungan bilangan prima, maka diperoleh m dan n untuk
memperoleh kunci public dan kunci privat.
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Gambar 11. Halaman Hasil Perhitungan Kunci Publik

Gambar 12. Halaman Hasil Perhitungan Kunci Private

2.10.3.4 Enkripsi dan Dekripsi

Proses enkripsi yaitu dengan memasukan dua buah bilangan prima dan
plainteksnya.

Gambar 13. Halaman Form Input Bilangan Prima dan Plainteks
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Gambar 14. Halaman Hasil Enkripsi

Gambar 15. Halaman Form Dekripsi
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Gambar 16. Halaman Hasil Dekripsi

2.11 Tanda Tangan Digital

Sudah berabad-abad lamanya tanda tangan digunakan untuk membuktikan
otentikasi dokumen kertas (misalnya surat, piagam ijazah, buku, karya seni, dan
sebagainya).

Fungsi tanda tangan pada dokumen kertas juga diterapkan untuk otentikasi
pada data digital seperti pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi dan
dokumen elektronis yang disimpan di dalam memori computer. Tanda tangan
pada data digital ini dinamakan tanda tangan digital (digital signature). Yang
dimaksud dengan tanda tangan digital bukanlah tanda tangan yang di digitasi
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).
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Dengan tanda tangan digital, maka integritas data dapat dijamin, disamping itu ia
juga digunakan untuk membuktikan asal pesan (keabsahan pengirim, dan
penyangkalan (Munir, 2006:241).

Langkah-langkah penandatanganan:

1. Pengirim menghitung nilai hash dari pesan M yang akan dikirim, misalkan
nilai hash dari M adalah h.
2. Pengirim mengenkripsi h dengan

kunci privatnya

menggunakan

persamaan enkripsi RSA:

yang dalam hal ini SK adalah kunci privat pengirim dan n adalah modulus
(n=pq, p dan q adalah du buah bilangan prima).
3. Pengirim metransmisikan M+S ke penerima.
Langkah-langkah pemverifikasian:
1. Penerima menghitung nilai hash dari pesan M yang akan dikirim,
misalkan nilai hash dari M adalah h1
2. Peneriman melakukan dekripsi terhadap tanda tangan S dengan kunci
publik si pengirim menggunakan persamaan dekripsi RSA:

yang dalam hal ini PK adalah kunci privat pengirim dan n adalah
modulus (n=pq, p dan q adalah dua buah bilangan prima).
3. Penerima membandingkan h dan h1. Jika h=h1 maka tanda tangan
digital adalah otentik. Jika tidak sama, maka tanda tangan tidak otentik
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sehingga pesan dianggap tidak asli lagi atau pengirimnya bukan orang
yang sebenarnya (Munir, 2006:247).

BAB 3
METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini metode atau langkah-langkah yang digunakan adalah
sebagai berikut.
3.1 Studi Pustaka
Pada

tahap

ini

dilakukan

pengumpulan

bahan

yang

terkait

denganimplementasi algoritma RSA untuk keamanan data pada sistem sistem
informasi berbasis web sumbernya diperoleh dari buku literatur, artikel-artikel
yang terkait, serta penelitian-penelitian yang mendukung penelitian ini.
3.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan ide atau gagasan yang diperoleh pada tahap sebelumnya,
maka permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana implementasi algoritma
RSA untuk keamanan data pada sistem Sistem Informasi Berbasis Web?
3.3 Analisis dan Pemecahan Masalah
Pada tahap ini dilakukan eksperimen pembuatan program berdasarkan
teori-teori

yang

berkaitan

dengan

algoritma

kriptografi

RSA

dan

mengaplikasikannya pada Sistem Informasi Berbasis Web dalam hal ini untuk
pengamanan data.
3.4 Revisi
Setelah pembuatan program dan aplikasi pada Sistem Informasi Berbasis
Web selesai maka dilakukan perbaikan-perbaikan dan revisi program yang berasal
dari masukan dan saran-saran dari dosen pembimbing, sehingga dihasilkan
program yang lebih baik.

70

71

3.5 Penarikan Simpulan
Setelah menganalisis dan memecahkan masalah berdasarkan studi pustaka,
data dan pembahasannya, kemudian dibuat suatu simpulan sebagai jawaban dari
permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya
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BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semua yang bersifat mengamankan data menggunakan metode tertentu
merupakan inti dari kriptografi, yaitu menjamin kerahasiaan (confidentiality)
informasi dengan menggunakan enkripsi atau penyandian. Keutuhan (integrity)
atas basis data dilakukan dengan menggunakan algoritma RSA. Begitu pula
dengan jaminan atas identitas dan keabsahan (authenticity) pihak-pihak yang
mengakses sistem database.
Untuk mengakses suatu sistem biasanya kita memasukan data sebagai alat
yang digunakan untuk menguji kelayakan apakah user berhak mengakses sistem
tersebut atau tidak. Pada protokol login suatu sistem biasanya sistem tersebut akan
mencocokan dua buah data, yaitu data yang telah tersimpan di dalam database
dan data yang dimasukan oleh user. Biasanya untuk melindungi data, maka data
yang tersimpan di database akan terenkripsi oleh algoritma enkripsi tertentu. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan algoritma RSA sebagai pelindung data, dan
menggunakan mekanisme tanda tangan digital sebagai alat pemverifikasian. Data
yang dilindungi berupa teks, yaitu password dan file dapat berupa rtf, doc, dan txt.
Pada penelitian ini, peneliti membuat sistem sederhana yang terdiri dari
modul pendaftaran user, login ke sistem dan pengiriman file. Pada modul
pendaftaran user diharapkan akan membuat akun dengan memasukan data-data
pribadi serta username dan password yang akan digunakan untuk mengakses
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sistem. Sistem tersebut dapat buka di http://118.97.12.109, sistem ini
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

Gambar 17. Halaman Depan

4.1 Modul Pendaftaran
Pada modul ini terdapat form pendaftaran user yang harus diisi oleh user
dengan lengkap, seperti pada gambar berikut.
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Gambar 18. Halaman Depan Pendaftaran Account
Pada halaman ini terdapat kolom-kolom yang harus diisi diantaranya:
(1) Nama lengkap, pada kolom ini user diwajibkan mengisi nama lengkapnya
sesuai dengan yang tertera pada kartu tanda pengenal.
(2) Nomor identitas, pada kolom ini user diwajibkan untuk mengisi nomor
idetitas yang berlaku, misalkan nip, atau nim.
(3) Email, pada kolom ini user wajib mengisinya dengan alamat email yang
benar, karena aka digunakan sebagai media pengiriman kunci privat user.
(4) Nomor hp, pada kolom ini user diwajibkan mengisi nomor hp yang aktif
pada saat ini.
(5) Username, pada kolom ini user harus mengisikan username yang mudah
diingat dan unik, sehingga mudah digunakan ketika akan masuk ke dalam
sistem.
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(6) Password, seperti halnya username pengisian kolom password harus
dengan karakter yang mudah diingat.
(7) Pada kolom terkahir user wajib mengisi security code (captcha).
Langkah-langkah mekanisme pendaftaran akun adalah sebagai berikut.
(1) Pendaftar memasukan data mengenai dirinya (nama lengkap, nomor
identitas, email, nomor hp, username, password, dan captcha)
(2) Semua data yang dimasukan (kecuali captcha dan kunci privat) akan
dimasukan ke dalam server. Khusus untuk password, demi keamanan pada
saat pengiriman ke server dan keamanan di dalam database, maka
password akan dienkripsi dengan algoritma RSA. Pembangkitan kunci
publik dan kunci privat sekaligus pengenkripsian akan dilakukan pada sisi
client/pendaftar. Proses enkripsi password adalah sebagai berikut.
a. Sistem akan membangkitkan dua buah bilangan prima misalkan p dan
q.
b. Diperoleh n = p x q dan m = (p - 1) x (q - 1).
c. Sistem akan menghitung nilai e,

, dengan gcd(e,m) = 1.

d. Sistem akan menghitung d, yaitu de = 1 (mod m).
e. Diperoleh pasangan kunci publik (e,n) dan kunci privat (d,n).
f. Kunci publik (e,n) akan digunakan untuk mengenkripsi password.
g. Sebelum dienkripsi karakter yang terdapat pada password akan diubah
menjadi karakter ASCII.
h. Setelah menjadi karakter ASCII, maka password akan dienkripsi
dengan fungsi PHP yang telah dibuat.
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i.

Kemudian setelah dienkripsi dengan fungsi RSA yang telah dibuat
dengan PHP, maka akan dijadikan karakter ASCII lagi dengan
menggunakan fungsi yang telah dibuat, adapun fungsi enkripsi dan
konversi ke bentuk ASCII dapat dilihat pada lampiran.

j.

Selanjutnya password yang telah terenkripsi akan dikirm ke dalam
database beserta data yang lainnya setelah tombol submit dikilk.

Karena pada sistem ini akan menggunakan prinsip tanda tangan digital,
maka akan dibuat juga tanda tangannya yang tentunya akan dimasukan
kedalam database juga dan terenkripsi. Kunci publik dan kunci privat
yang digunakan untuk membuat tanda tangan sama dengan kunci publik
dan kunci privat yang digunakan pada pengenkripsian password. Proses
pembentukan signatur adalah sebagai berikut.
a. Kode indetitas, email, username dan password akan dikonkatensi
menjadi sebuah string. Kemudian, string tersebut di hash dengan
fungsi MD5 (pada PHP) menjadi sebuah message digest.
b. Setelah menjadi message digest maka akan dienkripsi dengan
menggunakan kunci privat client/pendaftar.
MD5

Kunci

Pesan 1
Pesan 2
Pesan 3

Pesan
Konkaten
si

+
Hash

Digest

+

Signatur

Encrypt

Gambar 19. Proses Pembuatan Tanda Tangan pada sisi client.
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Setelah password terenkripsi dan tanda tangan telah berhasil tercipta,
maka bersama dengan nama, nomor identitas, email, nomor hp, username,
password terenkripsi, tanda tangan, dan kunci publik akan dikirim ke
database dan akan tersimpan. Sedangkan kunci privat akan dikirm kepada
pihak pendaftar melalui email dan dienkripsi dengan menggunakan fungsi
RSA yang telah dibuat, dengan kunci publik yang telah ditentukan pada
program. Pada saat eksekusi, sistem akan membuat file bereksistensi rtf
secara otomatis, berisi kunci privat yang dienkripsi dengan RSA,
kemudian akan terkirim ke email pendaftar.
(3) Pada form ini, jika semua kolom telah terisi maka user tinggal mengklik
tombol submit. Apabila ada kesalahan pengisian, maka sistem akan
memberitahu bahwa ada kesalahan pada pengisian atau ada kolom yang
masih kosong.
Database engine yang digunakan untuk menyimpan data-data tersebut adalah
MySQL dengan nama database webskripsi dengan tabel users, roles_users
dan user_tokens.
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Gambar 20. Skema Database Akun User
Tabel users berguna untuk menampung data user yang telah melakukan
pendaftaran.
Tabel 4. Keterangan tabel users.
Nama Field

Tipe Data

id

int(11)

email
username

varchar(127)
varchar(32)

password

longtext

Keterangan
Kolom
ini
akan
mengisi field secara
otomatis atau auto
increament
dan
merupakan
primary
key.
Alamat email user
Username user
Password
user
terenkripsi
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logins

int(10)

last_login

int(10)

status_user

enum(‘1’,’0’)

kodeidentitas

varchar(50)

nama

varchar(100)

no_hp

varchar(100)

level

int(11)

waktu_buat

int(11)

e
m
signatur

double
double
longtext

Jumlah login user,
terisi ketika user login
Waktu login terakhir
Status user, jika satu
maka user aktif begitu
pun sebaliknya jika 0
maka tidak aktif
Kode identitas user
pendaftar
Nama lengkap user
pendaftar.
Nomor
handphone
user pendaftar.
Level
akses
user
pendaftar
Waktu pembuatan user
akun.
Pasangan kunci publik
Pasangan kunci publik
Tanda tangan digital

Tabel roles berisi level akses yang akan digunakan oleh user.
Tabel 5. Keterangan Tabel roles
Nama Field
id
name
description

Type Data
int(11) unsigned
varchar(32)
varchar(255)

Keterangan
Primary Key
Nama level akses
Keterangan level

Tabel roles_users berisi hubungan antara tabel users dan tabel roles, pada tabel ini
id tabel users akan berpasangan dengan id pada tabel roles sesuai dengan hak
akses nya.
Tabel 6. Keterangan Tabel roles_users
Nama Field
user_id
role_id

Type Data
int(10)
int(10)

Keterangan
Id tabel users
Id tabel roles
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Tabel user_tokens digunakan untuk mencatat user yang login kedalam sistem.
Tabel 7. Keterangan Tabel user_tokens
Nama Field
id
user_id
user_agent
token
created
expires

Tipe Data
int(11) unsigned
int(11) unsigned
varchar(40)
varchar(32)
int(10) unsigned
int(10) unsigned

Keterangan
Primary key tabel
Id user tabel users
Browser yang dipakai
Nama Cookies
Waktu ketika login
Waktu habisnya cookies

Contoh pendaftaran user akun sebagai berikut.

Gambar 21. Pengisian Form Pendaftaran Akun
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Gambar 22. Peringatan Kesalahan Apabila Penulisan Email Salah atau Nomor Hp
Kosong.

Gambar 23. Konfirmasi Keberhasilan Pendaftaran User.
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Gambar 24. Kunci Privat Yang Dikirm Ke Email Pendaftar.
4.2 Modul Login
Setelah pendaftar berhasil melakukan registrasi dan telah menerima kunci
privat yang dikirim ke email pendaftar, maka pendaftar dapat login ke sistem
dengan menggunakan halaman login.

Gambar 25. Form Login
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Pada halaman ini terdapat kolom-kolom yang harus diisi di antaranya:
(1) Username, kolom ini harus diisi dengan username yang diinput ke
server pada saat pendaftaran berhasil dilakukan.
(2) Password, kolom ini harus diisi dengan password yang diinput ke
server pada saat pendaftaran berhasil.
(3) Privat Key, kolom ini harus diisi oleh kunci privat yang dikirim ke
email user.
Proses verifikasi terbagi menjadi dua bagian yaitu, validasi username dan
password serta validasi tanda tangan digital user. Pada proses verifikasi username
dan password mekanismenya adalah sebagai berikut.
(1) Setelah user memasukan username, password dan kunci privat terus
mengklik tombol submit, maka sistem akan memproses data-data
tersebut untuk diverifikasi. Username akan dicocokan dengan yang ada
di server, setelah cocok maka sistem akan melakukan query untuk
mengambil semua data user dengan username tersebut pada tabel
users.
(2) Setelah data user berhasil diambil dari tabel users, maka sistem akan
melakukan pengecekan pada tabel user_tokens, apakah user tersebut
masih terdapat pada tabel tersebut atau tidak, jika masih terdapat maka
sistem tidak akan memperbolehkan user untuk menuju proses
selanjutnya,

tetapi

setelah

sepuluh

menit

maka

user

akan

diperbolehkan untuk menuju proses selanjutnya, karena secara
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otomatis sistem akan menghapus data yang masih tersimpan di dalam
tabel user_tokens.
(3) Pada proses selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan terhadap
password yang diinput pada form login dengan password yang
terdapat pada database. Prosesnya adalah sebagai berikut.
a. Kunci privat yang diinput akan didekripsi terlebih dahulu dengan
menggunakan kunci publik yang terdapat pada sistem dengan
menggunakan fungsi PHP yang telah dibuat. Fungsi tersebut dapat
dilihat pada lampiran.
b. Setelah diperoleh kunci privat user, maka proses selanjutnya
adalah mendekripsi password yang diperoleh dari hasil query pada
tabel users dengan menggunakan username user. Proses dekripsi
menggunakan kunci publik user.
c. Selanjutnya akan dicocokan password yang dimasukan oleh user
dengan password hasil dekripsi. Jika, password tersebut sama
persis, maka sistem akan melakukan pekerjaan selanjutnya yaitu
verifikasi tanda tangan digital.
(4) Proses selanjutnya adalah proses verifikasi tanda tangan digital.
Verifikasi dilakukan dengan cara mendekripsi tanda tangan dengan
kunci publik user yang telah terinput di dalam database. Maka akan
menghasilkan message digest (Digest 1). Kunci publik dicari dari
database berdasarkan username user. Kemudian, sistem melakukan
konkatenasi terhadap string-string data user (kodeidentitas, email,
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username, dan password) yang diperoleh dari tabel users menjadi
string baru. Kemudian, string tersebut di hash dengan fungsi MD5
menghasilkan message digest (Digest 2). Lalu, Digest 2 dicocokan
dengan Digest 1. Apabila kedua message digest tersebut sama, user
berhak masuk kedalam sistem dan tabel user_tokens akan terisi secara
otomatis.
Contoh login sebagai berikut.

Gambar 26. Pengisian Form Login
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Gambar 27. Peringatan Kesalahan Jika Ada Kolom Yang Masih Kosong

Gambar 28. Konfirmasi Bahwa User Sukses Login
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Gambar 29. Jika Sukses Login Maka User Dapat Masuk Ke Dalam
Halaman Administrator.
4.3 Modul Pengiriman File
User yang telah berhasil masuk ke dalam sistem, bisa mengirim dokumen
ke alamat email yang di tuju berupa file yang telah terenkripsi. User hanya
mengunggah file yang akan di kirim beserta alamat email yang dituju.

Gambar 30. Form Kirim File.
Secara otomatis sistem akan membangkitkan dua buah bilangan prima,
sehingga akan diperoleh kunci privat dan kunci publik. File akan dienkripsi
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dengan menggunakan kunci publik, sedangkan kunci privat akan di kirim ke email
yang di tuju, dan digunakan ketika akan mendekripsi file tersebut. Kunci privat
yang di kirim ke email dalam keadaan terenkripsi, hal tersebut dilakukan demi
keamanan kunci tersebut. Contoh hasil enkripsi adalah sebagai berikut.

Gambar 31. Hasil Enkripsi File
Untuk mendekripsi file yang diterima oleh email, user hanya cukup login
ke sistem, kemudian membuka form dekripsi file. Form dekripsi adalah sebagai
berikut.
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Gambar 32. Form Dekripsi File.
File yang di kirim ke email, berupa file pesan yang terenkripsi dan kunci
privat yang dienkripsi. Untuk mendekripsi file pesan tersebut, user menngunggah
file pesan dan file kunci privat, kemudian memasukannya ke form dekripsi agar
user dapat melihat isi pesan yang sebenarnya. Contoh pesan yang telah didekripsi
adalah sebagai berikut.

Gambar 33. Hasil File yang Telah Didekripsi.
Kelebihan dari pengamanan data pada sistem ini adalah sebagai berikut.

90

(1) Password yang dikirim ke database terenkripsi dengan algoritma RSA,
sehingga apabila terjadi penyadapan data saat data dikirim ke database
data sudah dienkripsi.
(2) Verifikasi yang dilakukan oleh sistem terjadi sebanyak dua tahap yaitu
verifikasi username dan password serta verifikasi tanda tangan digital,
sehingga untuk login ke sistem hanya dapat dilakukan oleh orang yang
otentik (yang mengetahui kunci privat).
(3) Kunci privat yang dikirim ke pihak user terenkripsi dengan algoritma
RSA, sehingga apabila terjadi penyadapan pada jalur antara sisi server dan
email, maka penyadap tidak dapat mengetahui kunci privat user.
(4) Jika terjadi pembobolan database, password dan tanda tangan telah
terenkripsi serta kunci privat tidak disimpan di database.
(5) User dapat mengirimkan file berserta kunci privat kepada user lainnya
dalam keadaan terenkripsi, sehingga jika terjadi penyadapan, data akan
aman.
(6) Setiap kali user mengirimkan file kepada pihak user lainnya, sistem akan
membangkitkan kunci publik dan kunci privat yang berbeda.
Kekurangan dari pengamanan data pada sistem ini adalah sebagai berikut.
(1) User tidak dapat mengubah-ubah kunci privat secara manual. Jika akan
mengganti kunci privat atau password, user harus menghubungi admin
sistem dan kedua-dua nya akan berubah, karena kunci privat dan password
dikokatenasi untuk pembentukan tanda tangan digital.
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(2) Kemungkinan dihasilkannya message digest yang sama dari dua user yang
berbeda, karena penggunaan fungsi hash MD5.
(3) Masih adanya kemungkinan kunci privat bocor oleh pihak admin sistem,
karena admin mengetahui kunci publik sistem untuk mengenkripsi kunci
privat user.
(4) Password dapat didekripsi oleh pihak admin, karena kunci publik user
tersimpan di database.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Dalam penelitian kali ini memberikan simpulan yang mengindikasikan
diperlukannya pengamanan data dengan menggunakan teknik kriptografi terutama
pada sistem informasi berbasis web menggunakan algoritma RSA. Di mana
implementasinya untuk sistem informasi berbasis web adalah sebagai berikut.
Pada pengamanan data di sistem informasi berbasis web, data yang rahasia seperti
password atau file akan dienkripsi dengan algoritma RSA, menggunakan kunci
publik user. Untuk menjaga kerahasiaan kunci privat, maka kunci privat tidak
disimpan di database, akan tetapi dikirim ke pihak user dalam keadaan terenkripsi
dengan algoritma RSA. Sehingga data tidak dapat dibuka buka oleh pihak
penyadap atau pihak yang membobol sistem. Proses verifikasi untuk mengakses
sistem yang digunakan ada dua tahap, yaitu verifikasi username dan password,
jika username dan password cocok, maka berlanjut ke verifikasi tanda tangan
digital. Jika message digest sama, maka user berhak mengakses sistem. Dengan
demikian keamanan data pihak pengguna dan keamanan sistem terlindungi
dengan baik.
5.2 Saran
Proses

pembangkitan

kunci publik dan

kunci privat

sebaiknya

menggunakan bilangan-bilangan bulat yang besar untuk menghasilkan kuncikunci yang panjang agar mempersulit percobaan kriptanalis, serta proses hashing
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dapat menggunakan fungsi-fungsi hash lainnya selain MD5 yang memilki
kemungkinan kolisi atau sinonim yang kecil.
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Lampiran1.Tabel Kode ASCII
Dec Hex Oct Char Dec Hex Oct Char Dec Hex Oct Char
0
0
0
NUL 43
2B 53
+
86
56 126
V
1
1
1
SOH 44
2C 54
,
87
57 127
W
2
2
2
STX 45 2D 55
88
58 130
X
3
3
3
ETX 46
2E 56
.
89
59 131
Y
4
4
4
EOT 47
2F
57
/
90 5A 132
Z
5
5
5
ENQ 48
30
60
0
91
5B 133
[
6
6
6
ACK 49
31
61
1
92
5C 134
\
7
7
7
BEL 50
32
62
2
93 5D 135
]
8
8
10
BS
51
33
63
3
94
5E 136
^
9
9
11 TAB 52
34
64
4
95
5F 137
_
10
A
12
LF
53
35
65
5
96
60 140
`
11
B
13
VT
54
36
66
6
97
61 141
a
12
C
14
FF
55
37
67
7
98
62 142
b
13
D
15
CR
56
38
70
8
99
63 143
c
14
E
16
SO
57
39
71
9
100 64 144
d
15
F
17
SI
58 3A 72
:
101 65 145
e
16
10
20 DLE 59
3B 73
;
102 66 146
f
17
11
21
SC1
60
3C 74
<
103 67 147
g
18
12
22
SC2
61 3D 75
=
104 68 150
h
19
13
23
SC3
62
3E 76
>
105 69 151
i
20
14
24
SC4
63
3F
77
?
106 6A 152
j
21
15
25 NAK 64
40 100
@ 107 6B 153
k
22
16
26 SYN 65
41 101
A
108 6C 154
l
23
17
27 ETB 66
42 102
B
109 6D 155
m
24
18
30 CAN 67
43 103
C
110 6E 156
n
25
19
31
EM
68
44 104
D
111 6F 157
o
26 1A 32 SUB 69
45 105
E
112 70 160
p
27 1B 33 ESC 70
46 106
F
113 71 161
q
28 1C 34
FS
71
47 107
G
114 72 162
r
29 1D 35
GS
72
48 110
H
115 73 163
s
30
1E 36
RS
73
49 111
I
116 74 164
t
31
1F
37
US
74 4A 112
J
117 75 165
u
32
20
40 Space 75
4B 113
K
118 76 166
v
33
21
41
!
76
4C 114
L
119 77 167
w
34
22
42
"
77 4D 115
M
120 78 170
x
35
23
43
#
78
4E 116
N
121 79 171
y
36
24
44
$
79
4F 117
O
122 7A 172
z
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37
38
39
40
41
42

25
26
27
28
29
2A

45
46
47
50
51
52

%
&
'
(
)
*

80
81
82
83
84
85

50
51
52
53
54
55

120
121
122
123
124
125

P
Q
R
S
T
U

123
124
125
126
127

7B
7C
7D
7E
7F

173
174
175
176
177

{
|
}
~

Dec Hex Oct Char Dec Hex Oct Char Dec Hex Oct Char
128 80 200
€
171 AB 253
«
214 D6 326
Ö
129 81 201
172 AC 254
¬
215 D7 327
×
130 82 202
‚
173 AD 255

216 D8 330
Ø
131 83 203
ƒ
174 AE 256
®
217 D9 331
Ù
132 84 204
„
175 AF 257
¯
218 DA 332 Ú
133 85 205 …
176 B0 260
°
219 DB 333
Û
134 86 206
†
177 B1 261
±
220 DC 334
Ü
135 87 207
‡
178 B2 262
²
221 DD 335
Ý
136 88 210
ˆ
179 B3 263
³
222 DE 336
Þ
137 89 211 ‰
180 B4 264
´
223 DF 337
ß
138 8A 212
Š
181 B5 265
µ
224 E0 340
à
139 8B 213
‹
182 B6 266
¶
225 E1 341
á
140 8C 214 Œ
183 B7 267
·
226 E2 342
â
141 8D 215
184 B8 270
¸
227 E3 343
ã
142 8E 216
Ž
185 B9 271
¹
228 E4 344
ä
143 8F 217
186 BA 272
º
229 E5 345
å
144 90 220
187 BB 273
»
230 E6 346
æ
145 91 221
‘
188 BC 274
¼
231 E7 347
ç
146 92 222
’
189 BD 275
½
232 E8 350
è
147 93 223
“
190 BE 276
¾
233 E9 351
é
148 94 224
”
191 BF 277
¿
234 EA 352
ê
149 95 225
•
192 C0 300
À
235 EB 353
ë
150 96 226
–
193 C1 301
Á
236 EC 354
ì
151 97 227
— 194 C2 302
Â
237 ED 355
í
152 98 230
˜
195 C3 303
Ã
238 EE 356
î
153 99 231
™ 196 C4 304
Ä
239 EF 357
ï
154 9A 232
š
197 C5 305
Å
240 F0 360
ð
155 9B 233
›
198 C6 306
Æ 241 F1 361
ñ
156 9C 234
œ
199 C7 307
Ç
242 F2 362
ò
157 9D 235
200 C8 310
È
243 F3 363
ó

98

158

9E

236

ž

201

C9

311

É

244

F4

364

ô

159

9F

237

Ÿ

202

CA

312

Ê

245

F5

365

õ

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA

240
241
242
243
244
245
246
247
250
251
252

¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5

313
314
315
316
317
320
321
322
323
324
325

Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

366
367
370
371
372
373
374
375
376
377

ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
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Lampiran2. Source Code Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP
Enkripsi dan Dekripsi
if(bcmod($bil,$a)==0)
<?php
{
/**
$habisDibagi=true;
* @author da2nhikmah
}
* @copyright 2011
$a=$a+2;
*/
}
class Rsa
if(!$habisDibagi)
{
{
private $batas_bawah=0;
$isPrime=true;
private $p_lw=1;
}
private $pub_key=0;
else
private $priv_key=0;
{
private $p;
$isPrime=false;
private $q;
}
private $p_up;
}
private $prim;
return $isPrime;
private $len;
}
private $max;
public function
private $loop;
acak_prima1($p_up)
private $kata_pecah=array();
{
private $huruf;
$this->p_up=$p_up;
private $arr_expd;
while(!$this->is_prime($thisprivate $deret_kata=array();
>p))
private $count;
{
public function is_prime($bil)
$this->p=rand($this{
>p_lw,$this->p_up);
if($bil==2)
}
{
return $this->p;
$isPrime=true;
}
}
public function
elseif($bil<2)
acak_prima2($p_up)
{
$isPrime=false;
{
$this->p_up=$p_up;
}
while(!$this->is_prime($thiselseif(bcmod($bil,2)==0)
>q))
{
{
$isPrime=false;
$this->q=rand($this}
>p_lw,$this->p_up);
else
}
{
return $this->q;
$a=3;
}
$habisDibagi=false;
public function
while($a<=bcadd(bcsqrt($bil),1)
pecah_kata($kata,$panjang)
and !$habisDibagi)
{
{
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$len=strlen($kata);
$max=ceil($len/$panjang);
for($i=0;$i<$max;$i++)
{
$kata_pecah[]=substr($kata,$i*$pa
njang,$panjang);
}
return $kata_pecah;
}
public function
__pecah_kata(array $kata,$panjang)
{
if(is_array($kata) and
!empty($kata))
{
$bh=$kata;
$sizeof=sizeof($bh);
for($j=0;$j<$sizeof;$j++)
{
$len=strlen($kata[$j]);
$max=ceil($len/$panjang);
for($i=0;$i<$max;$i++)
{
$kata_pecah[$i]=substr($bh[$j],$i*
$panjang,$panjang);
}
$lengkap_kata_pecah[$j]=$kata_pe
cah;
}
return $lengkap_kata_pecah;
}
}
public function
pecah_kata_per1($kata)
{
$len=strlen($kata);
$kata_pecah='';
for($i=0;$i<$len;$i++)
{
$kata_pecah.=ord(substr($kata,$i,1)
).' ';
}

return $kata_pecah;
}
public function hit_n($n)
{
$jm=$n;
$loop=true;
$j=0;
while(bccomp($jm,0)==1)
{
$div=bcdiv($jm,'256');
$jm=$div;
$j++;
}
return $j;
}
public function
explode_kata($kata,$n)
{
$panjang=$this->hit_n($n);
$len=strlen(trim($kata));
$max=ceil($len/$panjang);
for($i=0;$i<$max;$i++)
{
$kata_pecah[]=substr($kata,$i*$pa
njang,$panjang);
}
return $kata_pecah;
}
public function
desc_to_decimal($enk)
{
$arr_expd=explode("| +
|",$enk);
if(is_array($arr_expd))
{
$count=sizeof($arr_expd);
$rt=0;
for($t=0;$t<$count;$t++)
{
$kata=$arr_expd[$t];
$loop=true;
$tot=bcadd($rt,bcmul($kata,bcpow('
256',$t)));
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$rt=$tot;
$hasil=$tot;
}
return $hasil;
}
}
public function get_ord($kalimat)
{
$dg=$this>pecah_kata($kalimat,1);
for($i=0;$i<sizeof($dg);$i++)
{
$hj.=ord($dg[$i]).' ';
}
return $hj;
}
public function
to_ascii($kata,$panjang)
{
$deret_kata=$this>pecah_kata($kata,$panjang);
for($i=0;$i<sizeof($deret_kata);$i+
+)
{
$kode[]=ord($deret_kata[$i]);
}
return $kode;
}
public function GCD($e,$m) {
$y = $e;
$x = $m;

$k=2;
$loop=true;
$e='';
while($loop)
{
$gcd=$this->GCD($k,$m);
if(bccomp($gcd,1)==0)
{
$loop=false;
if($k>1 && $k<$m)
{
$e=$k;
}
}
$k++;
}
return $e;
}
public function E($m){
$e = '3';
if(bccomp($this->GCD($e, $m),
'1') != 0){
$e = '5';
$step = '2';
while(bccomp($this>GCD($e, $m), '1') != 0){
$e = bcadd($e, $step);
if($step == '2'){
$step = '4';
}else{
$step = '2';
}

while (bccomp($y, 0) != 0) {

}
}

$w = bcsub($x, bcmul($y,
bcdiv($x, $y, 0)));;
$x = $y;
$y = $w;
}
return $x;
}
public function findE($m)
{

return $e;
}
public function extend ($Ee,$Em)
{
$u1 = '1';
$u2 = '0';
$u3 = $Em;
$v1 = '0';
$v2 = '1';
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$v3 = $Ee;

$loop=false;
}

while (bccomp($v3, 0) != 0) {
$qq = bcdiv($u3, $v3,
0);

}
return $h;
}

$t1 = bcsub($u1,
bcmul($qq, $v1));
$t2 = bcsub($u2,
bcmul($qq, $v2));
$t3 = bcsub($u3,
bcmul($qq, $v3));
$u1 = $v1;
$u2 = $v2;
$u3 = $v3;
$v1 = $t1;
$v2 = $t2;
$v3 = $t3;
$z = '1';
}
$uu = $u1;
$vv = $u2;
if (bccomp($vv, 0) == -1) {
$inverse = bcadd($vv,

public function encrypt ($m, $e,
$n, $s=1) {
$coded = '';
$max = strlen($m);
$packets = ceil($max/$s);
for($i=0; $i<$packets; $i++){
$packet = substr($m, $i*$s,
$s);
$code = '0';
for($j=0; $j<$s; $j++){
$code = bcadd($code,
bcmul(ord($packet[$j]),
bcpow('256',$j)));
}
$code = bcpowmod($code,
$e, $n);
$coded.=$code.' ';

$Em);
} else {

}
$inverse = $vv;

}
return $inverse;
}
public function d($e,$m)
{
$k=0;
$loop=true;
while($loop)
{

return trim($coded);
}
public function encryptArray ($m,
$e, $n, $s=1) {
$coded = array();
$max = strlen($m);
$packets = ceil($max/$s);
for($i=0; $i<$packets; $i++){
$packet = substr($m, $i*$s,
$s);
$code = '0';

$d=bcdiv(bcadd(1,bcmul($k,$m)),$e
);
$j=bcadd(1,bcmul($k,$m));
$p=bcmod($j,$e);
if($p==0)
{
$h=$d;

for($j=0; $j<$s; $j++){
$code = bcadd($code,
bcmul(ord($packet[$j]),
bcpow('256',$j)));
}
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$coded[$i]=
bcpowmod($code, $e, $n);

$kata=$div;
$hs.=$mod.' ';
if($mod==0 and $div==0)
{
$loop=false;
}

}
return $coded;
}
public function
go_to_ascii($encrypt)
{
$kal=explode(" ",$encrypt);
$wew='';
for($i=0;$i<sizeof($kal);$i++)
{
$loop=true;
$kata=$kal[$i];
$hs='';
while($loop)
{
$mod=bcmod($kata,'256');
$div=bcdiv($kata,'256');
$kata=$div;
$hs.=chr($mod);
if($mod==0 and $div==0)
{
$loop=false;
}
}
$wew.=$hs.'| + |';
}
return $wew;
}
public function
go_to_asciiDes($encrypt)
{
$kal=explode(" ",$encrypt);
$wew='';
for($i=0;$i<sizeof($kal);$i++)
{
$loop=true;
$kata=$kal[$i];
$hs='';
while($loop)
{
$mod=bcmod($kata,'256');
$div=bcdiv($kata,'256');

}
$wew.=$hs;
}
return $wew;
}
public function decrypt ($c, $d,
$n) {
$coded = explode(' ', $c);
$message = '';
$max = count($coded);
for($i=0; $i<$max; $i++){
$code =
bcpowmod($coded[$i], $d, $n);
while(bccomp($code, '0') !=
0){
$ascii

= bcmod($code,

$code

= bcdiv($code,

'256');
'256', 0);
$message .= chr($ascii);
}
}
return $message;
}
public function
decryptMod($c,$d,$n)
{
$arr=explode(" ",$c);
$count=sizeof($arr);
for($i=0;$i<$count;$i++)
{
$ascii.=chr(bcpowmod($arr[$i],$d,$
n));
}
return $ascii;
}
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}
?>
Verifikasi Login
<?php
/**
* @author da2nhikmah
* @copyright 2011
*/
class Cek
{
protected $db;
protected $rsa;
protected $masa_hidup=1209600;
protected
$autologin_key='s3k3r1ps1da2n';
protected $_now;
protected $detector;
protected
$cooki_lama='s3k3r1ps1da2nlama';
protected
$session_key='s3k3r1ps1key';
protected $_data=array();
public function __construct()
{
$this->db=new Database();
$this->rsa=new Rsa();
$this->_now=time();
$this->detector=new
Detector($_SERVER
["HTTP_USER_AGENT"]);
$this->daftar=new
Model_Daftar();
$this->konversi=new
Konversi();
}
public function
loginEngine($field,$remember=FAL
SE)
{
if(!isset($field))
return false;
if(sizeof($field)!=3)
return false;

if(is_array($field)==true)
{
$username=$field['username'];
$password=$field['password'];
$key=$field['key'];
$count_username=$this>db->num_rows("select * from
users where username='$username'
and status_user='1'");
if($count_username>=1)
{
$data=$this->db>query("select * from users where
username='$username'");
while($val=mysql_fetch_object($dat
a))
{
$pass=$val->password;
$sign=$val->signatur;
$e=$val->e;
$m=$val->m;
$identitas=$val>kodeidentitas;
$email=$val->email;
$username=$val>username;
$user_id=$val->id;
$logins=$val->logins;
}
$arr=explode('| +
|',$pass);
array_pop($arr);
$decrypt_desc=$this>konversi->__get__konversi($arr);
$key_arr=explode("+",Enk::rsa_dec
ode($key));
$d=$key_arr[0];
$n=$key_arr[1];
$count_token=$this->db>num_rows("select * from
user_tokens where
user_id=$user_id");
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if($count_token>=1)
{
$get_token=$this->db>query("select * from user_tokens
where user_id='$user_id' order by id
desc limit 1");
while($var=mysql_fetch_object($get
_token))
{
$agent=$var>user_agent;
$tokenizer=$var>token;
$created=$var>created;
$expires=$var>expires;
}
$waktu_lose=time();
$cooki=Cookie::get($this>autologin_key);
if(isset($cooki)==true
and $cooki===$tokenizer)
{
echo
Html::warning("Maaf, Anda Tidak
Dapat Login Dengan Menggunakan
Browser Yang Sama");
}
else
{
if($waktu_lose$created>=600 OR
$waktu_lose>$expires)
{
$this>delete_token($user_id);
Cookie::delete($this>autologin_key);
}
else
{

$selisih=$waktu_lose-$created;
$has=10floor($selisih/60);
echo
Html::warning("Sekitar $has Menit
Lagi Anda Dapat Login");
}
}
}
else
{
$pass_decrypt=$this>rsa>decrypt($decrypt_desc,$d,$n);
if($password==$pass_decrypt)
{
$sign_decrypt=$this>rsa->decrypt($sign,$e,$n);
$kokan=$identitas.$email.$usernam
e.$password;
$pass_sign=hash('md5',$kokan);
if($pass_sign==$sign_decrypt)
{
if($remember===TRUE)
{
if (mt_rand(1,
100) === 1)
{
$this>delete_expired();
}
$expires=time()+$this>masa_hidup;
if($expires<$this->_now)
{
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$this>delete_token($user_id);
}
$token=$this>create_token();
$user_agent=sha1($this->detector>get("browser"));
$array=array('user_id'=>$user_id,'
user_agent'=>$user_agent,'token'=
>$token,'created'=>$this>_now,'expires'=>$expires);
$this->daftar>insert_token($array);
Cookie::set($this>autologin_key,$token,$this>masa_hidup);
$arr=array('logins'=>$logins+1);
$this->daftar>update_users($arr,$user_id);
$this>complete_login($username);
return true;
}
}
else
{
return false;
}
}
else
{
return false;
}
}
}
else
{
return false;
}
}
else
{

return false;
}
}
public function cek_pass($field)
{
if(!isset($field))
return false;
if(sizeof($field)!=3)
return false;
if(is_array($field)==true)
{
$username=$field['username'];
$password=$field['password'];
$key=$field['key'];
$count_username=$this>db->num_rows("select * from
users where username='$username'
and status_user='1'");
if($count_username>=1)
{
$data=$this->db>query("select * from users where
username='$username'");
while($val=mysql_fetch_object($dat
a))
{
$pass=$val->password;
$sign=$val->signatur;
$e=$val->e;
$m=$val->m;
$identitas=$val>kodeidentitas;
$email=$val->email;
$username=$val>username;
$user_id=$val->id;
$logins=$val->logins;
}
$key_arr=explode("+",base64_deco
de(base64_decode(base64_decode($
key))));
$d=$key_arr[0];
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$n=$key_arr[1];
$pass_decrypt=$this->rsa>decrypt($pass,$d,$n);
if($password==$pass_decrypt)
{
$sign_decrypt=$this>rsa->decrypt($sign,$e,$n);
$kokan=$identitas.$email.$usernam
e.$password;
$pass_sign=hash('md5',$kokan);
if($pass_sign==$sign_decrypt)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}
else
{
return false;
}
}
else
{
return false;
}
}
else
{
return false;
}
}
public function delete_expired()
{
$this->db->query("delete from
user_tokens where expires < ".$this>_now);
}
protected function create_token()
{

return
Html::random('alnum',32);
}
protected function
delete_token($id)
{
$this->db->query("delete from
user_tokens where user_id=$id");
}
protected function
complete_login($user)
{
$qry=sprintf("select
a.*,b.*,c.*,d.*,a.id as id_user,c.id as
id_role,d.id as id_token from users
a"
." left join roles_users b on
b.user_id=a.id"
." left join roles c on
c.id=b.role_id"
." left join user_tokens d on
b.user_id=a.id"
." where a.username='$user'");
$data=$this->db->query($qry);
$count=$this->db>num_rows($qry);
if($count>1)
{
return false;
}
else
{
$this->_regenerate();
while($row=mysql_fetch_object($dat
a))
{
$_SESSION['id_user']=$row>id_user;
$_SESSION['username']=$row>username;
$_SESSION['nama']=$row->nama;
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$_SESSION['kodeidentitas']=$row>kodeidentitas;
$_SESSION['token']=$row->token;
$_SESSION['level']=$row>name;
$_SESSION['logged_in']=TRUE;
}
return true;
}
}
public function logout($destroy =
FALSE)
{
if ($token = Cookie::get($this>autologin_key))
{
Cookie::delete($this>autologin_key);
$token_count = $this->db>num_rows("select * from
user_tokens where token='$token'");
$dt=$this->db>query("select * from user_tokens
where token='$token'");
while($row=mysql_fetch_object($dt)
)
{
$user_id=$row->user_id;

public function
_logout($destroy = FALSE)
{
if ($destroy ===
TRUE)
{
$this>_destroy();
return $this->logged_in();
}
else
{
$this>delete($this->session_key);
$this>_regenerate();
}
}
protected function
_regenerate()
{
session_regenerate_id();
return session_id();
}
public function delete($key)
{
$args =
func_get_args();
foreach ($args as
$key)
{

}
if ($token_count>=1)
{
$this>delete_token($user_id);
}
}
return $this>_logout($destroy);
}

unset($this>_data[$key]);
}
return $this;
}
public function get_user()
{
$gh=!isset($_SESSION['logged_in'])
? FALSE: $_SESSION['logged_in'];
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if($gh==TRUE)

die();

{
return TRUE;
}
else
{
return FALSE;
}
}
public function logged_in($role =
NULL)
{
return $this>get_user();
}
protected function _destroy()
{
session_destroy();
$status = !
session_id();
if ($status)
{
Cookie::delete($this>autologin_key);
}
return $status;
}
public function akses($logged_out
= FALSE)
{
if ($logged_out &&
$this->logged_in())
{
echo
Html::warning('Anda sudah
login.',url::site('admin.php'));
die();
}
if ( ! $logged_out &&
! $this->logged_in())
{
echo
Html::warning('Anda diharuskan
untuk Login bila ingin mengakses
halaman Administrasi.',url::site());

}
}
public function captcha($post)
{
if(!isset($post))
return false;
$userletters=strtoupper($post);
if(!isset($_SESSION['captcha_string'
]))
return false;
if($userletters===strtoupper($_SES
SION['captcha_string']))
{
unset($_SESSION['captcha_string'])
;
return true;
}
else
{
return false;
}
}
}
?>

