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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Web 

Web merupakan kumpulan dokumen - dokumen yang tersebar di mesin - mesin 

di internet. Dokumen ini biasa disebut page (halaman HTML). Tiap page 

mengandung link ke page yang lain di mesin yang lain di internet. Halaman web yang 

melakukan point ke halaman yang lain ini dinamakan Hypertext. String yang 

melakukan link ke halaman yang lain disebut dengan Hyperlink [5]. 

 

2.2 Ubuntu 

Ubuntu berasal dari bahasa kuno Afrika, yang berarti "rasa perikemanusiaan 

terhadap sesama manusia". Ubuntu juga bisa berarti "aku adalah aku karena 

keberadaan kita semua". Tujuan dari distribusi Linux Ubuntu adalah membawa 

semangat yang terkandung di dalam Ubuntu ke dalam dunia perangkat lunak. Ubuntu 

adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas dan mempunyai 

dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Ubuntu 

sendiri dikembangkan oleh komunitas sukarelawan Ubuntu. 

Komunitas Ubuntu dibentuk berdasarkan gagasan yang terdapat di dalam 

filosofi Ubuntu: bahwa perangkat lunak harus tersedia dengan bebas biaya, bahwa 

aplikasi perangkat lunak tersebut harus dapat digunakan dalam bahasa lokal masing-

masing dan untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik, dan bahwa 

pengguna mempunyai kebebasan untuk mengubah perangkat lunak sesuai dengan 

yang dibutuhkan. 

Perihal kebebasan inilah yang membuat Ubuntu berbeda dari perangkat lunak 

berpemilik (proprietary), bukan hanya peralatan yang masyarakat butuhkan tersedia 

secara gratis, tetapi masyarakat juga mempunyai hak untuk memodifikasi perangkat 

lunaknya sampai perangkat lunak tersebut bekerja sesuai dengan yang diinginkan [6]. 
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2.3 Web Server 

Web server adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen 

dokumen web, komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari klien. 

Browser web seperti explorer atau navigator berkomunikasi melalui jaringan 

(termasuk jaringan internet) dengan web server, menggunakan HTTP. Browser akan 

mengirimkan request kepada server untuk meminta dokumen tertentu atau layanan 

lain yang disediakan oleh server. Server memberikan dokumen atau layanan jika 

tersedia juga dengan menggunakan protocol HTTP [7]. 

Contoh web server antara lain : 

 

2.3.1 Apache  

 Server HTTP Apache atau server web/www Apache adalah server web yang 

dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows 

dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani dan 

memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani fasilitas web/www 

ini menggunakan HTTP. 

Apache memiliki fitur-fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat 

dikonfigurasi, autentikasi berbasis basis data dan lain-lain. Apache juga didukung 

oleh sejumlah antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan 

penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat lunak sumber 

terbuka dikembangkan oleh komunitas terbuka yang terdiri dari pengembang-

pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation [8]. 

 

2.3.2 Nginx  

Nginx adalah sebuah server HTTP dan reverse proxy bebas berbasis open-

source yang berkemampuan tinggi, juga dapat digunakan sebagai server proxy 

IMAP/POP3. Perangkat lunak ini diciptakan oleh Igor Sysoev pada tahun 2002, dan 

dirilis untuk pertama kalinya secara umum pada tahun 2004. Saat ini Nginx 

digunakan oleh 7,65% (22,8 juta) nama domain di seluruh dunia. Nginx terkenal 

karena performanya yang tinggi, stabil, memiliki banyak fitur, mudah dikonfigurasi, 
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dan menggunakan sedikit sumber daya pada server. Nginx adalah salah satu dari 

sebagian kecil perangkat lunak untuk server yang diciptakan untuk mengatasi 

masalah C10K. Tidak seperti perangkat lunak server yang umum lainnya, Nginx 

tidak bergantung kepada thread untuk melayani klien. Sebaliknya, Nginx 

menggunakan arsitektur asynkronus yang lebih stabil. Arsitektur ini membutuhkan 

lebih sedikit memory, dan yang lebih penting, dapat diperkirakan. 

    Bahkan jika pengguna tidak mengharapkan server untuk mengatasi ribuan koneksi 

pada saat yang bersamaan, pengguna masih dapat diuntungkan dengan pemakaian 

memory yang sedikit namun berkemampuan tinggi. Nginx dapat digunakan dalam 

semua skala mulai dari VPS kecil hingga dengan cluster server dalam jumlah besar 

[9]. 

 

2.4 PHP (Personal Home Page) 

PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa yang bersifat Server Side yang 

memiliki kemampuan untuk dikombinasikan dengan teks, HTML, dan komponen-

komponen lain untuk membuat suatu halaman web lebih menarik, dinamis, dan 

interaktif. PHP dimaksudkan untuk menggantikan teknologi lama seperti CGI 

(Common Gateway Interface), yang juga bahasa pengembang web. Dengan 

pengembang halaman web menjadi mudah dan lebih cepat bekerja [5]. 

PHP adalah bahasa pemrograman yang berjalan pada sebuah web server, atau 

sering disebut server-side. Oleh karena itu PHP dapat melakukan apa saja yang dapat 

dilakukan oleh program lain, yaitu mengolah data dengan tipe apapun, menciptakan 

halaman web yang dinamis, serta menerima dan menciptakan data cookies. Namun 

PHP mempunyai kemampuan lebih dari itu. PHP dapat berjalan pada semua jenis 

sistem operasi, antara lain Linux, Unix, Microsoft Windows, Mac OS, dan masih 

banyak lagi. Selain itu PHP juga dapat berjalan pada beberapa jenis web server antara 

lain Apache, Netscape, Xitami, Microsoft Internet Information Services, dan 

sebagainya [5]. 
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PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis web, mempunyai lebih banyak 

kelebihan dibanding bahasa sejenis lainnya. Selain gratis, PHP juga mempunyai 

fungsi-fungsi yang cukup lengkap, multiplatform serta mampu berinteraksi dengan 

berbagai macam database. Pada PHP, banyak komponen atau fungsi yang dapat 

digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Keunggulan PHP yang lain adalah 

dukungan terhadap berbagai jenis web server. Hampir semua web server didukung 

oleh PHP, tetapi yang paling umum ialah penggabungan PHP dengan Apache, 

webserver gratis [5]. 

Untuk membangun sebuah web page dibutuhkan sebuah bahasa pemrograman 

yang lebih dikenal dengan sebutan web scripting. Web scripting yang bersifat client 

side akan menghasilkan web page yang statis, artinya lebih menekankan pada desain 

format tampilan informasi. HTML (Hypertext Markup Language) adalah bahasa 

untuk web scripting bersifat client side yang memungkinkan untuk menampilkan 

informasi dalam bentuk teks, grafik, serta multimedia dan juga untuk 

menghubungkan antar tampilan web page (hyperlink) [5]. 

 

2.5 MySQL (My Structured Query Language) 

MySQL merupakan salah satu database server yang berkembang di lingkungan 

open source dan didistribusikan secara free (gratis) dibawah lisensi GPL. MySQL 

merupakan RDBMS (Relational Database Management System) server. RDBMS 

adalah program yang memungkinkan pengguna database untuk membuat, mengelola, 

dan menggunakan data pada suatu model relational. Dengan demikian, tabel-tabel 

yang ada pada database memiliki relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya [5]. 

Keunggulan dari MySQL yaitu : 

1. Cepat, handal dan Mudah dalam penggunaannya 

MySQL lebih cepat tiga sampai empat kali dari pada database server komersial 

yang beredar saat ini, mudah diatur dan tidak memerlukan seseorang yang ahli untuk 

mengatur administrasi pemasangan MySQL. 
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2. Didukung oleh berbagai bahasa 

Database server MySQL dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa 

seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, Jerman,dan Italia. 

3. Mampu membuat tabel berukuran sangat besar  

Ukuran maksimal dari setiap tabel yang dapat dibuat dengan MySQL adalah 4 

GB sampai dengan ukuran file yang dapat ditangani oleh sistem operasi yang dipakai. 

4. Lebih Murah 

MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa biaya 

untuk UNIX platform, OS/2 dan Windows platform. 

5. Melekatnya integrasi PHP dengan MySQL 

Keterikatan antara PHP dengan MySQL yang sama-sama software open source 

sangat kuat, sehingga koneksi yang terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan 

menggunakan database server lainnya. Modul MySQL di PHP telah dibuat built-in 

sehingga tidak memerlukan konfigurasi tambahan pada file konfigurasi PHP. 

 

2.6 Pengertian Keamanan 

Ada banyak pengertian tentang keamanan file oleh para ahli : 

1. Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna 

komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab [1]. 

2. Keamanan jaringan dapat digambarkan secara umum yaitu apabila komputer 

yang terhubung dengan jaringan yang lebih banyak mempunyai ancaman 

keamanan daripada komputer yang tidak terhubung kemana – mana  [10]. 

Dari dua pengertian di atas tentang keamanan komputer dapat di ambil 

kesimpulan bahwa keamanan jaringan adalah suatu program yang buat untuk 

melindungi dari tindakan yang dapat membahayakan pengguna. Dalam dunia maya, 

keamanan sangat dibutuhkan dalam mentransfer data ke client tanpa orang lain dapat 

mencuri data tersebut. Aplikasi yang dirancang untuk keamanan diantara lain 2FA 

dalam bentuk pengiriman kode verifikasi melalui SMS dan E-mail. 
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Macam-macam data yang digunakan untuk membuat aplikasi adalah: 

1. Data Sumber (source data), ialah fakta yang disimpan di dalam basis data, 

misalnya: nama, e-mail, dan nomor handphone.  

2. Meta Data, digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data, type dan 

format penyimpanan data item dan berbagai pembatas (constraint) pada data. 

 

2.7 Pengertian Autentikasi 

Autentikasi adalah proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki 

sistem, nama dan password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung 

ke daftar mereka yang diberikan hak untuk memasuki sistem tersebut. Autorisasi ini 

di set up oleh administrator, web master atau pemilik situs (pemegang hak tertinggi 

atau mereka yang ditunjuk di sistem tersebut. Untuk proses ini masing-masing user 

akan di cek dari data yang diberikannya seperti nama, password serta hal-hal lainnya 

yang tidak tertutup kemungkinannya seperti jam penggunaan, lokasi yang 

diperbolehkan. 

Autentikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau mengonfirmasi bahwa 

seseorang (atau sesuatu) adalah autentik atau asli. Melakukan autentikasi terhadap 

sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Sedangkan 

melakukan autentikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi 

identitasnya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login 

atau permintaan akses. 

Selain itu autentikasi juga merupakan salah satu dari banyak metode yang 

digunakan untuk menyediakan bukti bahwa data tertentu yang diterima secara 

elektronik benar-benar datang dari orang yang bersangkutan dan tak berubah caranya 

adalah dengan mengirimkan suatu kode tertentu melaui e-mail dan SMS. 

Untuk menghindari pencurian password dan pemakaian sistem secara ilegal, 

akan bijaksana bila jaringan kita dilengkapi sistem password sekali pakai. Cara 

penerapan sistem password sekali pakai yaitu dengan cara: 
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1. Menggunakan sistem perangko terenkripsi. Dengan cara ini, password baru 

dikirimkan setelah terlebih dulu dimodifikasi berdasarkan waktu saat itu. 

2. Menggunakan sistem challenge-response (CR), dimana password yang kita 

berikan tergantung challenge dari server. 

Autentikasi pada server berfungsi untuk mengenali user yang berintegrasi ke 

jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut, dalam praktek biasanya 

autentikasi mempunyai backup yang berfungsi untuk menjaga jika server itu ada 

masalah sehingga jaringan dan pelayanan tidak terganggu. Dalam aplikasi web 

dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari pengguna yang tidak berhak 

mengaksesnya, misalnya sebuah situs web yang berisikan data – data penting yang 

hanya bisa diambil oleh pemilik akun tersebut. Mekanisme ini dapat 

diimplementasikan dalam bentuk sebuah proses login yang biasanya terdiri dari tiga 

buah tahapan yaitu : identifikasi, otentikasi dan otorisasi. [11] 

 

2.8 iSMS API 

iSMS API (Application Programming Interface) adalah sekumpulan program 

yang dirancang  untuk mengintegrasikan website secara langsung namun disini 

program digunakan melalui SMS. Dimana sekumpulan perintah, fungsi, komponen, 

dan protocol yang disediakan oleh sistem operasi maupun bahasa pemprograman 

tertentu yang digunakan oleh programmer. iSMS sendiri sudah dapat digunakan di 

beberapa Negara termasuk Indonesia. Fitur iSMS API sebenarnya banyak kegunaan 

tetapi disini hanya digunakan sebagai penerima kode verifikasi pada 2FA. Aplikasi 

iSMS dikembangkan oleh MobiWeb serta disertifikasi oleh SLL DigiCert sehingga 

untuk penerimaan kode melalui SMS dapat masuk tanpa gangguan [12]. 

 

2.9 Definisi Kriptografi 

Kriptografi (cryptography) berasal dari bahasa Yunani “cryptos” artinya secret 

(rahasia), sedangkan “graphein” artinya writing (tulisan). Jadi kriptografi berarti 

“secret writing” (tulisan rahasia). Ada beberapa definisi kriptografi yang telah 
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dikemukakan di dalam beberapa literature. Definisi yang dipakai 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. Definisi ini mungkin cocok pada masalah 

dimana kriptografi digunakan untuk keamanan komunikasi penting seperti 

komunikasi di kalangan militer, diplomat dan mata – mata. 

Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan, data, 

atau informasi dengan cara menyamarkannya menjadi bentuk tersandi yang tidak 

mempunyai makna [4]. Dalam kriptografi terdapat 2 proses utama, enkripsi dan 

dekripsi. Enkripsi adalah proses penyandian pesan asli (plaintext) menjadi teks 

tersandi (ciphertext). Sedangkan dekripsi adalah proses penyandian kembali 

ciphertext menjadi plaintext. 

 

2.9.1 Pengertian 

2.9.1.1 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 [4]. 

 

2.9.1.2 Pesan, Plaintext, dan Ciphertext 

Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti 

maknanya. Nama lain untuk pesan adalah pesan asli (plaintext) atau teks-jelas 

(cleartext). Pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim (melalui kurir, 

saluran komunikasi data) atau yang disimpan di dalam media perekaman (kertas, 

storage). Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan 

disandikan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang tersandi disebut teks tersandi 

(ciphertext) atau kriptogram (cryptogram). Ciphertext harus dapat ditransformasi 

kembali menjadi plaintext [4]. 
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Contoh : 

Plainteks : uang disimpan di balik buku X 

Cipherteks : j&kloP#d$gkh*7h^”tn%6^klp..t@ 

 

2.9.1.3 Enkripsi dan Dekripsi 

Proses menyandikan plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi 

(encryption) atau enciphering (standard nama menurut ISO 7498-2). Proses 

mengembalikan ciphertext menjadi plaintext nya disebut dekripsi (decryption) atau 

deciphering (standard nama menurut ISO 7498-2) [4].  

 

     Plaintext chiphertext plaintext 

 

Gambar 2.1 Proses Enkripsi dan Dekripsi [4] 

 

2.9.1.4 Algoritma kriptografi dan Kunci 

Algoritma kriptografi adalah aturan untuk enchiphering dan dechipering 

atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. 

Kriptografi modern mengatasi masalah algoritma dengan menggunakan 

kunci. Kunci (key) adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enchiphering 

dan dechiphering [4]. 

 

2.9.1.5 Sistem Kriptografi 

Menurut Schenier yang sudah di translate oleh Munir, sistem kriptografi 

(cryptographysystem) adalah kumpulan yang terdiri atas algoritma kriptografi, 

plaintext, ciphertext, dan kunci [13]. 

 

enkripsi dekripsi 
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2.9.1.6 Penyadap 

Penyadap (eavesdropper) adalah orang yang mencoba menangkap pesan 

selama di transmisikan. Tujuan penyadap adalah untuk  mendapatkan informasi 

sebanyak – banyaknya mengenai sistem kriptografi yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan maksud untuk memecahkan ciphertext. Nama lain penyadap : 

enemy, adversay, intruder, interceptor, bad guy. Ron Rivest, seorang pakar 

kriptografi menyatakan bahwa cryptography is about communication in the presence 

of adversaries (Kriptografi adalah perihal berkomunikasi dengan keberadaan pihak 

musuh) [13]. 

 

2.9.1.7 Kriptanalisis dan Kriptologi 

Kriptanalisis (cryptanalysis) adalah ilmu dan seni untuk memecahkan 

ciphertext menjadi plaintext tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Pelakunya 

disebut kriptanalis. Jika seorang kriptografer (cryptographer) menstransformasikan 

plaintext menjadi ciphertext dengan suatu algoritma dan kunci maka sebaliknya 

seorang kriptanalis berusaha untuk memecahkan ciphertext tersebut untuk 

menemukan plaintext atau kunci. Kriptologi (cryptology) adalah studi mengenai 

kriptanalisis dan kriptologi [13]. 

 

2.9.1.8 Tujuan Kriptografi 

Ada 4 tujuan mendasar dari ilmu kriptografi ini yang juga merupakan aspek 

keamanan informasi yaitu: 

1. Kerahasiaan (confidentiality), adalah layanan yang ditujukan untuk menjaga agar 

pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Di dalam 

kriptografi, layanan ini direalisasikan dengan menyandikan pesan menjadi 

ciphertext. 

2. Integritas data (data integrity), adalah layanan yang menjamin bahwa pesan 

masih asli atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. 
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3. Otentikasi (authentication), adalah layanan yang berhubungan dengan 

identifikasi, baik mengindentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi 

(user authentication atau entity authentication) maupun mengindentifikasi 

kebenaran sumber pesan (data origin authencation). Pihak yang saling 

berkomunikasi harus dapat mengotentikasi satu sama lain sehingga dapat 

memastikan sumber pesan. Pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi juga 

harus diotentikasi asalnya. 

4. Nirpenyangkal (non-repudiation), adalah layanan untuk mencegah entitas yang 

berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan menyangkal 

melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah menerima pesan 

[13]. 

 

2.9.2 Konsep Matematis 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, fungsi 

enkripsi E memetakan P ke C, 

E(P) = C 

Dan fungsi dekripsi D memetakan C ke P 

D(C) = P 

Karena proses enkripsi kemudian dekripsi mengembalikan pesan ke pesan asal, maka 

kesamaan berikut harus benar 

D(E)(P)) = P 

Dengan menggunakan kunci K, maka fungsi ekripsi dan dekripsi menjadi , 

EK(P) = C 

DK(C) = P 

Dan kedua fungsi ini memenuhi : 

 DK(EK(P)) = P    
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  plaintext chipertext plaintext 

Gambar 2.2 Proses Enkripsi dan Dekripsi dengan Kunci [4] 

2.10 Algoritma RSA 

2.10.1 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 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. 

enkripsi dekripsi 
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Algoritma RSA sebenarnya sederhana sekali. Secara ringkas, algoritma RSA terdiri 

dari tiga bagian, yaitu bagian untuk membangkitkan pasangan kunci, bagian untuk 

enkripsi dan bagian untuk deskripsi [14]. 

 

2.10.2 Properti Algoritma RSA 

Tabel 2.1 Besar – besaran yang digunakan pada Algoritma RSA [4] 

p dan q bilangan prima rahasia 

n = p . q tidak rahasia 

 (n) = (p – 1)(q – 1) rahasia 

e (kunci enkripsi) tidak rahasia 

d (kunci dekripsi ) rahasia 

m (plaintext) rahasia 

c (ciphertext) tidak rahasia 

 

 

2.10.3 Perumusan Algoritma RSA 

Algoritma RSA didasarkan pada teorema Euler yang menyatakan bahwa, 

a Φ(n) = 1 mod n . . . . . . . . . . . . . . . . . (I) 

dengan syarat : 

1. a harus relative prima terhadap n 

2. Φ(n) = n(1-1/p1) n(1-1/p2) … n(1-1/pr) dalam hal ini p1,p2,….pr adalah faktor 

prima dari n. Φ(n) adalah fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan – 

bilangan 1,2,3,..n yang relatif prima terhadap n. 

 

Berdasarkan sifat a
k
 = a

b
 (mod n) untuk k bilangan bulat ≥ 1, maka persamaan (I) 

dapat ditulis menjadi 

aΦ
k(n) 

= 1
k
 (mod n) 

atau 

aΦk(n) = 1 (mod n) . . . . . . . . . . . . . . . (II) 
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Bila a diganti m, maka persamaan (II) dapat ditulis menjadi 

 

m
Φk(n) 

= 1 (mod n) . . . . . . . . . . . . . . . . (III) 

 

Berdasarkan sifat ac = bc (mod n) maka bila persamaan (III) dikali dengan m, maka 

menjadi, 

m
Φk(n)+1 

= m (mod n) . . . . . . . . . . . . . . (IV) 

 

dalam hal ini m relatif prima dengan n, misalkan e dan d dipilih sedemikian sehingga 

 

e . d = 1 (mod Φ(n) ) . . . . . . . . . . . . . . . (V) 

atau 

 

e . d = kΦ(n) + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(V) 

 

Masukkan (V) ke dalam persamaan (VI) menjadi, 

 

me . d = m (mod n) . . . . . . . . . . . . . . . . (VI) 

 

 

Persamaan (VI) dapat ditulis kembali menjadi, 

 

(m
e
)
d
 = m (mod n) . . . . . . . . . . . . . . . . . (VII) 

 

Yang artinya perpangkatan  m  dengan e diikuti dengan perpangkatan 

dengan  d yang menghasilkan kembali  m semula. Berdasarkan persamaan (VII), 

maka enkripsi dan dekripsi dirumuskan sebagai berikut 

 

Ee (m) = c = m
e
 mod n . . . . . . . . . . . . . . (VIII) 
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Dd(c) = m = c
d
 mod n . . . . . . . . . . . . . . . (IX) 

 

Karena e . d = d . e maka enkripsi dilakukan dengan dekripsi ekivalen dengan 

dekripsi diikuti enkripsi 

 

Dd(Ee(m)) = Ee (Dd(m)) = m
d
 mod n . . . . . . . . .  (X) 

 

Oleh karena m
d
 mod n = (m + jn)

d
 mod n untuk sembarang bilangan bulat j, maka 

setiap plaintext m, m + n, m| + 2n, …, menghasilkan chipertext yang sama. Dengan 

kata lain transformasinya dari banyak ke satu, maka m harus dibatasi dalam 

himpunan {0, 1. 2 … n-1} sehingga enkripsi dan dekripsi tetap benar seperti 

persamaan (VIII) dan (IX) [4]. 

 

2.10.4 Algoritma Membangkitkan Pasangan Kunci 

Berikut cara algoritma RSA membangkitkan pasangan kunci adalah sebagai 

berikut : Pilih dua bilangan prima sembarang, p dan q secara acak p ≠ q. Bilangan ini 

harus cukup besar (minimal 100 digit) 

1. Hitung n = p . q (sebaiknya p ≠ q, sebab jika p = q maka n = p2 sehingga p dapat 

diperoleh dengan menarik akar pangkat dua dari n). 

2. Hitung Φ(n) = (p - 1)(q - 1) 

3. Pilih public key, e yang relatife prima dengan Φ(n). 

4. Bangkitkan kunci private dengan menggunakan persamaan (V), yaitu e . d = 1 

(mod Φ(n)) ekivalen dengan e . d = k Φ(n)+1 , sehingga secara sederhana d dapat 

dihitung dengan  

 

d = 1 + k Φ(n) . . . . . . . . . . . . . . . . . (XI) 

e 

Hasil dari algoritma di atas : 

 Kunci public adalah pasangan (e, n) 

 Kunci private adalah pasangan (d, n) 
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Catatan :  n tidak bersifat rahasia, sebab ia diperlukan pada perhitungan enkripsi dan 

dekripsi. 

Contoh :  

Misalkan A akan membangkitkan kunci public dan kunci private miliknya. A  

memiliki p = 47 dan q = 71 (dalam prkateknya, kedua bilangan ini haruslah bilangan 

besar ). Selanjutnya A menghitung 

n = p . q = 47 . 71 = 3337 

dan 

Φ(n) = (p – 1 ) (q - 1) = 3220 

A memilih public e = 79, karena 79 relatif prima dengan 3220. A mengumumkan 

nilai e dan n kepada public, selanjutnya A menghitung kunci dekripsi d seperti 

dituliskan pada langkah intruksi 5 dengan menggunakan persamaan (XI) 

d = 1 + k Φ(n) 

e 

d = 1 + (k x 3220) 

79 

Dengan mencoba nilai – nilai k = 1, 2, 3, … diperoleh nilai d yang bulat adalah 1019. 

Ini adalah kunci private untuk mendekripsikan pesan. Kunci private ini harus 

dirahasiakan oleh A. Jadi perhitungan kunci ini menghasilkan pasangan kunci private 

dan public : 

 Kunci public : (e = 79 , n = 3337) 

 Kunci private: (d=1019, n = 3337) 

 

2.10.5 Algoritma Enkripsi dan Dekripsi 

2.10.5.1 Enkripsi 

1. Ambil kunci public menerima pesan e dan modulus n. 

2. Nyatakan plaintext m menjadi blok – blok m1, m2 … sedemikian sehingga setiap 

blok mempresentasikan nilai di dalam selang [0, n – 1]. 

3. Setiap blok m dienkripsi menjadi blok ci dengan rumus ci=mi e mod n. 
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2.10.5.2 Dekripsi 

Setiap blok chipertext ci didekripsikan kembali menjadi blok mi = cid mod n 

Contoh : 

Misalkan B mengirim pesan kepada A. Pesan (plaintext) yang akan dikirim ke A 

adalah 

m = HARI INI 

atau dalam sistem pengkodean ASCII adalah 

7265827332737873 

B memecah m menjadi blok yang lebih kecil, misalnya m dipecah menjadi enam blok 

yang berukuran 3 digit : 

m1 =726  m4 = 273 

m2= 582  m5= 783 

m3=733  m6= 003 

 

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

menjadi satu ke satu. B mengetahui kunci public A adalah e = 79 dan n = 3337. A 

dapat mengenkripsikan setiap blok plaintext sebagai berikut : 

 

C1 =72679 mod 3337 = 215; 

C2 = 58979 mod 3337 = 776; 

C3 = 73379 mod 3337 =1743; 

C4 = 27379 mod 3337 = 933; 

C5 = 78379 mod 3337 = 1731; 

C6 = 00379 mod 3337 = 158; 

 

Jadi chipertext yang dihasilkan adalah 

c = 215 776 1743 933 1731 158 

Dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci private 

d = 1019 
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Blok – blok chipertext didekripsikan sebagai berikut : 

m1 = 2151019 mod 3337 = 726 

m2= 7761019 mod 3337 = 589 

m3 = 17431019 mod 3337 = 733 

m4 = 9331019 mod 3337 = 273 

m5 = 17311019 mod 3337 = 783 

m6 = 1581019 mod 3337 = 003 

Blok chipertext diubah menjadi seperti semula menjadi plaintext dan mendapat hasil 

m = 7265827332737873. 

Yang dalam pengkodean ASCII menjadi 

m = HARI INI [4] 


