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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas tentang analisa dan perancangan aplikasi untuk 

mengamankan informasi yang terdapat dalam file. Dalam proses pengamanan 

informasi pada sebuah file melalui aplikasi ini, terlebih dahulu dilakukan proses 

enkripsi pada file yang telah dipilih, setelah proses enkripsi selesai, dihasilkan suatu 

ciphertext (file/teks yang telah tersandi). Untuk mengembalikan berkas ke bentuk 

yang tidak tersandi (plaintext), dilakukan proses dekripsi. 

Untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi seperti yang dimaksud di atas, 

maka diterapkan algoritma Rivest – Shamir – Adleman (RSA), algoritma ini dipilih 

karena merupakan algoritma enkripsi dan dekripsi yang sulit untuk dipecahkan. 

 

3.1 Analisa Masalah 

Keamanan merupakan aspek yang penting dalam berkomunikasi pada saat ini. 

File merupakan data yang sering digunakan untuk pertukaran informasi. Namun pada 

umumnya file yang dianggap penting kurang dijaga keamanannya sehingga informasi 

yang ada di dalam file dapat diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.. 

Aplikasi ini berbasis web yang tujuannya untuk mempermudah user 

mengaksesnya kapanpun dan dimana saja. Aplikasi ini digunakan untuk 

mengamankan informasi pada file sehingga informasi yang ada didalam file 

disampaikan tepat sasaran. 

Pada penelitian ini akan dibangun suatu aplikasi yang dapat mengamankan file. 

Aplikasi yang dibangun berfungsi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Untuk 

meningkatkan keamanan dalam aplikasi ini, perlu digunakan algoritma yang handal. 

Salah satu algoritma yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi yaitu algoritma 

RSA (Rivest Shamir Adleman). 
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3.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa sistem bertujuan untuk memahami dengan sebenar – benarnya 

kebutuhan dari sistem yang akan dirancang dan mengembangkan sebuah sistem yang 

baik untuk kebutuhan sistem maupun kebutuhan pengguna. Kebutuhan yang 

dibutuhkan  meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software,) 

spesifikasi pengguna dan sistem.  

 

3.2.1 Perangkat Keras (Hardware) 

Dalam pembuatan sistem aplikasi ini dibutuhkan computer sebagai perangkat 

untuk coding. Spesifikasi komputer yang digunakan adalah : 

1. Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @2,30GHz 

2. RAM   : 8096 MB 

3. HDD   : 500 GB 

 

3.2.2 Perangkat Lunak (Software) 

1. Operating System (OS) 

2. Web server : Xampp 

3. Database : MySQL 

4. Dreamwaver : program yang digunakan untuk membuat atau menyunting 

halaman web. 

 

3.2.3 Spesifikasi Pengguna 

Sistem ini dibuat untuk membantu user yang ingin mengamankan sebuah file 

yang penting, agar informasi yang ada di dalam file tidak diketahui oleh pihak yang 

tidak berwenang.  

 

3.2.4 Kebutuhan Sistem 

Sistem yang dibuat diharapkan memiliki atribut sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Keterangan 

Daftar Disini (Register) Tombol yang digunakan untuk melakukan pendaftaran, 

agar bisa masuk ke dalam web. 

User Login Tombol yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi 

web. 

Home Menu yang digunakan untuk ke halaman utama. 

Daftar File Menu yang digunakan untuk melihat file yang pernah di 

enkripsi 

Choose File to Upload Tombol yang digunakan untuk memilih file yang akan 

di enkripsi/dekripsi.  

Generate Key Tombol yang digunakan untuk mendapatkan publik key 

dan private key. 

Upload Tombol yang digunakan untuk meng-upload file. 

Download Tombol yang digunakan untuk mendownload file. 

Choose Private Key Tombol yang digunakan untuk memilih private key 

untuk proses dekripsi file. 

Log Out Tombol yang digunakan untuk keluar dari aplikasi. 

 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan proses – proses yang akan terjadi di 

dalam sistem : 

Aplikasi ini menggunakan metode RSA (Rivest-Shamir-Adleman) untuk 

melakukan enkripsi dan dekripsi file. Sebelum memulai proses enkripsi, user harus 

generate key terlebih dahulu, fungsi generate key disini untuk membuat pasangan 

kunci publik key dan private key yang nantinya publik key digunakan untuk proses 

enkripsi dan private key digunakan untuk proses dekripsi file. Pada proses enkripsi, 
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file dienkripsi menggunakan publik key yang dimana prosesnya dilakukan oleh 

sistem, dengan kata lain user tidak perlu memasukkan publik key secara manual. 

Pada proses dekripsi, file yang terenkripsi akan diubah menjadi file asli dengan 

cara membalik proses enkripsi yaitu dengan memasukkan private key yang sudah di 

generate sebelumnya,  setelah proses selesai file terenkripsi (ciphertext) akan kembali 

ke file asli (plaintext). 

 

3.3.1 Diagram Konteks 

 

Gambar 3.1 Diagram Konteks Proses Enkripsi dan Dekripsi 

 Dalam konteks diagram pada Gambar 3.1 terdapat dua entity yang menunjang 

proses enkripsi dan dekripsi yaitu user dan file. 
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3.3.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Gambar 3.2 Data Flow Diagram proses enkripsi dan dekripsi 

 

Pada diagram diatas diterangkan bahwa user harus login terlebih dahulu 

sebelum menggunakan aplikasi, setelah login berhasil user diharuskan generate key, 

yang dimana berfungsi untuk mendapatkan public key dan private key. Lalu user 

memilih file yang akan di enkripsi dan upload. Proses enkripsi berjalan dibelakang 

aplikasi, dengan kata lain user tidak harus memasukkan public key secara manual. 

Setelah proses enkripsi selesai, user akan mendapatkan sebuah link, link yang 

didapatkan berfungsi untuk membuka halaman dekripsi. Link dikirim ke user / non – 

user yang akan menerima file , beserta private key untuk dekripsi. 

Sebelum proses dekripsi user / non-user harus mendownload  private key yang 

telah dikirim terlebih dahulu, setelah itu user / non - user membuka link maka akan 

muncul halaman dekripsi, pada halaman dekripsi user / non – user diharuskan meng-

upload private key yang telah di download, jika private key yang dimasukkan benar, 

proses dekripsi berjalan, jika tidak proses dekripsi tidak akan berjalan. Setelah proses 

dekripsi selesai user / non – user bisa mendownload file tersebut. 
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3.3.3 Diagram Use Case (use case diagram) 

Use case diagram merupakan diagram yang bekerja dengan cara 

mendeskripsikan tipikal interaksi antara user dengan suatu sistem tersendiri melalui 

sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Diagram ini sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku 

dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Gambar yang 

menjelaskan sistem yang akan dibuat dalam model use case diagram, seperti pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Use Case diagram enkripsi dan dekripsi 

 

Dalam pembuatan aplikasi ini, hanya terdapat satu user yang dapat melakukan 

proses enkripsi, sedangkan proses dekripsi bisa dilakukan oleh banyak user / non-

user. Untuk melakukan proses enkripsi, user terlebih dahulu harus melakukan 

generate key untuk mendapatkan publik key dan private key. Setelah proses enkripsi 

selesai user akan mendapatkan sebuah link, link ini berguna untuk membuka halaman 

yang digunakan untuk proses dekripsi. 

 

 

 

 

 

 

Generate key Proses enkripsi 

User 

Link Proses dekripsi 

User / Non user 
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Tabel 3.2  Keterangan Use Case Diagram 

Use Case Keterangan 

Generate Key Untuk melakukan proses generate kunci, public key dan 

private key 

Proses Enkripsi Untuk melakukan proses enkripsi pada file yang 

diinginkan 

Link Untuk membuka halaman dekripsi file. 

Proses Dekripsi Untuk melakukan proses dekripsi pada file yang 

diinginkan 

 

3.3.4 Activity Diagram 

Activity diagram dapat digunakan untuk menjelaskan alur kerja operasional 

secara step-by-step dari komponen suatu sistem. 

 

3.3.4.1 Activity Diagram pada Proses Generate Kunci 

Di dalam aplikasi ini, user melakukan proses generate key dengan menekan 

tombol generate key. Kemudian secara otomatis sistem akan menghasilkan pasangan 

kunci yang didapat dari 2 buah bilangan prima yang dihasilkan secara acak oleh 

sistem. Activity diagram untuk proses generate kunci dapat dilihat pada Gambar 3.4 

dibawah. 

 

3.3.4.2 Activity Diagram pada Proses Enkripsi 

Di dalam aplikasi ini, user memulai dengan melakukan proses enkripsi pada 

file terlebih dahulu. Proses enkripsi merupakan proses untuk mengubah plaintext 

menjadi ciphertext agar file tersebut tidak dapat dibaca dengan mudah oleh oleh 

orang yang tidak berhak dan tidak berkepentingan. Setelah proses generate key 

selesai, user memasukkan file yang akan di enkripsi. Setelah proses enkripsi selesai 

dilakukan makan akan dihasilkan sebuah file dalam bentuk ciphertext. Gambar 

activity diagram untuk proses enkripsi dapat dilihat pada Gambar 3.5 
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Gambar 3.4 Activity Diagram Proses Generate Key 

 

Gambar 3.5 Diagram Activity Proses Enkripsi 
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3.3.4.3 Activity Diagram pada Proses Dekripsi 

 Pada proses dekripsi, user membuka link yang telah didapatkan dari hasil enkripsi, 

setelah itu maka akan muncul halaman proses dekripsi, kemudian user memasukkan private 

key, jika private key yang dimasukkan benar, proses dekripsi berhasil dan user bisa 

mendownload file yang telah dienkripsi. Gambar activity diagram untuk proses dekripsi 

dapat dilihat pada Gambar 3.6 dibawah ini. 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Proses Dekripsi 

 

3.3.5 Statechart Flowchart 

Pada tahap ini dilakukan perancangan flowchart Pada tahapan ini akan 

digambarkan alur proses generate key, enkripsi dan dekripsi pada program 

menggunakan flowchart.  
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Gambar 3.7 Flowchart Proses Generate Key 
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Gambar 3.8 Flowchart Proses Enkripsi 
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Gambar 3.9 Flowchart Proses Dekripsi 
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Berdasarkan Gambar 3.8, proses enkripsi dimulai dengan memasukkan file 

yang akan dienkripsi. Jika file yang dimasukkan salah atau format tidak didukung, 

maka user harus memasukkan kembali file yang akan dienkripsi. Jika file yang 

dimasukkan benar, proses enkripsi akan berjalan. Pada proses enkripsi user tidak 

harus memasukkan publik key secara manual karena pada saat generate key, secara 

otomatis sistem menyimpan publik key yang digunakan untuk proses enkripsi. 

Setelah proses enkripsi selesai user akan mendapatkan sebuah link yang nantinya 

akan digunakan untuk proses dekripsi. 

Berdasarkan Gambar 3.9, proses dekripsi dimulai dengan membuka link yang 

didapatkan dari proses enkripsi, ketika link diklik maka akan muncul halaman 

dekripsi. Setelah itu user memasukkan private key, apabila private key valid proses 

dekripsi file akan berjalan, jika tidak maka proses dekripsi file tidak akan berjalan dan 

user diharuskan memasukkan kembali private key yang valid. Setelah proses dekripsi 

file selesai, user bisa mendownload file yang sudah terenkripsi sebelumnya. 

 

3.3.6 Perancangan Antarmuka 

Pada bagian ini, dibahas mengenai perancangan antarmuka sistem yang 

dibuat. Antarmuka ini dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan user 

menggunakannya. 

 

3.3.6.1 Tampilan Antarmuka Halaman Utama 

Tampilan ini merupakan tampilan antarmuka saat pertama kali aplikasi 

diakses. Pada tampilan ini hanya ada menu Home dan User login dan juga tutorial 

cara menggunakan aplikasi “ELTHEO TRANSFER”. Penjelasan menu dan tombol 

dapat dilihat pada Tabel 3.1 Kebutuhan Sistem. Perancangan tampilan antarmuka 

halaman utama dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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3.3.6.2 Tampilan Antarmuka Menu Utama 

Tampilan ini merupakan tampilan antarmuka awal saat user yang sudah 

terdaftar melakukan login. Pada tampilan ini, terdapat 3 menu diantaranya adalah 

Home, Daftar File, Logout dan 3 tombol diantaranya adalah Generate key, Browser, 

dan Upload. Penjelasan menu dan tombol dapat dilihat pada Tabel 3.1 Kebutuhan 

Sistem. Perancangan tampilan antarmuka menu utama dapat dilihat pada Gambar 

3.11. 

Gambar 3.10 Perancangan Antarmuka Halaman Utama 

Gambar 3.11 Perancangan Antarmuka Menu Utama 
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3.3.6.3 Tampilan Antarmuka Menu Daftar File 

 Tampilan ini merupakan tampilan yang berisi history file – file apa saja yang 

pernah user enkripsi, beserta link.  

Gambar 3.12 Perancangan Antarmuka Daftar File 

 

3.3.6.4 Tampilan Antarmuka Halaman Enkripsi 

Tampilan ini merupakan tampilan saat proses enkripsi dan upload selesai. 

Pada tampilan ini terdapat menu Home, Logout dan juga Link yang didapatkan untuk 

membuka halaman proses dekripsi. Penjelasan menu dan tombol dapat dilihat pada 

table 3.1 Kebutuhan Sistem. 

Gambar 3.13 Perancangan Antarmuka Halaman Enkripsi 
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3.3.6.5 Tampilan Antarmuka Halaman Dekripsi 

Tampilan ini merupakan tampilan untuk mendekripsikan file. Pada tampilan 

ini hanya terdapat 1 menu adalah Home dan 2 tombol adalah Choose Private Key, dan 

Download. Penjelasan menu dan tombol dapat dilihat pada table 3.1 Kebutuhan 

Sistem. 

Gambar 3.14 Perancangan Antarmuka Halaman Dekripsi 

 


