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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Web Service 

Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interaksi antar sistem di atas jaringan dan terbuka untuk semua 

platform. Sebuah web service merupakan lapisan abstraksi, seperti API 

(Application Programming Interface) sistem informasi atau library bahasa 

pemrograman. Suatu client yang menggunakan web service mempunyai satu atau 

banyak keperluan, baik itu ingin memperoleh data, menyimpan data atau 

menggunakan layanan dari web service seperti kalkulasi, konversi, dan lain 

sebagainya [7]. 

Arsitektur web service terbagi dalam beberapa layer yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. Web service client app merupakan tingkatan teratas, yang merupakan 

klien pengguna web service. Dapat berupa aplikasi dari suatu bahasa pemrograman 

baik itu aplikasi web, desktop maupun mobile. Pada tingkatan kedua adalah web 

service layer yang memuat business logic yang akan digunakan pada repository. 

Selanjutnya pada tingkatan ketiga terdapat repository layer yang memuat operasi 

CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada web service. Di tingkatan selanjutnya 

Data Access Layer menjembatani antara method-method CRUD dengan database, 

yang berupa Model dan ORM (Object Relational Mapping). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Web Service [8] 
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Terdapat beberapa alasan keuntungan dalam penggunaan web service  [9] 

adalah sebagai berikut: 

a. Web service bisa digunakan untuk mengubah satu atau beberapa business 

logic yang terpisah menjadi satu ruang lingkup, sehingga keamanan data 

dapat diperhatikan dengan baik. 

b. Web service mempunyai kemudahan dalam proses penggunaan. Pihak-

pihak yang mempunyai otorisasi dapat mengakses web service yang telah 

diunggah pada web server yang berjalan pada port 80 (protokol HTTP). 

c. Web service bisa digunakan oleh berbagai platform, sehingga 

pengembangan aplikasi tidak hanya terpaku pada suatu platform saja, baik 

itu dari bahasa pemrograman maupun sistem operasi. 

2.2. RESTful 

REST (Representational State Transfer) merupakan konsep desain atau 

arsitektur untuk memanajemen suatu informasi [9] dan RESTful merupakan 

implementasi dari REST. Gagasan pokok dari REST adalah menggunakan sumber 

daya atau resource sebagai berbagai komponen dari suatu aplikasi yang perlu 

digunakan atau dialamatkan. Resource dapat memuat objek fisik seperti sensor suhu 

atau RFID, konsep abstrak seperti koleksi dari objek, dan konsep dynamic & 

transient seperti server-side state. REST dapat dideskripsikan menjadi 5 batasan 

[8], yaitu : 

a. Resource Identification, Web mengandalkan Uniform Resource Identifier 

(URI) untuk mengidentifikasi resource, sehingga resource dapat dibentuk 

menggunakan skema well-known identication. 

b. Connectedness, juga dikenali sebagai Hypermedia Driving Application 

State Client dari servis REStful diharuskan untuk mengikuti tautan yang 

mereka temukan pada resource untuk berinteraksi dengan servis. 

c. Uniform Interface, resource diharuskan tersedia melalui antarmuka yang 

seragam dengan interaksi semantik, seperti HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol). HTTP mempunyai sedikit method seperti GET, POST, PUT, dan 

DELETE dengan semantic yang berbeda, yang mengijinkan interaksi 

menjadi lebih efisien. 
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d. Self-Describing Messages, representasi dari format resource membuat 

menjadi lebih mudah untuk desentralisasi sistem client & server untuk 

berinteraksi tanpa diperlukan negoisasi individual (stateless). Misalnya 

pada web, HTTP dan HTML (Hypertext Transfer Markup Language) 

bekerja sama tanpa persetujuan individual.  

e. Stateless Information, mengharuskan selft-contained untuk setiap request 

dari client. Dalam arti semua informasi untuk melayani request harus 

menjadi bagian dari request.  

2.3. Hypertext Transfer Protocol Secure 

HTTP dan HTTPS merupakan protokol yang digunakan pada web browser 

untuk mentransmisikan dan menerima informasi dari internet.  HTTP digunakan 

untuk pertukaran informasi antara web srever dengan client yang secara virtual 

mengirimkan file baik itu file gambar, video, teks dan lain sebagainya. Sedangkan 

HTTPS merupakan hypertext transfer protocol yang aman. Komunikasi antara sisi 

client (web browser) dengan web server telah dienkripsi menggunakan sertifikat 

yang aman yaitu SSL (Secure Sockets Layer). Enkripsi tersebut membantu 

mencegah sniffing informasi oleh peretas [3].  

Protokol HTTPS digunakan untuk mengamankan koneksi antara client 

dengan web server. Pada HTTPS telah ditambahkan layer untuk enkripsi antara 

HTTP dengan TCP (Transmission Control Protocol), layer tersebut bisa 

menggunakan SSL maupun TLS (Transport Layer Security). SSL menggunakan 

RSA (atau algoritma kriptografi asimetrik lain) dan kunci public. 

 

Gambar 2.2 Perbedaan layer HTTP dan HTTPS [3] 
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2.4. Aspek  Non-Repudiation 

Non-repudiation merupakan suatu aspek untuk menjaga agar seseorang tidak 

dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Tujuan dari non-repudiation 

adalah untuk mempertahankan bukti yang tak terbantahkan yang berhubungan 

dengan interaksi online diantara client [10]. Non-repudiation tersebut memproduksi 

dan mengoleksi bukti saat terjadi interaksi diantara kedua pihak. Selain itu, 

mencegah terjadinya transaksi yang tidak diinginkan dengan pihak yang lain. 

Diumpamanan Alice dan Bob merupakan dua client yang akan melakukan 

traksaksi online seperti penandatanganan dan pertukaran kontrak elektronik. 

Mereka sepakat mengenai protokol untuk pertukaran kontrak. Dalam pertukaran 

kontrak, Bob menunggu document dengan  tanda tangan pengirim (Alice) 

sementara Alice menunggu tanda terima dari Bob. 

 

Gambar 2.3 Proses pertukaran dokumen [10] 

Protokol di atas mungkin mempunyai isu keamanan. Pada langkah pertama, 

ketika Bob menerima dokumen dengan tanda tangan Alice, dia mempunyai 

keuntungan. Jika Bob tidak jujur, maka dia bisa berbuat curang pada Alice dengan 

menyangkal bahwa dia telah menerima dokumen dari Alice atau dia bisa 

mengabaikan Alice. Protokol tersebut memberikan keleluasaan kepada kedua 

partisipan untuk saling berbuat curang. Pada kasus di atas mereka tidak mempunyai 

bukti valid untuk mempertahankan kebenaran. 

Non-repudiation menyediakan bukti yang tidak terbantahkan pada suatu 

kasus mengenai penyangkalan dan mencegah pihak-pihak dalam memperoleh 

keuntungan atas pihak lain. Oleh sebab itu, untuk memperoleh aspek non-

repudiation  Bob perlu untuk mendapatkan dokumen dengan suatu tanda yang 

membuktikan bahwa Alice merupakan pemilik dari dokumen tersebut, dan juga 

Alice mendapatkan bukti bahwa Bob telah menerima dokumen tersebut. Keadilan 

yang dimaksud adalah baik Alice dan Bob tidak memperoleh keuntungan atas satu 

sama lain. Coffey dan Saidha mempernalkan suatu protokol yang menyediakan 

non-repudiation dan keadilan [10]. Protokol tersebut memerlukan trusted third 

party (TTP) untuk menyediakan fairness diantara kedua partisipan. 
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Untuk mengilustrasikan bahwa protokol bekerja, diumpamakan Alice akan 

mengirimkan dokumen dengan non-repudiation of origin (NRO) kepada Bob, dan 

Bob mengembalikan dokumen ke Alice dengan non-repudation of receipt (NNR). 

Notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan protokol dari Coffey dan Saidha 

adalah sebagai berikut : 

M = dokumen 

H = fungsi hash 

NRO = SigA(H(M)) 

NNR = SigB(H(NRO)) 

Interaksi antara Alice dan Bob menggunakan protokol Coffey dan Saidha adalah 

sebagai berikut: 

a. A  TTP : M, NRO 

b. TTP  B : H (NRO) 

c. B  TTP : NRR 

d. TTP B : M, NRO 

e. TTP  A : NNR 

Pada langkah awal, Alice mengirimkan dengan non-repudiation of origin 

(NRO) kepada trusted third party. Lalu, TTP mengirimkan hash dari NRO kepada 

Bob H(NRO). Selanjutnya, Bob menandatangani H(NRO) dan mengirimkan ke 

TTP agar dapat memperoleh dokumen. Bob dapat memperoleh dokumen dengan 

NRO-nya pada waktu yang sama Alice mendapatkan non-repudiation of receipt 

(NRR). 

 

Gambar 2.4 Pertukaran dokumen menggunakan protokol Coffey dan Saidha [10] 

 

2.5. Tanda Tangan Digital 

2.5.1 Pengantar Tanda Tangan Digital 

 Digital signature atau tanda tangan digital adalah suatu mekanisme keamanan 

jaringan yang menyediakan cara bagi pengirim pesan untuk “menandatangani” 

secara elektronik sebuah data dan penerima data dapat memverifikasi “tanda 

tangan” itu secara elektronik. Layanan keamanan jaringan yang diberikan oleh 
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digital signature yaitu confidentiality (kerahasiaan data), integrity (keutuhan data), 

non-repudiation (anti penyangkalan).  

 Digital signature dihasilkan berdasarkan pesan yang ingin ditandatangani dan 

berubah-ubah sesuai dengan pesan yang akan ditandatangani. Digital signature 

dikirimkan beserta pesan kepada penerima. Mekanisme digital signature ini 

memungkinkan penerima untuk memverifikasi terlebih dahulu apakah informasi 

yang terkandung pada pesan utuh dan sesuai dengan yang dikirimkan oleh pengirim 

dan juga dapat menyakinkan bahwa orang yang mengirimkan pesan adalah orang 

yang berhak. 

 Dalam proses enkripsi asimetris digunakan kunci publik untuk proses 

enkripsi dan menggunakan kunci privat untuk proses dekripsinya. Sebaliknya pada 

konsep digital signature sebuah informasi justru dibubuhi “tanda tangan” 

menggunakan kunci privat sumber, apabila informasi tersebut dapat diverifikasi 

(dekripsi) dengan kunci publik sumber yang telah dipublikasikan berarti informasi 

tersebut adalah benar-benar asli dari sumber. 

2.5.2 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 

 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) merupakan salah satu 

skema digital signature yang berbasis kurva eliptik. ECDSA memberikan layanan 

authentication, data integrity, dan non-repudiation. ECDSA diperkenalkan 

pertama kali pada tahun 1992 oleh Scott Vanstone. Pada tahun 2000 ECDSA 

mendapatkan standar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE 

1363-2000 serta standar NIST (National Institute of Standards and Technology) 

yaitu FIPS 186 [11]. 

  Pembuat tanda tangan menggunakan kunci privat untuk membuat digital 

signature, sedangkan kunci publik yang merupakan pasangan dari kunci privat 

digunakan untuk memverifikasi digital signature. Satu orang user memiliki satu 

pasang kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, kunci publlik boleh disebarkan 

kepada pihak lain sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasianya.  

 Dalam ECDSA, pihak yang akan melakukan tanda tangan digital, mempunyai 

parameter domain kurva eliptik berupa  D = {q,FR,a,b,G,n,h} dan  pasangan private 

key dA dan public key QA.  

Keteragan :  
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 q : batasan daerah  

 FR : Field Representation 

 a dan b : parameter kurva eliptik 

 G : base point  

 n : bilangan prima dari G 

 h : kofaktor #E(FR)/n 

Kemudian pihak yang akan melakukan verifikasi, memiliki salinan dokumen  D 

yang otentik dan kunci publik QA. Proses-proses yang terjadi pada algoritma 

ECDSA dibagi menjadi tiga bagian yaitu, generate key (pembangkitan kunci), 

signing (pemberian tanda tangan digital), dan verifying (verifikasi tanda tangan 

digital). 

 Proses generate key yaitu proses pembangkitan kunci baik itu kunci publik 

maupun kunci privat. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Memilih sebuah bilangan bulat random dA, yang nilainya diantara [1,n-1] 

b. Kalkulasi QA = dA • G(x1,y1)      (2.1) 

Keterangan :  

 G(x1,y1)  : base point  

n    : bilangan prima dari G 

 dA   : kunci privat 

 QA    : kunci publik 

 

Gambar 2.5 Proses pembangkitan kunci ECDSA [12] 

 

 Signature computation, yaitu proses pemberian tanda tangan digital pada 

pesan menggunakan kunci privat. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:  

a. Pilih sebuah bilangan bulat random  k, yang nilainya diantara [1,n-1]. 
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b. Menghitung (x1, y1) = k • G(x,y) mod p.     (2.2) 

c. Menghitung r = x1 mod n, jika r = 0, maka kembali ke langkah awal.  

d. Menghitung s = k-1  (h(m) + d • r) mod n.     (2.3) 

e. Signature untuk pesan m adalah (r,s). 

Keterangan : 

 k : bilangan bulat random 

 n atau p : prime order dari G 

 (r,s) : tanda tangan digital (koordinat) 

 h(m) : message digest (hash) 

 d : kunci privat 

 

Gambar 2.6 Proses komputasi tanda tangan digital [12] 

 Signature verification, yaitu proses verifikasi tanda tangan digital 

menggunakan kunci publik. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :  

a. Verifikasi bahwa  r dan  s adalah bilangan bulat yang antara [1,n-1].  

b. Menghitung w = s-1 mod n.       (2.4) 

c. Menghitung u1 = (h(m) • w) mod n, u2 = (r • w) mod n.   (2.5) 

d. Menghitung (x2, y2) = (u1 • G(x, y) + u2 • Q(x, y)) mod n.   (2.6) 

e. Menerima tanda tangan jika dan hanya jika x2 = r. 

Keterangan : 

 n : bilangan prima dari G 

 G : base point 

 Q : kunci publik 

 (r,s) : tanda tangan digital (koordinat) 

 h(m) : message digges 
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Gambar 2.7 Proses verifikasi tanda tangan digital [12] 

 

2.5.3 RSA 

 RSA dirumuskan oleh tiga orang bernama Ron Rivest, Adi Shamir, dan 

Leonard Adleman yang kemudian disingkat menjadi RSA pada tahun 1977. 

Meskipun pada tahun 1997 badan sandi Inggris mempublikasikan bahwa Clifford 

Cock telah lebih dahulu merumuskan sistem kriptografi yang sama dengan RSA 

tiga tahun lebih dulu . RSA merupakan algoritma kriptografi asymmetric yang 

berarti mempunyai dua kunci, yaitu private key dan public key.  

2.5.4 Tingkat Keamanan 

 Tingkat keamanan pada kriptografi asimetris yaitu berapa waktu yang 

dibutuhkan untuk memecahkan secret key berdasarkan persamaan matematis yang 

dimiliki oleh algoritma kriptografinya. Algoritma DSA (Digital Signature 

Algorithm) selain ECDSA yaitu RSA, mempunyai persamaan matematis Integer 

Factorization Problem (IFP) sedangkan ECDSA termasuk ke dalam Elliptic Curve 

Discrete Logarithm Problem (ECDLP).  

 

Tabel 2.1 Perbandingan time to break 

Symmetric 

(bits) 

Asymmetric Time to break 

(MIPS years) RSA (bits) ECC (bits) 

80 1024 160 1012 

112 2048 224 1024 

128 3072 256 1028 

192 7680 384 1045 

256 15360 512 1066 
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Hasil dari perbandingan time to break atau berapa waktu yang dibutuhkan 

untuk memecahkan private key dapat dilihat pada Table 2.1 [5]. Algoritma asimetris 

ECC yang digunakan pada ECDSA menunjukkan bahwa kunci dengan panjang 224 

bit setara dengan 2048 bit pada RSA. RSA 2048 bit merupakan salah satu panjang 

kunci yang lebih banyak digunakan untuk autentikasi sertifikat atau kriptografi. 

Selain itu RSA 2048 bit akan digunakan pada pengujian selanjutnya mengenai 

performansi antara algoritma ECDSA dan RSA. 

2.5.5 Secure Hash Algorithm 2 

 Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) merupakan suatu fungsi hash pada 

kriptografi yang didesain oleh The National Institute of Standards and Technology 

(NIST) pada tahun 2002. SHA-2 merupakan nama umum untuk empat fungsi hash 

SHA-224, SHA-256, SHA-384 dan SHA-512. [13] Masing-masing fungsi hash 

menghasilkan message digest sesuai dengan panjan bit-nya. Dikarenakan tidak 

memungkinkan untuk mendapatkan pesan yang terkandung pada message digest, 

SHA-2 dapat disimpulkan merupakan fungsi hash satu arah [14]. 

2.5.6 Json Web Token 

 Json Web Token atau JWT merupakan standar terbuka RFC 7519 yang 

didefinisikan sebagai token yang kecil ukurannya dan memiliki informasi mandiri 

untuk mentransmisikan informasi antar pihak sebagai JSON object secara aman 

[15]. Token tersebut dapat diverifikasi dan dipercaya karena menggunakan tanda 

tangan digital. Untuk membuat tanda tangan digital pada JWT dapat menggunakan 

algoritma simetris HMAC atau pasangan kunci privat dan publik dengan algoritma 

RSA atau ECDSA.  

 Struktur dari JWT meliputi Header, Payload dan Signature. Bentuk dari 

token JWT terlihat seperti ini “aaa.bbb.ccc”. Dimana “aaa” merupakan header yang 

memuat informasi algoritma yang dipakai. Sedangkan “bbb” merupakan payload 

yang memuat informasi dari token tersebut. Dan “ccc” merupakan signature dari 

header dan payload. Bentuk dari token dapat dilihat pada Gambar 2.8, dengan detail 

warna merah adalah header, warna ungu adalah payload dan warna biru merupakan 

signature. 
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Gambar 2.8 Bentuk dari token JWT 

 

2.6. Hash-based Message Authentication Codes  

Hash-based Message Authentication Codes (HMAC) menggunakan fungsi 

hash kriptografi (seperti SHA family) dan kunci untuk membuat kode otentikasi 

untuk pesan tertentu. Dengan kata lain, skema autentikasi berbasis HMAC 

mengambil fungsi hash, pesan, dan kunci rahasia (secret) sebagai masukan dan 

menghasilkan kode autentikasi sebagai keluaran. Kekuatan dari fungsi hash 

kriptografi memastikan bahwa pesan tidak dapat dimodifikasi tanpa kunci rahasia. 

Dengan demikian, HMAC melayani autentikasi dan integritas data. Proses yang 

terjadi pada algoritma HMAC ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Proses generate output HMAC 

 

2.7. Cyclomatic Complexity 

Cyclomatic complexity adalah suatu metrik perangkat lunak yang 

memberikan ukuran kuantitatif pada logika kompleksitas program. Ketika 

digunakan pada konteks pada metode pengujian basis path, nilai yang dikomputasi 

untuk cyclomatic complexity menetapkan jumlah independent path pada basis path 

suatu program dan memberi batasan pada jumlah test yang harus dilakukan untuk 

menjamin bahwa semua command setidaknya telah dilakukan sekali. Independent 

path sendiri merupakan jalur yang melintasi atau melalui path pada program 
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dimana setidaknya terdapat proses perintah yang baru atau kondisi yang baru. 

Cyclomatix complexity V(G) untuk flowgraph dihitung dengan rumus : 

V(G) = E- N +2        (2.7) 

Keterangan :  

 E  : Jumlah edge pada flowgraph 

 N  : Jumlah node pada flowgraph 

Cyclomatix complexity juga dapat dihitung dengan rumus : 

 V(G) = P + 1        (2.8) 

Keterangan :  

 P : Jumlah predicate node pada flowgraph 

 

 


