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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Algoritma RSA adalah kriptografi modern yang ditemukan pada tahun 1976 

oleh Ron Rivest, Adi Shair dan Leonard Adleman. Algoritme ini memiliki 

beberapa properti seperti nilai n, nilai e dan nilai d. Nilai n diperoleh dari hasil 

kali dua bilangan prima (p dan q) . Algoritma ini juga memiliki dua pasangan  

kunci yang berbeda yaitu pertama kunci public yang terdiri dari pasangan nilai n 

dan e dimana kunci tersebut disebarluaskan untuk proses enkripsi dan yang kedua 

kunci privat yang terdiri dari pasangan nilai n dan d dimana kunci tersebut 

bersifat rahasia untuk proses dekripsi(Sihombing, n.d. 2016). Algoritma RSA 

termasuk kedalam algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan kunci 

publik dan kunci privat untuk saling mengirim sebuah data. Faktor keamanan dari 

algoritme ini adalah sulitnya untuk memfaktorisasi bilangan besar (n) menjadi dua 

faktor bilangan primanya yaitu (p dan q) (Ambedkar, 2011). 

Algoritma RSA dinilai aman namun apabila pemilihan parameter dan 

implementasi yang tidak tepat akan menjadi titik lemah algoritme ini (Rifki 

sadikin, 2012). Algoritma RSA memiliki banyak celah keamanan salah satunya 

adalah faktorisasi attack. Metode faktorisasi attack adalah memfaktorisasi nilai n 

pada kunci publik (Ambedakar, Gupta, Gautam, & Bedi, 2011). Nidhi Lal, 

Anurag Prakash, dan Shishipal Khumar (2014) melakukan penelitian tentang 

modifikasi algoritma trial division untuk memfaktorisasi nilai n pada kunci publik 

algrotima RSA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika seorang berhasil 

memfaktorisasi nilai n pada kunci publik RSA maka kemungkinan untuk 

mengetahui nilai kunci privat menjadi semakin mudah sehingga kekuatan 

keamanan dari algoritma RSA menjadi semakin lemah.  

Faktorisasi adalah cara yang digunakan untuk memfaktorkan nilai n dari 

kunci publik, dimana dengan cara memfaktorkan nilai n dapat mengetahui 
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faktor-faktor prima dari n (Ambedkar, Gupta, Gautam, & Bedi, 2011). Terdapat 

beberapa metode dalam faktorisasi attack antara lain Femarts factorization dan 

Pollard-rho ( Sihombing, n.d. 2016). Cristiana-Loredana Duta, Laura Gheorhge 

dan Nicolae Tapus (2016) dalam penelitiannya berjudul “Framework for 

Evaluation and Comparison of Integer Factorization Algorithm” membandingkan 

setiap algoritma faktorisasi attack untuk mencari algoritma mana yang tepat untuk 

diterapkan dalam aplikasi yang nyata, dalam penelitian tersebut memberikan 

kesimpulan bahwa algoritma pollard’s rho yang tercepat dalam melakukan 

faktorisasi, sedangkan metode fermats faktorisasi lebih efesien dan juga lebih 

efektif saat melakukan percobaan faktorisasi. Informasi ini yang menjadikan 

metode fermat’s faktorisasi dan pollard’s rho digunakan dalam melakukan analisa 

keamanan aloritma RSA. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa keamanan algoritma RSA 

standar dengan menggunakan metode fermat’s faktorisasi dan pollard’s rho 

dikarenakan masih ada celah keamanan yang dapat di serang dengan faktorisasi 

attack untuk menemukan faktor-faktor prima dari n. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk melakukan perbandingan waktu faktorisasi anatara kedua metode yang 

digunakan untuk mengetahui keamanan algoritma RSA standar dari faktorisasi 

attack. Penulis berharap dengan ditemukannya kelebihan dan kekurangan dari 

analisa keamanan algoritma RSA pada penelitian ini, dapat menjadi 

pengembangan penelitian sebelumnya maupun menambah literatur dan wawasan 

di dunia kriptanalisis.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh peneliti adalah :  

1. Bagaimana implementasi metode fermat’s faktorisasi dan pollard’s rho 

untuk meruntuhkan celah keamanan algoritma RSA standar? 
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2. Bagaimana perbandingan hasil analisa menggunakan metode fermat’s 

faktorisasi dan pollard rho dan bagaimana perbandingan lama waktu 

pemfakoran untuk meruntuhkan celah keamanan algoritma RSA standar ? 

 

1.3 Tujuan Peneleitian 

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, ialah : 

1. Menggunakan sistem program untuk menemukan nilai p dan q dengan 

memfaktorkan kunci publik (n) dengan menggunakan metode femart’s 

faktorisasi dan pollard’s rho . 

2. Mengetahui tingkat keamanan algoritma RSA ditinjau dari panjang 

atau besarnya kunci publik n yang dibangkitkan dengan memenuhi 

        , dan bagaimana perbedaan lama waktu pemfaktoran 

kunci publik n jika menggunakan metode femart’s faktorisasi dan 

pollard’s rho. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya kemungkinan pembahasan masalah yang dilakukan, 

maka peneliti membuat pembatasan ruang lingkup permasalahan penelitian untuk 

memfokuskan penelitian, yaitu : 

1. Menggunakan Algoritma RSA Standar. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah java 

SE. 

3. Algoritma Kriptografi yang di uji adalah RSA standar dengan panjang 

kunci minimal 16 bit. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah : 
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1.5.1 Studi Pustaka 

Melakukan studi literatur terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Literatur tersebut meliputi paper, jurnal, artikel dan 

buku-buku yang menjelaskan tentang algoritma RSA, penelitian tentang metode 

faktorisasi algoritma RSA, dan metode algoritma femarts faktorisasi dan 

pollard-rho. 

1.5.2 Perancangan Program 

Tahap ini akan dilakukan analisa masalah yang dihadapi dengan 

mengidentifikasi masalah, memodelkan masalah secara konseptual dengan 

flowchart yang meliputi tujuan, dan solusi yang di tawarkan. Langkah selanjutnya 

dilakukan perancangan program menggunakan perangkat lunak dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

1.    Editor Java Netbeans IDE versi 8.2 

2.    Kompiler Java JDK versi 8.0 dan JRE versi 8.0 

Hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem adalah satu buah 

komputer dengan spesifikasi RAM 2 GB, Prosesor Intel Pentium, dan bersistem 

operasi windows 7 ulmatimate 64 bit. 

1.5.3 Implementasi Program 

Implementasi algoritma RSA standar yang diterapkan pada pengkodean 

(coding) program untuk mengimplementasikan metode femart’s faktorisasi dan 

pollard’s rho dalam menganalisa keamanan algoritma RSA standar 

1.5.4 Pengujian dan Analisa 

Pengujian dilakukan untuk menganalisa keamanan algoritma RSA dengan 

menggunakan metode fermat faktorisasi dan pollard rho. Uji tersebut bertujuan 

untuk mendapatkan nilai p dan q, serta mengetahui perbedaan lama waktu 
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pemfaktoran. Keamanan pada algoritma RSA dengan ini dapat diketahui 

kelemahan-kelamahannya.  

1.5.5 Skenario Pengujian Penelitian 

Skenario pengujian yang dilakukan yaitu dengan menjalankan program dan 

memasukan berbagai input kunci publik yang telah dibangkitkan yang memenuhi 

        untuk difaktorkan dengan menggunakan metode fermat’s 

faktorisasi dan pollard’s rho untuk mendapatkan nilai p dan q serta mengetahui 

perbedaan lama waktu pemfaktoran. 

1.5.6 Pengujian Yang Sudah Pernah Dilakukan 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Chandra Segar T dan Vijayaragayan R 

tahun 2013 yang berjudul “Pell’s RSA Key Generation And Its Security 

Analysis” melakukan penelitian yang berjudul Pell’s RSA key generation and its 

security analysis. Penelitian ini mendesain proses pembangkitan kunci pada 

algoritma RSA untuk menghindari nilai d kecil dan ekstraksi nilai Euler’s totient 

function (Ф(N)) dari metode faktorisasi Fermat. Wiener attack atau lattice attack 

dapat melumpuhkan keamanan algoritma RSA yang disebabkan oleh penggunaan 

nilai d yang kecil. Penelitian ini membandingkan keamanan antara Pell’s RSA dan 

RSA standar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangkitan kunci pada 

Pell’s RSA dapat mencegah dari serangan Wiener.  

1.5.7 Pembuatan Laporan 

 Melakukan penyusunan laporan hasil implementasi dan pengujian serta 

analisa dari serangkaian penelitian yang sudah dilakukan. Penulis mengambil 

kesimpulan dari hasil pengujian dan analisa yang kemudian dituliskan kedalam 

bentuk laporan tugas akhir. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Bagian isi dari tugas akhir ini tersusun kedalam beberapa bab yang sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi ulasan permasalahan dari akgoritma RSA yang kemudian 

menjadi dasar perlunya dilakukan penelitian pada keamanan algoritma RSA 

standar disertai dengan metode yang di pakai. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bagian ini merupakan dasar teori dan studi literatur yan mendasari pengujian 

ini. Tinjauan pustaka meliputi review dari penelitaian yang telah dilakukan 

dengan penelitian ini. Landasan teori berisi tentang rumus dasar dan 

variabel-variabel pengaruh yang dipakai dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini berisi tentang rancangan algoritma RSA standar dan metode 

faktorisasi attack untuk menganalisa keamanan dengan menggunakan femarts 

faktorisasi dan pollard-rho. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

Bagian ini membahas hasil implementasi algoritma RSA standar yang akan 

di analisa keamanannya dengan menggunakan metode fermats faktorisasi dan 

pollard-rho. Selain itu juga sudah disertakan hasil pengujian dan analisanya. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan yang menjadi intisari dari serangkaian 

penelitian yang sudah dilakukan dan saran untuk penelitian berikutnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber yang digunakan sebagai referensi dalam pengujian ini baik 

dalam bentuk buku, jurnal dan peper.  

LAMPIRAN 

Berisi data-data dalam bentuk gambar dan grafik sebagai pendukung dan 

tambahan informasi dalam perancangan ini. 


