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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1  Kriptografi (cryptosystem) 

Kriptografi (Criyptosystem) atau yang sering disebut juga dengan sistem 

ciper (chiper system) merupakan sistem yang mempunyai dua fungsi sebagai 

algoritma enkripsi, algoritma dekripsi dan tiga komponen teks, antara lain : 

plaintext, chipertext dan kunci (Muchlis & Rachmawati, 2017). Setiap teknologi 

memiliki kelemahan, dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada kriptografi 

tersebut maka serangan dapat dilakukan. Enkripsi dan dekripsi merupakan salah 

satu bagian dari kriptografi. Enkripsi merupakan proses merubah data asli menjadi 

bentuk yang tidak bisa dimengerti, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga 

keamanan pesan tetap asli tanpa gangguan dari pihak luar. Dekripsi mengubah 

plaintext menjadi cipertext untuk mengembalikan isi dari data asli. Kriptografi 

kunci publik asimetri merupakan  kriptografi modern yang masih digunakan 

sampai saat ini (Wibowo, Susanto, & Karel, 2011).  

2.2 Kriptografi Kunci Publik 

Proses enkripsi dan dekripsi pada kriptografi asimetrik menggunakan dua 

kunci yang berbeda, daiantaranya kunci public dan kunci privat. Kunci publik 

hasil dari enkripsi disebarkan secara luas. Kunci privat digunakan secara pribadi 

untuk mendekripsi isi pesan dan tidak disebarluaskan seperti kunci publik, untuk 

itulah kriptografi ini dikenal dengan nama kriptografi kunci publik sampai saat ini. 

Algoritma yang terkenal menggunakan kunci asimetris ini adalah RSA dan ECC. 

Setiap pengguna sistem informasi akan memiliki sepasang kunci publik dan kunci 

privat jika menggunakan kriptosistem asimetrik. Kunci publik didistribusikan 

secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara pribadi. Berikut skema 

proses enkripsi dan dekripsi algoritma asimetrik(Sunny, 2011) : 
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Gambar 2.1 : Proses Enkripsi atau Dekripsi Algoritma Asimetrik 

Sistem kriptografi kunci-publik, sering disebut algoritma asimetris 

merupakan algoritma di mana untuk enkripsi di gunakan kunci berbeda dengan 

kunci yang digunakan untuk dekripsi. Selain itu, kunci dekripsi tidak mudah 

untuk dihitung dari suatu kunci enkripsi. Algoritma ini memiliki kunci publik 

yang disebarluaskan secara bebas untuk pihak luar agar dapat menggunakan kunci 

enkripsi untuk mendekripsi pesan, tetapi hanya orang tertentu dengan kunci 

dekripsi yang sesuai dapat mendekripsi pesan. Terdapat dua kelemahan dalam 

sistem kriptografi kunci publik terkait masalah metematika yang sering dijadikan 

dasar pembangkitan sepasang kunci pada algoritma kunci-publik, antara lain (Ir. 

Rinaldi Munir, 2004) : 

1. Pemfaktoran 

Diberikan bilangan bulat n. Faktorkan n menjadi faktor-faktor primanya. 

Semakin besar n maka semakin sulit dalam memfaktorkan nilai n (butuh 

waktu sangat lama), sehingga waktu yang dibutuhkan dalam memfaktorkan 

semakin lama. Salah satu algoritma yang menggunakan prinsip ini adalah 

RSA. 

2. Logaritma diskrit 

Algoritma diskrit menemukan x sehingga               sulit dihitung. 

Karena semakin besar p, q dan n maka semakin sulit memfaktorannya. 

Algoritma yang menggunakan prinsip ini yaitu algoritma El-Gamal dan 

DSA. 

Kelebihan kriptografi kunci publik asimetri terletak pada kunci privat karena 

kunci privat perlu dijaga untuk tetap rahasia oleh setiap entitas yang berhubungan, 
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akan tetapi keaslian kunci publik wajib terjamin. Pasangan kunci publik dan kunci 

privat sendiri tidak perlu diubah bahkan dalam priode waktu yang panjang 

sehingga dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Panjang 

kunci dapat diatur, dimana semakin panjang bit untuk melakukan pembangkitan 

kunci maka semakin sulit untuk melakukan faktorisasi atau pemecahan karena 

sulitnya memfaktorkan dua bilangan yang sangat besar yang merupakan 

keamanan dari kriptografi kunci publik asimetris ini (Wibowo et al., 2011). 

Algoritma asimetrik yang sampai saat ini masih tetap di pakai adalah algoritma 

RSA, dikarenakan algoritma RSA memiliki keamanan yang terletak pada 

kesulitan untuk memfaktorisasi bilangan besar (n) (Preetha & Nithya, 2013) 

2.3  Algoritma RSA 

Algoritma RSA adalah algoritma kunci publik atau bisa disebut kriptografi 

kunci asimetrik yang dirumuskan oleh tiga orang peneliti yaitu Ron Rivest, Adi 

Shamir dan Leonard Adleman pada tahun 1977 dan selanjutnya dipatenkan oleh 

MIT (Massachusetts Institute of Technology) pada tahun 1983. Sejak 21 september 

tahun 2000, paten tersebut berakhir, sehingga saaat ini semua orang dapat 

menggunakannya dengan bebas. Algoritma RSA merupakan salah satu algoritma 

yang mudah untuk diimplementasikan dan dimengerti. Algoritma RSA adalah 

sebuah algoritma dari sekian banyak teori seperti extended eculid alggorithm, 

euler’s function sampai femart theorem. Algoritma ini menjadi sulit untuk 

difaktorkan dalam  bilangan yang besar (B. Ambedkar & Bedi, 2011). 

Algoritma RSA adalah kriptografi asimetrik yang menghasilkan dua pasang 

kunci publik dan kunci privat dengan cara membangkitkan kunci yang sesuai, 

algoritma RSA sendiri saat ini merupakan salah satu standar de facto kriptografi 

asimetrik. RSA juga menggunakan dua buah kunci yaitu kunci publik dan kunci 

privat dalam membuat kunci tersebut. Algoritma yang berfungsi untuk 

membangkitkan kunci selanjutnya melakukan proses enkripsi dan dibutuhkan 

kunci publik untuk merubah plaintex dan kunci privat digunakan untuk dekripsi 

sehingga plaintext dapat kembali ke bentuk semula. Keistimewaan dari algoritma 

RSA adalah plaintext dapat dienkripsi dengan kunci privat dan didekripsi dengan 
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kunci publik, sehingga proses enkripsi dan dekripsi dengan kuncinya berlaku 

secara bolak-balik (Imani. Prasasti, 2002). 

 Algoritma ini terdiri dari tiga proses yaitu pembangkitan kunci, enkripsi dan 

dekripsi. Tahap pertama yang dilakukan algoritma ini adalah membangkitkan dua 

bilangan prima besar yang dinotasikan dengan p dan q (Rifki Sadikin, 2012). Kunci 

yang digunakan pada algoritma adalah kunci publik (e) dan kunci privat (d). Kunci 

publik dapat didistribusikan secara bebas ke semua orang untuk enkripsi dan kunci 

privat bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh pemilik kunci publik untuk 

dekripsi. Algoritma RSA memiliki komponen-komponen sebagai berikut (Muchlis 

& Rachmawati, 2017): 

1. p dan q bilangan prima       

2.        (modulus)  dengan syarat n =  p < q < 2p     

3.                      

4.   (kunci publik)        

5.   (kunci privat)        

6.   (Plaintext)         

7.   (cipertext)          

       

Gambar 2.2 : Skema Algoritma RSA . 

 

2.3.1 Fungsi euler   

Fungsi euler mendefinisikan      untuk      yang menyatakan 

banyaknya bilangan bulat positif < n yang mempunyai invers terhadap operasi 

perkalian. 

Contohnya : 

 Z8 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

      4, karena yang memiliki invers hanya 1,3,5,7 

Teorema (untuk mencari nilai  (n)) sebagai berikut :  
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Diberikan   ∏   
      

     dengan bilangan pi bilangan prima, m 

banyaknya bilangan prima,     ,        maka       ∏   
     

   

  
     . Contohnya : 

    

              

                   

Teorema 1 adalah jika      adalah bilangan komposit dengan p dan q prima, 

maka dengan rumus                           Teorema 2 sedangkan 

jika diberikan dua buah bilangan bulat a dan m, dengan     sedemikian 

sehingga            maka               . 

 

2.3.2 Fungsi gcd (great common divisor) 

Dua buah bilangan bulat tidak nol a dan b. Fungsi pembagi bersama terbesar 

atau gcd (great common divisor) dari a dan b adalah bilangan bulat terbesar d 

sedemikian hingga d | a dan d | b, atau dinyatakan dengan           . 

Contohnya sebagai berikut : 

Faktor pembagi 45 adalah  : 1, 3, 5, 9, 15, 45 

Faktor pembagi 36 adalah  : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 

Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah :1, 3, 9. Dapat dikatakan sehingga 

            . 

 

2.3.3 Fungsi Algoritma Euclidean 

Dasar teorema Euclidean sebelumnya, dikembangakan sebuah algoritma yang 

di sebut dengan algoritma Euclidian untuk mencari     dari dua buah bilangan 

bulat. Sebagai contohnya sebagai berikut : 

           dan dipenuhi syarat    , kemudian dihitung dengan 

menggunakan algoritma Euclidean dengan cara . 
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Gambar 2.3 : Mencari dengan algoritma Euclidean 

Perhitungan dengan menggunakan algoritma Euclidean seperti gambar diatas 

sehingga nilai                                 . 

2.3.4 Pembangkitan Kunci 

Pembangkitan kunci publik maupun kunci privat pada algoritma RSA yang 

memenuhi          mempunyai ilustrasi cara kerja, kita misalkan user A 

sebagai pengirim pesan dan user B sebagai penerima pesan sehingga user A 

melakukan pembangkitan kunci terlebih dahulu. Berikut proses pembangkitan 

kunci algoritma RSA (Verma & Garg, 2015) :  

1. Pilih dua bilangan prima  p dan q dengan ukuran yang berbeda. 

Keterangan  : 

 p = bilangan prima p 

 q = bilangan prima q 

2. Menhitung nilai n dengan rumus        dengan syarat n = p < q < 

2p...........................................................................................rumus  2.1 

Keterangan : 

n = modulus n 

p = bilangan prima p 

q = bilangan prima q 

3. Menhitung nilai phi dengan rumus              

  . ...........................................................................................rumus 2.2  

Keterangan : 

      = euler totien function 

 p  = bilangan prima p 

 q  = bilangan prima q 



14 
 

4.  Mencari bilangan bulat e dengan rumus     (      )  

                .............................................................rumus 2.3 

Keterangan : 

      : faktor persekutuan terbesar (great common divisor)  

 e  : biangan bulat acak didapatkan dari           

5. Hitung eksponen dekripsi d dengan rumus 

                            ...............................rumus 

2.4 Keterangan : 

d  : nilai eksponen dengan           

e  : bilangan bulat 

       : euler totien function 

Setelah melalui cara ini, maka kita akan mendapatkan kunci publik dan 

kunci privat. Kunci publik terdiri dari dua elemen, yaitu : 

1. (n,e) kunci publik. 

2. (n,d) kunci privat 

 

2.3.5 Proses Enkripsi Pesan 

Proses pembangkitan kunci sudah dilakukan kemudian si A ingin mengirim 

pesan m kepada si B, sebelumnya si A mempublikasikan kunci publiknya kepada si 

B setelah itu A mengubah m menjadi angka     dengan menggunakan  

metode Padding scheme yang harus dibangun secara hati-hati sehingga tidak ada 

nilai dari m yang menyebabkan masalah keamanan. Contoh, jika kita ambil contoh 

sederhana dari penampilan ASCII dari m dan menggabungkan bit-bit secara 

bersama-sama akan menghasilkan n, kemudian pesan yang berisi ASCII tunggal 

karakter NUL (nilai numeris 0) akan menghasilkan n = 0, yang akan menghasilkan 

chipertext 0 apapun itu nilai dari e dan n yang digunakan. 

User A mempunyai nilai n dan mengetahui n dan e, yang telah diumumkan 

oleh B, A kemudian menghitung chipertext c yang terkait pada n dengan rumus 

     mod n. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan 

metode exponentation by squaring, yaitu sebuah algoritma yang dipakai untuk 

komputasi terhadap sejumlah nilai integer yang besar dengan cepat, kemudian A 

mengirimkan c (chipertext) kepada si B (Muchlis & Rachmawati, 2017) 
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Keterangan : 

 n, e : kunci publik 

m : Plaintext 

 c : Chpertext 

2.3.6 Proses Deripsi Pesan 

Proses dekripsi adalah proses untuk mengembalikan pesan yang telah di 

enkripsi ke bentuk semula. B menerima chipertext (c) dari si A, kemudian  B 

melakukan dekripsi pesan dari si A yang masih berupa chipertext. Dekripsi 

dilakukan menggunakan kunci privat d, chipertext yang telah dibagi menjadi 

blok-blok chiper yang sama panjang c (chipertext), kembali di ubah ke plaintext 

(TA) dengan rumus      
d
      . Blok-blok chiperext didekripsikan dari 

representasi M ke plaintext (Muchlis & Rachmawati, 2017) 

Keterangan : 

m : Plaintext  

c : Chipertext 

 

2.4 Kriptanalisis 

Kriptanalisis adalah bidang ilmu yang memecahkan chipertext tanpa memiliki 

secara sah kunci yang digunakan, biasanya mendapatkan beberapa atau 

keseluruhan plaintext bahkan kuncinya (Tilborg, at all, 2011:197). Seseorang 

yang dapat memecah chiptext dan mendapatkan kunci privat disebut dengan 

kriptanalisis. Pembahasan mengenai serangan terhadap kritpografi selalu kita 

asumsikan bahwa kriptaanalisis mengetahui kunci yang digunakan dari setiap 

algoritma kriptografi, sehingga satu-satunya keamanan sistem kriptografi terdapat 

pada kunci yang dimiliki masing-masing algoritma 

 

2.5 Keamanan Algoritma RSA 

Keamanan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan untuk 

memfaktorisasi bilangan besar (n) yang di dapatkan secara acak menjadi dua 

faktor bilangan prima (p dan q) (Preetha & Nithya, 2013). Sekali n berhasil di 

faktorisasi menjadi p dan q dengan rumus                yang 

selanjutnya dihitung untuk mendapatkan kunci privat sehingga pesan yang 
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terenkripsi dapat di dekripsi, akan tetapi jika pemilihan parameter yang kurang 

tepat dari algoritma RSA akan membuat algoritma RSA menjadi rentan untuk 

diserang. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai p dan q panjangnya lebih 

dari 100 digit, dengan ini hasil kali       akan berukuran lebih dari 200 digit. 

Menurut Rivest dan kawan-kawan, usaha 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 milidetik). Permasalahan nya 

apabila nilai p dan q mempunyai panjang lebih dari 100 digit maka akan 

memperlambat proses dekripsi di algoritma RSA (Arief dan Saputra, 2016). 

Algoritma yang paling mangkus untuk memfaktorkan bilangan yang besar belum 

ditemukan. Inilah yang membuat algoritma RSA tetap dipakai hingga saat ini, 

selagi belum ditemukan algoritma yang mengkus untuk memfaktorkan bilangan 

bulat menjadi faktor primanya, maka algoritma RSA tetap aman 

direkomendasikan untuk menyandikan pesan. 

 

2.6 Teknik Penyerangan Pada Algoritma RSA 

Secara garis besar dapat dikelompokan menjadi lima, yaitu pemfaktoran 

(Factoring), serangan fungsi RSA, implementasi serangan, timming attack dan 

Partial Ke Exposure (Cid, C.F. 2003) (Wibowo et al., 2011). 

1. Serangan Pemfaktoran atau faktorisasi 

Penyerangan ini bertujuan dalam memfaktorkan bilangan n menjadi dua 

buah faktor primanya yaitu p dan q, jika p dan q berhasil di faktorkan, 

selanjutnya dihitung menggunakan rumus                 

sehingga dengan mudah dapat menghitung kunci privat dengan rumus 

                           . Metode penyerangan faktorisasi 

tersebut antara lain metode Fermat’s Difference of Squares, metode euler’s 

factoring, metode femart’s faktorisasi, metode pollard rho dan continued 

fractions algoritma. 

2. Serangan fungsi RSA 

Serangan ini menyerang pada keunggulan yang dimiliki oleh algoritma. 

Biasanya memanfaatkan kesalahan sistem, kunci publik yang 
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disebarluaskan sehingga dapat dilakukannya serangan ini, dan lain-lain. 

Serangan ini menggunakan teknik matematika canggih, dimana beberapa 

metodenya adalah low private exsponent attack, message attack dan short 

pad attack. 

3. Serangan Implementasi serangan 

Serangan ini (disebut juga side-chenel attacs) ditujukan pada rincian 

implementasinya. Dalam kasus ini, penyerang menggunakan beberapa 

informasi tambahan yang bocor dari implementasi fungsi RSA atau 

memanfaatkan kesalahan implementasi. Pertahanan terhadap serangan 

sangat sulit, biasanya mengurangi jumlah informasi yang bocor atau 

membuatnya tidak berkaitan. Beberapa metodenya adalah timming attack, 

power analysis dan failur analisis. 

4. Timing Attack 

Timming attack mengeksploitasi operasi cryptographic. kunci private 

dapat dihitung secara akurat, pada beberapa kasus statistik dapat 

diimplementasikan untuk mendapatkan kunci private yang di butuhkan 

untuk komputasi dengan cara timing attack, penyerang menggunakan rumus 

                . Penyerang dengan teliti mengukur kebutuhan waktu 

yang dibutuhkan dan menganalisa variasi waktu, sang penyerang bisa 

mendapatkan kunci d satu bit persatu bit sampai keseluruhan d diketahui.   

5. Partial Ke Exposure 

Menggunakan rumus        adalah untuk mencari modulus dari 

algoritma RSA dan e,d adalah komponen enkripsi dan dekripsi dengan 

rumus                            . Bagian ini akan 

membahas mengenai seberapa banyak bit yang dibutuhkan dari d yang 

dibutuhkan untuk mencari d, karena hanya dibuthkan seperempat dari least 

signifikan bit dari d. Algoritma RSA lemah terhadap partial key exposure, 

jika seorang musuh mencoba untuk menyerang system dengan berbagai cara 

dan ternyata dapat menghasilkan beberapa bit dari kunci, tetapi gagal untuk 

menemukan keseluruhan kunci. Serangan seperti timing attack, dapat 

dilakukan sampai seperempat least signifikan bit diketahui, selanjutnya 

musuh dapat menghitung dan menemukan  nilai d. 
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2.7 Faktorisasi   

Faktorisasi adalah memecahkan nilai n untuk menemukan nilai p dan q, 

sehingga hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan nilai yang 

disebutkan. Penyerangan dengan  teknik faktorsasi attack juga menjadi ancaman 

yang perlu diperhatikan (Imani. Prasasti, 2002). Menyebutkan didalam teori 

bilangan , faktorisasi integer adalah dekomposisi dari sejumlah komposit menjadi 

produk dari bilangan bulat kecil. Bilangan bulat ini lebih dibatasi untuk bilangan 

prima, proses ini disebut faktorisasi bilangan prima (Sarnaik, 2015). Banyak 

protokol kriptografi didasarkan pada kesulitan untuk memfaktorkan bilangan 

besar n yang ada pada RSA. Saat penyerang berhasil memfaktorkan nilai n ini 

maka penyerangan mampu menghitung nilai eksponen dekripsi d kemudian 

mendekripsi isi pesan atau data berupa chipertext. Faktorisasi merupakan 

kebalikan dari proses perkalian untuk memecah suatu bilangan menjadi set 

bilangan bulat yang lebih kecil yaitu p dan q. Dekripsi data memerlukan nilai 

kunci privat d dimana d didapatkan dengan rumus                     

       dengan      , apabila penyerang dapat menemukan p dan q dengan 

memfaktorkan nilai n sangatlah mudah untuk mendapatkan nilai kunci publi e dan 

kunci privat d. Salah satu contoh menggunakan teknik penyerangan ini adalah 

faktorisasi attack. 

2.7.1 Teknik Penyerangan Dengan Faktorisasi Attack 

Penyerangan dengan teknik faktorisasi juga menjadi ancaman yang perlu di 

perhatikan, berukut merupakan beberapa contoh teknik faktorisasi (Sihombing, 

oloan, 2016) : 

 

1. Fermat’s Factoring 

Algoritma fermat’s faktorisasi adalah metode yang sangat sederhana  

berdasarkan pada rumus   √ . kita dapat menemukan nilai k yang 

merupakan akar kuadrat dari rumus                kemudian di 

cek apakah nilai n sudah memenuhi syarat dari rumus            

     jika belum maka nilai k ditambah satu. Setelah didapatkan maka 

faktor n dapat dihitung dengan rumus                     . 
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Metode fermat’s bekerja dengan baik ketika faktor jumlah ini menjadi 

dua hal ukuran kira-kira sama yang faktor yang lebih dekat dengan akar 

kuadrat dari jumlah yang akan difaktorkan. Algoritma ini akan buruk 

ketika faktor-faktor yang sangat berbeda ukuran. 

2.  Pollard Rho 

Metode pollard rho merupakan metode untuk menghitung faktor n 

dengan iterasi a polynominal modulo n (B. R. Ambedkar, Gupta, Gautam, 

& Bedi, 2011), metode ini juga dapat memfaktorisasi faktor n untuk 

memperoleh kunci privat, misalkan terdapat dua bilangan bulat a dan b 

dari rumus         , selanjutnya dihitung dengan menggunakan 

rumus                                     

          selanjutnya menghitung niali p              faktor q 

menggunakan rumus       sehingga dapat diperoleh faktor dari n 

(Sarnaik, 2015) . 

Metode dari faktorisasi attack yang penulis gunakan untuk melakukan 

serangan untuk menemukan faktor-faktor dari n yaitu p dan q yaitu diantaranya 

metode pollard rho dan fermats faktorisasi. Kedua metode ini memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing-masing dalam melakukan pemfaktoran terhadap nilai 

kunci publik n. Metode dari faktorisasi attack yang penulis gunakan untuk 

melakukan serangan untuk menemukan faktor-faktor dari n yaitu p dan q yaitu 

diantaranya metode pollard rho dan fermats faktorisasi. Kedua metode ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam melakukan 

pemfaktoran terhadap nilai kunci publik n. 

2.7.1.1  Metode Femarts Faktorisasi Pada RSA 

Abad ke-17 seorang matematikawan asal prancis bernama Pierre de Fermat 

mengemukakan penemuannya mengenai hubungan antara bilangan prima dengan 

aritmatika modular. Munculnya Teorema Fermat ini memberikan peranan penting 

dalam menentukan bilangan faktor prima (Arifin. Jauhar, 2016). 

Penggunaan metode femart’s memiliki kelebihan dan kekurangan. kelebihan 

dalam penggunaan metode ini yaitu, jika suatu bilangan prima n merupakan 
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produk dari dua bilangan yang berdekatan (p, q) dengan rumus   √  dengan 

syarat            idak terlalu besar, dan (p, q) keduanya ganjil, maka p dan 

q dapat dicari dengan mudah menggunakan femart’s faktorisasi sehingga 

mempercepat dalam proses faktorisasi (Kromodiomoeljo, sentot, 2009). 

Kelemahan dari metode femart’s ini adalah jika n bukan merupakan produk dari 

dua bilangan ganjil yang berdekatan, maka femart faktorisasi akan mencoba 

banyak nilai k sebelum menemukan nilai k yang mendapatkan faktor, yang akan 

memperlambat proses faktorisasi semakin lama (Kromodiomoeljo, sentot, 2009). 

p dan q dapat dicari dengan mudah menggunakan Femart’s faktorisasi, 

berikut langkah-langkah cara kerja metode fermat’s (Segar & Vijayaragavan, 

2013)  : 

1. Input kunci publik (n) kemudian nilai n di akarkan menggunakan 

  √ ..................................................................................... rumus 2.5 

2. Hitung bilangan k yang merupakan akar kuadrat dari n dan periksa 

sampai mendapatkan akar kuadrat  sempurna dengan rumus 

             ..................................................................rumus 2.6 

3. Sekarang buat nilai n dengan rumus sampai berikut sampai memenuhi 

         yaitu, jika              lanjut ke langkah 4, jika 

tidak kuadrat sempurna maka tambahkan k++ dan mulai lagi dari 

langkah 3...................................................................................rumus 2.7 

4. Setelah didapatan dapat dihitung faktor dengan rumus     

                 ........................................................rumus 2.8 

Keterangan : 

 k : bilangan akar kuadrat dari n 

 n : modulus n 

 h : nilai dari kuadrat sempurna - modulus 

 p : bilangan prima p 

 q : biangan prima q 

Suatu bilangan komposit ganjil n merupakan produk dari dua bilangan ganjil 

p dan q yang berdekatan, maka p dan q dapat ditemukan dengan mudah, termasuk 

jika p dan q merupakan bilangan prima ganjil berdekatan, sementara itu, jika n 

bukan merupakan produk dari dua bilangan ganjil yang berdekatan, maka femart 
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faktorisasi akan mencoba banyak nilai k sebelum menemukan nilai k yang 

mendapatkan faktor (Segar & Vijayaragavan, 2013). 

2.7.1.2 Metode Pollard-Rho Pada RSA 

Metode Pollard Rho dipublikasikan oleh John Pollard pada tahun 1975. 

Metode ini dipilih untuk menentukan faktor prima dari bilangan bulat yang besar 

dengan hanya menggunakan jumlah lokasi memori yang konstan (Hegde and 

Deepthi, 2015). Metode ini dikenal sebagai metode faktorisasi Pollard Monte 

Carlo. Aloritma Pollard Rho berdasar  pada hal berikut:  

1. Terdapat    dan    sehingga d relatif prima terhadap         tetapi 

n tidak relatif prima terhadap         dimana n ialah sebuah 

bilangan bulat dan d ialah faktor pembagi n. 

2. Dapat dibuktikan dengan rumus              , sehingga dari 

rumus              dapat bernilai 1 atau sebuah faktor dari n 

(Sadikin, 2012). 

Metode pollard-rho faktorisasi merupakan metode untuk menghitung faktor 

n dengan iterasi a polynominal modulo N(B. Ambedkar & Bedi, 2011), metode ini 

juga dapat memfaktorisasi factor dari n untuk memperoleh kunci privat, misalkan 

terdapat dua bilangan bulat a dan b dengan rumus                  

                             maka nilai p dapat dicari dengan 

rumus             , sehingga dapat memperoleh faktor dari n (Sarnaik, 

2015). Faktorisasi integer digunakan untuk menemukan faktor dari n, yaitu setelah 

mengalikan faktor-faktor yang di dapatkan dari nilai n itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh B.R. Ambedkar dan S.S. Bedi dengan judul 

A New Factorization Method to Factorize RSA Public Key Encryption (B. 

Ambedkar & Bedi, 2011) menunjuk kan bahwa metode faktorisasi baru yang 

didasarkan pada metode Pollard Rho dapat dikembangkan untuk mempercepat 

proses faktorisasi kunci publik RSA. Metode pollard rho memiliki Kompleksitas 

dalam perhitungan aritmatika sebanyak √  akan tetapi karena d diharapkan lebih 

kecil atau sama dengan √  maka tetap saja algoritma faktorisasi Pollard Rho 

memungkinkan untuk bilangan integer besar (Sutomo, 2004).  
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Metode pollard’s rho faktorisasi adalah metode untuk menghitung faktor n 

dengan iterasi a polynominal modulo N. Algoritma ini didasarkan pada beberapa 

konsep matemtika seperti integer factorization (Sarnaik, 2015). Prosedur dibawah 

ini akan menjelaskan langkah-langkah algoritma Pollard’s Rho sebagai metode 

factorization (Jaybhay & Jadhav, 2015) : 

1. Masukan sebuah bilangan yang akan di faktorkan yaitu n  

2. Terdapat    dan    , dipilih dengan rumus dan masukan nilai 

        ...............................................................................rumus 2.9 

3. Lakukan perhitungan dengan rumus                     

                          .......................................rumus 2.10 

4. Selanjutnya menghitung nilai gcd untuk mencari faktor dengan rumus 

yaitu             ..........................................................rumus 2.11 

5. Lakukan perulangan pada tahap 3 dan 4 hingga    dan    .  

6. Apabila memenuhi syarat      , maka kedua faktor n dapat dicari 

dengan       untuk mendapatkan nilai 

q................................................................................................rumus 2.12 

Keterangan : 

a : nilai yang sudah ditentukan 

b : nilai yang sudah ditentukan 

gcd : faktor persekutuan terbesar (great common divisor)  

n : modulus 

p : faktor dari p 

q : faktor dari q 

2.7.1.3  Rumus Mencari Kunci Privat 

Proses faktorisasi akan mencari nilai p dan q dan apabila nilai p dan q sudah 

di dapatkan dari hasil memfaktorkan nilai kunci publik n maka seterus nya bisa 

menghitung kunci privat dengan menggunakan rumus                 . 

2.8 Perbandingan Metode Fermat’s Fakatorisasi dan Pollard’s  Rho  

Perbandingan metode fermat’s faktorisasi dan pollard Rho dapat dilihat 

pada table dibawah ini : 
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Tabel  2.1: Perbandingan Metode Fermat’s Faktorisasi dan Pollard Rho 

No. Parameter 
Keterangan 

Fermat’s Faktorisasi 
Keterangan Pollard Rho 

1. Kompleksitas 

metode 

       , algoritma ini 

menemukan kuadrat sempurna 

 

  √  , untuk mengiterasikan 

sebuah fungsi polynominal di 

dalam modulo n (Salah, 

Darwish, & Oqeili, 2006) 

2. Kinerja 

Metode 

Menggunakan fungsi 

                  

Karena jika dapat menemukan 

y sehingga         

maka         dan juga 

       . Metode fermat’s 

bekerja dengan baik 

(Sihombing, n.d. 2016). 

Menggunakan fungsi 

         , karena telah 

terbukti bekerja dengan baik 

untuk masalah 

faktorisasi(Sarnaik, 2015).  

3. Waktu 

Eksekusi 

pada digit n 

Dari penelitian (B. R. 

Ambedkar et al., 2011), 

fermat’ faktorisasi melakukan 

faktoring di 8 digit n dalam 

waktu 100 ms. 

Dari penelitian (Sarnaik, 

2015), pollard rho melakukan 

faktorisasi pada 8 digit n dalam 

waktu 16 ms.  

 

2.9 Tinjauan Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini penelitian-penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, antara lain:   

1. B.R. Ambedkar dan S.S. Bedi dari MJP Rohilkhand University 

mengangkat judul penelitian “A New Factorization Method to Factorize 

RSA Public Key Encryption”. Pada penelitian ini, metode faktorisasi 

baru diajukan untuk mendapatkan faktor dari sebuah bilangan bulat 

positif N. Penelitian ini berfokus pada faktorisasi pada seluruh bilangan 

bulat trivial dan nontrivial dan membutuhkan tahap yang lebih sedikit 
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untuk proses faktorisasi RSA modulus N. Metode ini didasarkan pada 

metode Pollard ρ (Ambedkar & Bedi 2011). 

2. Mahadi Z. Berjudul “Teknik Hacking Algoritma Rivest Shamir Adleman 

(RSA) 512-bit Dengan Menggunakan Metode Difference of Squares”.  

Pada penelitian ini berfokus pada metode faktorisasi, tepatnya dengan 

menggunakan Metode Difference of Squares. Pengiplementasian 

dilakukan mengggunakan bahasa c# 2012, melalui beberapa uji coba 

sample menggunakan parameter waktu untuk menentukan efesiensi 

metoode. Hasil pengujian menunjukan bawa faktor selisih kunci dari 

nilai kunci p dan q, lebih berpengaruh dibandingkan ukuran panjang 

kunci (Z. Muhadi, 2013). 

3. Ramrudin. Berjudul “Simulasi Pencarian Kunci Privat Dengan Metode 

Modifikasi Pollard Rho Pada Algoritma Kriptografi RSA”. Penelitian 

ini berfokus pada algoritma RSA kunci tunggal tanpa adanya modifikasi 

apapun, sehingga dengan faktorisasi n dapat dihasilkan p dan q. Metode 

ini dipilih untuk menemukan faktor prima dari bilangan bulat yang besar 

dengan hanya menggunakan jumlah lokasi memori yang konstan 

(Ramrudin, 2014). 

4. Nidhi Lal. Berjudul “Modified Trial Devision Algorithm Using 

KNJ-Factorization method To Factorize RSA Public Key Encryption”. 

Penelitian ini memberikan solusi terhadap algoritma sebelumnya yaitu 

RSA dalam meruntukan keamanan. Algoritma KNJ –factorization 

digunakan hanya untuk memeriksa faktor yang prima sehingga metode 

ini diusulkan untuk mencari faktor dengan efesien dan mengurangi 

waktu dalam pengujian primality (Lal, Singh, & Kumar, 2014) 

5. Ayasha Fatima. Berjudul “Modified Trial Division Algorithm Using 

Lagrange’s Interpolation Function to Factorize RSA Publik Key”. 

Penelitian ini berfokus pada algoritma interpolasi yang diusulkan 

mengurangi kompleksitas waktu dan algoritma ini bekerja dengan 

sangat baik dan efesien pada faktor-faktor yang terdekat dengan √  

(Fatima & Chaudhary, 2017) 
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6. 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.  

7. Budi Satria Muchlis, M. Andri Budiman dan Dian Rachmawati pada 

tahun 2017 melakukan penelitian tentang “Teknik Pemecaan Kunci 

Alggoritma Rivest Shamir Adleman (RSA) dengan Metde Kraitchik”. 

Pada penelitian ini kunci privat yang dibangkitkan dapat dipecakan 

dengan memfaktrkan kunci publik n menggunakan metode kraitchik 

secara efesien ditinjau dari parameter waktu . 

8. M. Preetha dan M. Nithya pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang 

studi dan analisis kinerja algoritma RSA. Jika plain text (M) pada 

algoritma RSA bernilai 0 atau 1 atau N-1 maka tidak ada keamanan 

karena teks cipher memiliki nilai yang sama. Ide dari penelitian ini 

adalah meningkatkan keamanan algoritma RSA dengan metode OAEP 

(Optimal Asymmetric Encryption Padding). OAEP merupakan teknik 

pengkodean pesan yang dikembangkan oleh Mihir Bellare dan Phil 

Rogaway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


