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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Socket TCP merupakan abstraksi yang dapat digunakan untuk

pengiriman dan penerimaan data melalui koneksi antar dua host dalam jaringan

komputer yang memungkinkan programmer menggunakan koneksi jaringan

untuk menentukan aliran data untuk ditulis dan dibaca [1]. Jaringan yang

bersifat publik memungkinkan terjadinya penyadapan data. Masalah ini dapat

diatasi dengan mengimplementasikan teknik kriptografi terhadap socket TCP.

Ashari Arief dan Ragil Saputra (2016) melakukan penelitian untuk

mengimplementasikan algoritma RSA-CRT pada aplikasi instant messaging

berbasis socket TCP [2]. Algoritma RSA-CRT pada dasarnya sama dengan

algoritma RSA biasa namun memiliki kecepatan dekripsi yang lebih tinggi [3].

Algoritma RSA dianggap aman untuk mengamankan data pada socket TCP.

Algoritma RSA termasuk algoritma penyandian kunci asimetris yang

dibuat pada tahun 1977. Algoritma ini terdiri dari tiga proses yaitu

pembangkitan kunci, enkripsi dan dekripsi [3]. Algoritma ini memiliki beberapa

properti seperti nilai N, nilai e, dan nilai d. Nilai N diperoleh dari hasil kali dua

bilangan prima (p dan q). Pasangan nilai n dan nilai e disebut kunci publik yang

disebarluaskan untuk proses enkripsi, sedangkan pasangan nilai n dan nilai d

disebut kunci privat yang bersifat rahasia untuk proses dekripsi.

Algoritma RSA memiliki perfoma yang lebih lambat jika

dibandingkan dengan algoritma kriptografi simetris seperti DES sehingga

banyak penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki perfoma algoritma RSA

[4], hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam varian dalam

algoritma RSA. Prof. Dr. Alaa Hussein Al-Hamami dan Ibrahem Abdallah

Alderiseh (2012) melakukan penelitian untuk menerapkan tiga bilangan prima

pada algoritma RSA dengan ukuran bit yang lebih rendah dari algoritma aslinya.

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa metode yang diusulkan dapat

meningkatkan kecepatan algoritma RSA seperti waktu pembangkitan kunci,
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waktu enkripsi, dan waktu dekripsi jika dibandingkan dengan algoritma RSA

aslinya [5]. Seema Verna dan Deepak Garg (2015) melakukan penelitian untuk

membandingkan perfoma tiap varian algoritma RSA seperti RSA standar,

RSA-CRT, multi prime RSA, rebalanced RSA, Rprime RSA, dan rebalanced

RSA variant. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan varian algoritma RSA

yang memiliki perfoma yang lebih baik [6].

Algoritma RSA dinilai aman namun implementasi dan pemilihan

parameter yang tidak tepat dapat meruntuhkan keamanan algoritma RSA

sehingga muncul berbagai metode untuk melakukan penyerangan. Michael

Winner membuktikan bahwa jika nilai d < N1/4 maka nilai d dapat ditemukan

hanya dengan sepasang nilai n dan nilai e pada kunci publik [7]. Jenis serangan

ini dikenal dengan wiener attack. Wiener attack menggunakan fraksaksi terus

menerus untuk mengeksploitasi kesalahan pengaplikasian algoritma RSA [8].

Metode penyerangan lain selain wiener attack yaitu known plain text attack.

Teks asli (plain text) dan teks sandi (cipher text) pada algoritma RSA adalah

bilangan bulat antara 0 hingga N － 1. Informasi ini yang menjadi konsep

dilakukannya metode penyerangan known plain text attack [3]. Known plain

text attack menggunakan himpunan P (plain text) dan C (cipher text) yang

berkorespodensi untuk mengetahui plain text yang dikirimkan oleh korban

(victim) apabila terdapat C yang sama [4], hal ini tentu juga harus menjadi

sebuah pertimbangan dalam pengaplikasian algoritma RSA disamping

memperbaiki perfomanya.

Kekuatan keamanan dari algoritma RSA bersandar pada kesulitan

faktorisasi bilangan besar yaitu memfaktorisasi nilai N menjadi dua faktor

prima (p dan q) [9]. Nidhi Lal, Anurag Prakash, dan Shishipal Khumar (2014)

melakukan penelitian tentang modifikasi algoritma trial division untuk

memfaktorisasi nilai N pada kunci publik algoritma RSA. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa jika seseorang berhasil memfaktorisasi nilai N pada

kunci publik algoritma RSA maka kemungkinan untuk mengetahui nilai kunci

privat menjadi semakin mudah sehingga kekuatan keamanan dari algoritma

RSA menjadi semakin melemah [10], hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Dr.
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Alaa Hussein Al-Hamami dan Ibrahem Abdallah Alderiseh (2012) yang

menyebutkan bahwa kelemahan dari algoritma RSA adalah jika menggunakan

dua bilangan prima [5].

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan improvisasi algoritma RSA

standar. Metode acuan yang dipakai Improvisasi ini adalah usulan improvisasi

yang digagas oleh Nikita Somani dan Dharmendra Mangal (2014) dengan

jumlah penggunaan bilangan prima dan metode dekripsi yang berbeda.

Bilangan prima yang digunakan bervariasi yaitu 2 hingga 6 bilangan prima.

Metode dekripsi yang digunakan pada penelitian ini memiliki urutan langkah

yang sama dengan metode acuan namun menggunakan rumus yang sama

dengan algoritma RSA standar. Improvisasi algoritma RSA ini

diimplementasikan pada instant messaging berbasis socket TCP. Penelitian ini

juga bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan perfoma antara

algoritma RSA standar dan improvisasi algoritma RSA. Metode known plain

text attack dan wiener attack juga digunakan untuk melakukan perbandingan

tingkat keamanan antara algoritma RSA standar dan improvisasi algoritma

RSA.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil berdasarkan uraian pada latar

belakang adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi improvisai algoritma RSA pada instant

messaging berbasis socket TCP berbasis java?

b. Bagaimana perbandingan perfoma antara algoritma RSA dan

improvisasi algoritma RSA?

c. Bagaimana uji keamanan antara algoritma RSA dan improvisasi

algoritma RSA?
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1.3 Tujuan

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan improvisasi algoritma RSA pada instant

messaging berbasis socket TCP berbasis java.

b. Membandingkan perfoma algoritma RSA dan improvisasi algoritma

RSA yang meliputi waktu pembangkitan kunci, waktu enkripsi, waktu

dekripsi, dan waktu pengiriman pesan.

c. Membandingkan uji keamanan pada algoritma RSA dan improvisasi

algoritma RSA dengan metode penyerangan known plain text attack

dan wiener attack.

1.4 Batasan Masalah

Berikut ini adalah ruang lingkup yang menjadi titik fokus dalam

pelaksanaan penelitian:

a. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma RSA

standar dan improvisasi algoritma RSA.

b. Panjang bit yang digunakan pada bilangan prima adalah 128 bit (16

byte) dan 256 bit (32 byte).

c. Improvisasi pada algoritma RSA didasarkan pada penelitian yang sudah

dilakukan oleh Nikita Somani dan Dharmendra Mangal [5] dengan

perbedaan menggunakan prosedur dekripsi yang berbeda dan

menggunakan jumlah bilangan prima 2 sampai 6.

d. Metode known plain text attack menggunakan himpunan bilangan

ASCII desimal (0 - 255).

e. Arsitektur instant messaging pada penilitian ini sama dengan arsitektur

instant messaging pada penelitian yang dilakukan oleh Ashari Arief dan

Ragil Saputra [2].
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1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Studi Pustaka

Melakukan pengkajian berdasarkan data-data yang didapat dari

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku atau laporan penelitian

seperti jurnal, artikel ataupun skripsi. Topik yang dikaji adalah algoritma RSA,

penelitian tentang pengembangan algoritma RSA, dan socket TCP di java.

1.5.2 Analisa dan Perancangan Sistem

Melakukan perancangan algoritma RSA standar, improvisasi

algoritma RSA, metode known plain text attack, dan wiener attack.

Perancangan sistem menggunakan beberapa perangkat lunak dengan spesifikasi

sebagai berikut:

1. Editor Java: Netbeans IDE versi 8.1

2. Kompiler Java: JDK versi 8.0 dan JRE versi 8.0

Hardware untuk menjalankan sistem adalah satu buah komputer

untuk menjalankan beberapa sistem sekaligus (client socket TCP dan server

socket TCP) yang terkoneksi dengan jaringan local host (127.0.0.1). Komputer

yang digunakan memiliki spesifikasi RAM 2 GB, Prosessor AMD E-300 APU

1.30 GHz dan sistem operasi windows 7 Ultimate 32 bit.

1.5.3 Implementasi

Mengimplementasikan algoritma RSA standar dan improvisasi

algoritma RSA pada instant messaging berbasis socket TCP. Tiap algoritma

tersebut diimplementasikan kedalam source code berbahasa java kemudian

dimasukkan dalam pembuatan instant messaging berbasis socket TCP. Peneliti

juga mengimplementasikan metode known plain text attack dan wiener attack

ke dalam sebuah program untuk menguji keamanan algoritma RSA standar dan

improvisasi algoritma RSA.
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1.5.4 Pengujian dan Analisa

Pengujian dan analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian pertama adalah menganalisis perbandingan perfoma antara

algoritma RSA standar dan improvisasi algoritma RSA. Pefoma yang

dibandingankan adalah waktu pembangkitan kunci (key generation

time), waktu enkripsi, waktu dekripsi dan waktu pengiriman pesan

dari client socket pengrim hingga client socket penerima. Skenario

pertama adalah melakukan pengujian waktu pembangkitan kunci.

Pengujian waktu pembangkitan kunci ini mengacu pada penelitian

yang dilakukan oleh Balram Swani et. al. [11]. Waktu pembangkitan

kunci diamti dari waktu yang dibutuhkan algoritma untuk membentuk

kunci publik dan kunci privat. Skenario kedua adalah kedua adalah

melakukan pengujian waktu enkripsi, waktu dekripsi, dan waktu

pengiriman pesan. Pengujian waktu enkripsi dan waktu dekripsi

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Alaa. Hussein

Al-Hamami dan Ibrahem Abdallah Alderiseh [5] namun pada

pengujian ini hanya menampilkan waktu enkripsi, waktu dekripsi dan

waktu pengiriman pesan. Panjang pesan asli (plain text) yang

digunakan pada pengujian adalah 50, 100, dan 160 karakter. Waktu

enkripsi diamati dari waktu yang diperlukan algoritma untuk

mengenkripsi pesan asli menjadi pesan terenkripsi, sedangkan waktu

dekripsi diamati dari waktu yang diperlukan algoritma untuk

mendekripsi pesan terenkripsi menjadi pesan asli. Parameter yang

digunakan pengujian ini terdiri dari panjang bit bilangan prima dan

panjang bit eksponen enkripsi. Panjang bit bilangan prima yang

digunakan adalah 128 bit dan 256 bit. Panjang bit eksponen enkripsi

yang digunakan diantaranya sama dengan panjang bit bilangan prima

yang dibangkitkan dan panjang bit nilai Ф(N) dikurangi 2 hingga 4.

Jumlah bilangan prima yang digunakan pada improvisasi algoritma

RSA bervariasi yaitu 2 hingga 6 bilangan prima.

2. Pengujian kedua adalah menganalisis perbandingan keamanan antara

algoritma RSA standar dan improvisasi algoritma RSA dengan
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metode known plain text attack dan wiener attack. Skenario pertama

melakukan pengujian keamanan dengan metode known plain text

attack. Landasan yang digunakan pengujian ini adalah laporan

peneltian yang ditulis oleh Nikita Somani dan Dhamendra Mangal [4]

dan buku yang ditulis oleh Rifki Sadikin [3]. Skenario pengujian ini

berbeda untuk tiap algoritma. Parameter yang digunakan pada

pengujian ini adalah bilangan prima 128 bit dan 256 bit. Pengujian

known plain text attack pada algoritma RSA standar dilakukan secara

langsung dengan memanfaatkan data kunci publik dan cipher text

yang diambil dari server socket. Pengujian known plain text attack

pada improvisasi algoritma RSA dilakukan dengan skenario yang

berbeda. Pengujian ini memanfaatkan sebuah pesan asli “hello world”

yang dikemudian dienkripsi dengan kunci publik (N,e) improvisasi

algoritma RSA yang menggunakan 2 hingga 6 bilangan prima.

Panjang bit bilangan acak k untuk proses enkripsi yang digunakan

adalah 2 - 21 bit. Analisis known plain text attack dilakukan dalam

dua tahap. Tahap pertama adalah menemukan nilai k dari cipher text

nilai k (Ck). Tahap kedua adalah menemukan plain text dari cipher

text (C) dengan memanfaatkan nilai k yang berhasil ditemukan pada

tahap pertama. Skenario kedua adalah melakukan pengujian

keamanan dengan metode wiener attack. Skenario pengujian ini

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Thuc D. Nguyen [7].

Pengujian ini menggunakan lima interval nilai d yang diambil dari

salah satu tabel laporan penelitian tersebut. Tiap interval dibangkitkan

3000 pasangan kunci. Pasangan kunci pada algoritma RSA standar

dibentuk dari dua bilangan prima yang memenuhi p < q < 2p,

sedangkan pasangan kunci pada improvisasi algoritma dibentuk dari

sejumlah bilangan prima yang memenuhi p1 ≠ p2 ≠ … ≠ pn. Parameter

pengujian ini terdiri dari panjang bit bilangan prima dan panjang bit

eksponen enkripsi. Panjang bit bilangan prima yang digunakan adalah

128 bit dan 256 bit. Panjang bit eksponen enkripsi sama dengan

panjang bit bilangan prima yang dibangkitkan.
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1.5.5 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.

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 algoritma RSA yang kemudian

menjadi dasar perlunya dilakukan improvisasi pada algoritma RSA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas hasil studi literatur yang menjadi landasan ilmiah dari topik

penelitian dalam tugas akhir ini.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bagian ini berisi tentang rancangan algoritma RSA standar dan rancangan

improvisasi algoritma RSA serta rancangan metode uji keamanan (known plain

text attack dan wiener attack).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bagian ini membahas hasil implementasi algoritma RSA standar dan improvisasi

algoritma RSA serta implementasi metode uji keamanan. Bagian ini juga

membahas hasil penelitian dan analisa.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi kesimpulan yang menjadi ikhtisar dari serangkaian penelitian

yang sudah dilakukan dan saran untuk penelitian terkait berikutnya.
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