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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab akan menijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka,tabel pustaka, 

kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 

1.1. Latar Belakang 

Informasi adalah suatu hal yang menjadi peran penting bagi kehidupan 

setiap manusia, saling bertukar informasi adalah hal yang akan selalu 

dilakukan oleh setiap manusia, dari hal tersebut terjadilah kejahatan dalam 

kasus pencurian informasi seperti pesan atau sejenisnya (Reynald et al, 2012). 

Contoh kasus kejahatan pencurian informasi pernah terjadi pada tahun 1867 

oleh sebuah makelar saham Wall Street bekerja sama dengan Western Union 

yang melakukan penyadapan ke operator telegraf, dengan mengirimkan pesan 

ke koran yang ada di Timur Tengah yang telah dilakukan penukaran isi pesan 

dengan pesan palsu(Alvianto et al, 2015).   

Kebutuhan akan keamanan data inilah yang mendorong terciptanya 

metode untuk mengamankan suatu data, metode ini yang disebut dengan 

kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk melakukan 

pengamanan suatu informasi seperti, menjaga keamanan suatu data dan 

autentikasi suatu data. Kriptografi sendiri terdiri dari dua kata yaitu kripto 

yang memiliki arti menyembunyikan dan graphia yang artinya tulisan. 

Kriptografi terdiri dari berbagai metode yang digunakan untuk mengamankan 

suatu data, salah satunya adalah enkripsi, yaitu mengubah informasi plaintext 

menjadi ciphertext segingga tidak dapat di dekripsi oleh pihak yang tidak 

memiliki wewenang atas informasi tersebut (Hasugian, 2017). 

Ada dua jenis algoritma enkripsi berdasarkan jenis pertukaran dan 

penggunaan kunci dalam melakukan enkripsi dan dekripsi,algoritma kunci 

simetris adalah algoritma yang hanya menggunakan satu kunci yang sama 

untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, algoritma kunci asimetris yang 

menggunakan dua jenis kunci yaitu public key dan private key, dimana public 

key digunakan untuk melakukan enkripsi dari suatu pesan dan private key 
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digunakan untuk melakukan dekripsi dari ciphertext (Deshmukh & Rahul, 

2014). Dalam melakukan proses enkripsi dan dekripsi, kunci adalah hal yang 

sangat krusial, maka dari itu kerahasiaan dari suatu kunci harus dijaga, salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengamanan terhadap kunci, 

yaitu dengan melakukan metode pertukaran kunci, dengan cara inilah kunci 

dapat diamankan dari hal yang tidak diinginkan dan kunci tetap dapat dipakai 

untuk proses selanjutnya (Nisa et al., 2020). 

Pada penelitian yang menggunakan metode pertukaran kunci telah 

dilakukan sebelumnya dengan menggunakan algoritma Diffie-Hellman, 

untuk melakukan pertukaran kunci dan pembangkitan kunci yang kemudian 

kunci tersebut akan digunakan untuk proses enkripsi pada penerapan aspek 

privasi AMR (Suryani et al., 2015) . 

Algoritma Diffie-Hellman atau disebut juga dengan Diffie-Hellman Key 

Exchange adalah algoritma kunci simetris yang lebih berfokus pada 

pertukaran kunci saja, sehingga untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi 

membutuhkan algoritma lainnya (Nisa et al., 2020). Penelitian yang 

dilakukan oleh (Deshmukh & Rahul, 2014) mencoba menggabungkan 

algoritma Diffie-Hellman dengan algoritma RSA, penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan keamanan dari algoritma RSA dengan cara 

memanipulasi nilai N, dimana pada algoritma RSA keamanan dari kunci yang 

dibangkitkan bergantung pada nilai N yang gunakan, dengan adanya 

modifikasi ini maka akan meningkatkan keamanan dari algoritma RSA. 

Algoritma RSA adalah salah satu algoritma jenis kunci asimetris dimana 

dalam proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan dua buah kunci yaitu 

public key dan private key, dimana pada proses enkripsi menggunakan public 

key dan pada proses dekripsi akan menggunakan private key (Santomo, 2017). 

Tetapi pada algoritma ini memiliki kekurangan pada proses dekripsi nya, 

dimana proses dekripsi dari algoritma ini tergolong lambat dikarenakan 

perhitungan pemangkatan dan modulo yang cukup besar pada saat proses 

dekripsi (Wulansari, Alamsyah, et al., 2016), dari permasalahan ini telah 

dilakukan penelitian sebelumnya, dimana algoritma RSA dilakukan 
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modifikasi dengan menggunakan teorema CRT  pada proses dekripsinya atau 

disebut dengan RSA-CRT yang digunakan pada aplikasi instant messaging , 

dengan hasil waktu dekripsi dapat dilakukan menjadi dua kali lebih cepat 

(Arief & Saputra, 2016).  

Dari latar belakang diatas maka penulis akan membuat sebuah 

penelitian dengan judul “ Implementasi Algoritma Diffie-Hellman dan RSA-

CRT Pada Aplikasi Chatting”. Dengan tujuan menggabungkan metode Diffie-

Hellman dan RSA untuk membangkitkan public key dan privat key pada 

proses enkripsi dan dekripsi pesan, dan mengatasi permasalahan lama waktu 

proses dekripsi pada RSA menggunakan teorema CRT, atau yang disebut juga 

dengan RSA-CRT. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan msalah yang akan di 

bahas yitu: 

1. Bagaimana proses penggabungan algoritma Diffie-Hellman dan RSA ? 

2. Bagaimana mengatasi lamanya waktu deskripsi pada algoritma RSA 

dengan menggunakan teorema CRT ? 

3. Bagaimana kinerja dari algoritma RSA jika dibandingkan dengan 

algoritma RSA- CRT ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan algoritma Diffie-

Hellman dan RSA dalam membangkitkan kunci dekripsi dan enkripsi, 

mengatasi masalah lamanya waktu pemrosesan dekripsi pada algoritma RSA 

dengan menggunakan teorema CRT dan mengetahui kinerja dari algoritma 

RSA dan RSA-CRT.  

1.4. Ruang Lingkup 

Pada penelitian ini terdapat beberapa ruang linkup, dimaksudkan agar 

pembahasan tidak menjadi meluas: 

1. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman javascript 

2. Aplikasi chatting ini berjalan di localhost 

3. Sistem tidak menghitung bilangan prima dan primitive root 
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4. Pengujian kinerja sistem hanya dilakukan pada satu perangkat komputer. 

5. Aktifitas chatting hanya dapat dilakukan oleh dua pengguna saja 

6. Program hanya dapat melakukan enkripsi dan dekripsi pada karakter 

masukan dengan kode desimal ASCII dari 32 - 127. 

7. Program hanya dapat melakukan enkripsi dan dekripsi pada pesan dengan 

karakter tanpa style bold, italic dan underline.  

1.5. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian ini ada beberapa pustaka yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan, adapun pustaka yang digunakan yaitu: 

(Dargahi et al., 2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Hybrid Security 

Approach By Combining Diffie-Hellman and RSA Algorithms”. Pada 

penelitian ini menjelaskan bahwa menggabungkan algoritma Diffie-Hellman 

dengan pembangkitan kunci pada algoritma RSA menghasilkan peningkatan 

keamanan, dengan memanipulasi nilai N dari algoritma RSA yang 

menghasilkan nilai Y acak yang dibantu oleh secret key algoritma Diffie-

Hellman, dan meminimalkan waktu pembangkitan kunci enkripsi. 

(Arief & Saputra, 2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi 

Kriptografi Kunci Publik dengan Algoritma RSA-CRT pada Aplikasi Instant 

Messaging”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa penggabungan teorema 

CRT pada algoritma RSA pada proses dekripsi dengan menggunakan masukan 

1.8000 karakter dan 56 sampai 88 bit nilai n, memiliki kecepatan dua kali 

lebih cepat dibandingkan waktu dekripsi algoritma RSA. 

(Prihanto, 2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Perbandingan 

Efisiensi Algoritma RSA dan RSA-CRT dengan Data Teks Berukuran Besar”. 

Penelitian ini menyatakan bahwa pada proses dekripsi suatu data teks yang 

berukuran besar, dengan menggunakan algoritma RSA-CRT memiliki 

efisiensi waktu 50% lebih cepat dibandingkan dengan dekripsi pada algoritma 

RSA standar. 

(Suryani et al., 2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Penggunaan 

Distribusi Kunci Diffie-Hellman untuk Penerapan Aspek Privacy pada 
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Automatic Meter Reading (AMR)”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa 

panjang kunci akan berpengaruh terhadap aspek privasi, dimana semakin 

panjang kunci yang digunakan maka akan semakin lama waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan peretasan pada pesam yang dikirmkan, dan dari 

itu sistem akan menjadi lebih aman, dan waktu refreshment kunci 

mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan autentikasi dan 

enkripsi, sementara panjang kunci tidak terlalu berpengaruh terhadap besar 

energi dan total waktu proses. 

(G, 2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Perbandingan 

Algoritma RSA dan Diffie-Hellman untuk Pertukaran Kunci”. Pada penelitian 

ini menjelaskan bahwa kekuatan pada algoritma RSA dan algoritma Diffie-

Hellman terletak pada panjangnya kunci yang dibangkitkan dan tingkat 

keacakan bilangan dan juga akan berpengaruh pada tingkat keamanan 

algoritma tersebut. 

(Wulansari, Alamsyah, et al., 2016) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Mengukur Kecepatan Enkripsi dan Dekripsi Algoritma RSA pada 

Pengembangan Sistem Informasi Text Security”. Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa algoritma RSA memiliki kekurangan pada saat proses 

dekripsi dengan kunci 2048 bit, dikarenakan waktu yang dibutuhkan lebih 

lama, dengan waktu proses dekripsi 775.282.334 nano second. 

(Panjaitan et al., 2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Penggunaan 

Chinese Remainder Theorem (CRT) pada Algoritma RSA”. Pada penelitian 

ini menjelaskan bahwa proses enkripsi pesan algoritma RSA tidak 

memerlukan penambahan teorema CRT, hal ini dikarenakan nilai perhitungan 

eksponensial modular yang besar terjadi pada proses dekripsi. 

(Alvianto, 2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaman 

Pengiriman Pesan Via SMS dengan Algoritma RSA Berbasis Android”. Pada 

penelitian ini menjelaskan bahwa hasil dari proses enkripsi dan dekripsi pesan 

menggunakan algoritma RSA memiliki tingkat validitas 100%, dan respon 

time rata-rata dari proses enkripsi dan dekripsi yaitu 14,925 milidetik dan 

4,679 milidetik pada tiap kata. 
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(Wulansari, Muslim, et al., 2016) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Implementation of RSA Algorithm with Chinese Remainder Theorem for 

Modulus N 1024 Bit and 4096 Bit”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa 

algoritma RSA-CRT lebih cepat 3 kali lipat dibandingkan RSA pada saat 

melakukan proses dekripsi, walaupun menggunakan nilai n yang berukuran 

berbeda. Namun pada saat menggunakan kunci 4096 bit waktu yang 

dibutuhkan menjadi lebih lama. 

(Adianson et al., 2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisa 

Perbandingan Performansi RSA (Rivest Shamir Adleman) dan ECC (Elliptic 

Curve) Pada Protokol Secure Socket Layer (SSL)”. Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa kekuatan dari algoritma RSA ditentukan oleh nilai 

pemfaktoran, dimana apabila nilai pemfaktoran semakin besar maka akan 

semakin lama waktu proses pemecahannya algoritmanya, dan pada algoritma 

RSA akan membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih baik dibandingkan 

ECC. 

1.6. Table Pustaka 

Berdasarkan kontribusi dari berbagai referensi tinjauan pustaka, maka 

pada penelitian ini digunakan sepuluh tinjauan pustaka penelitian yang 

relefan. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan pada dapat dilihat pada 

tabel (1). 

Tabel 1 Tabel Pustaka 

Penulis, Tahun Masalah Metode Hasil (+/-) 

Aditi 

Bhattacharjee, 

Chandiras 

Khaskel, Dyuti 

Basu, Durai Raj 

Vincent P.M, 

2016 

Meningkatkan 

keamanan RSA 

menggunakan 

Diffie-Hellman 

Diffie-

Hellman, RSA 

Memanipulasi 

nilai n dari RSA 

yang 

menghasilkan 

nilai y acak yang 

dibantu oleh 

secret key Diffie-

Hellman. 
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Penulis, Tahun Masalah Metode Hasil (+/-) 

Ashari Arief, 

Ragil Saputra, 

2016 

Meningkatkan 

keamanan 

aplikasi instant 

messaging 

RSA-CRT RSA-CRT 

memiliki 

kecepatan dua 

kali lebih cepat 

dibandingkan 

waktu dekripsi 

RSA. 

Sulistiyorini, 

Agus Prihanto, 

2019 

Melakukan 

perbandingan 

efisiensi waktu 

antara RSA dan 

RSA-CRT 

terhadap data 

teks berukuran 

besar 

RSA, RSA-

CRT 

RSA-CRT 

memiliki efisiensi 

waktu 50% lebih 

cepat 

dibandingkan 

dengan algoritma 

dekripsi RSA 

standar. 

Vera Suryani, 

Selo, 

Widyawan, 

2015 

Melakukan 

pengamanan 

pada AMR 

menggunakan 

distribusi kunci 

menggunakan 

Diffie-Hellman 

Diffie-

Hellman 

waktu 

refreshment kunci 

mempengaruhi 

energi dan waktu 

dibutuhkan untuk 

melakukan 

autentikasi dan 

enkripsi. panjang 

kunci tidak terlalu 

berpengaruh 

terhadap besar 

energi dan total 

waktu proses 

Reynal 

Alexander G, 

2012 

Melakukan 

Perbandingan 

RSA dan Diffie-

Hellman pada 

proses pertukaran 

kunci 

RSA, Diffie-

Hellman 

kekuatan pada 

algoritma RSA 

dan algoritma 

Diffie-Hellman 

terletak pada 

panjangnya kunci 

yang 

dibangkitkan dan 

tingkat keacakan 

bilangan. 
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Penulis, Tahun Masalah Metode Hasil (+/-) 

Desi Wulansari, 

Alamsyah, Fajar 

Arif Setyawan, 

hendi Susanto, 

2016 

Melakukan 

pengukuran 

kecepatan 

enkripsi dan 

dekripsi dari 

algoritma RSA 

pada text security 

RSA Waktu dekripsi 

RSA dengan 

kunci 2048 bit 

dibutuhkan lebih 

lama, dengan 

waktu proses 

dekripsi 

775.282.334 nano 

second. 

Zaimah 

Panjaitan, 

Khairi 

Ibnutama, 

M.Gilang 

Suryanata,  

2109 

Mengatasi 

permasalahan 

lama waktu 

proses dekripsi 

algoritma RSA 

RSA, RSA-

CRT 

pada proses 

enkripsi pesan, 

algoritma RSA 

tidak memerlukan 

teorema CRT, 

dikarenakan nilai 

eksponensial 

modular yang 

besar terjadi pada 

proses dekripsi 

Andi Riski 

Alvianto, 

Darmaji,  

2015 

Melakukan 

pengamanan 

pesan sms 

menggunakan 

algoritma RSA 

RSA algoritma RSA 

memiliki tingkat 

validitas 100%, 

dan respon time 

rata-rata dari 

proses enkripsi 

dan dekripsi 

adalah 14,925 

milidetik dan 

4,679 milidetik 

per kata. 

Desi Wulansari, 

Much Aziz 

Muslim, Endang 

Sugiharti,  

2016 

Melakukan 

penghitungan 

waktu proses 

algoritma RSA-

CRT terhadap 

nilai N 1024 dan 

4096 bit 

RSA-CRT RSA-CRT lebih 

cepat tiga kali 

lipat 

dibandingkan 

RSA pada saat 

melakukan 

dekripsi 

 

 

 

 



 

Institut Teknologi Nasional  |  9 
 

Penulis, Tahun Masalah Metode Hasil (+/-) 

Niko Adianso, 

Yupianti, 

Adhadi 

Kurniawan, 

2015 

Melakukan 

percobaan 

perbandingan 

performa RSA 

dan ECC 

RSA, ECC algoritma RSA 

kekuatan nya 

ditentukan oleh 

nilai pemfaktoran, 

dan RSA 

membutuhkan 

spesifikasi 

komputer yang 

lebih tinggi 

dibandingkan 

ECC 

 

1.7. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengatasi terjadinya tindak 

kriminal dalam hal pencurian informasi pribadi seseorang khususnya dalam 

hal melakukan pertukaran data pesan. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka,tabel 

pustaka, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan, mengenai latar belakang kriptografi, 

algoritma Diffie-Hellman, algoritma RSA dan algoritma RSA-CRT. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan metode apa saja yang digunakan pada 

penelitian, dimulai dari penjelasan alur sistem, block diagram, flow sistem dan 

penjelasan mengenai penggunaan metode yang digunakan pada penelitian 

yang dilakukan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan menjelaskan implementasi yang dilakuakn. Dimana 

akan menjelaskan rincian dari pembangunan sistem pada penelitian yang 

dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan.


