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ABSTRAK 

MUHAMAD MASYKUR. Analisis dan Implementasi Pembagian Rahasia 

Menggunakan Skema Ambang Shamir. Dibimbing oleh SUGI GURITMAN dan 

MUHAMMAD ILYAS.  

 

Sebuah kunci digunakan untuk menjaga rahasia agar tidak mudah diakses 

oleh orang lain. Kunci itu sendiri juga memerlukan suatu cara untuk menjaganya 

agar tidak jatuh ke orang lain. Skema pembagian rahasia dengan ambang batas 

yang dikembangkan oleh Adi Shamir adalah salah satu cara untuk menjaga sebuah 

kunci rahasia. Skema ini bertujuan untuk membagi sebuah kunci rahasia S 

menjadi n bagian, sedemikian sehingga apabila diketahui t bagian atau lebih maka 

kunci rahasia dapat dengan mudah disusun ulang, tapi apabila kurang dari t bagian 

yang diketahui maka tidak ada informasi apapun yang didapat mengenai kunci 

rahasia itu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara membagi rahasia 

dengan skema ambang Shamir, menganalisis keamanan skema ambang Shamir, 

dan menerapkan skema ambang Shamir dalam pembagian rahasia menggunakan 

software Wolfram Mathematica 10. Skema ambang Shamir terdiri atas dua tahap 

yaitu tahap pembagian dan tahap penyusunan ulang. Skema ini dapat dikatakan 

aman secara komputasi, karena bekerja pada bilangan bulat modulo p, sehingga 

apabila hanya diketahui sebanyak t – 1 bagian, nilai dari bilangan rahasia S sangat 

sulit untuk ditebak.  
 

Kata kunci: kriptografi, skema pembagian rahasia, interpolasi Lagrange 

 

ABSTRACT 

 

MUHAMAD MASYKUR. Analysis and Implementation of Shamir’s Threshold 

Secret Sharing Scheme. Supervised by SUGI GURITMAN and MUHAMMAD 

ILYAS. 

        

A key is used to keep secret in order not easily accessible by others. The key 

itself also requires a way to keep it from accessed by someone else. A threshold 

secret sharing scheme developed by Adi Shamir is one way to keep a secret key. 

This scheme's objective is to divide a secret key S into n parts, such that S is easily 

reconstructed from any t parts, but when less than t parts are known there is no 

information about the secret key can be obtained. This research's objectives are to 

explain how to share a secret using Shamir's threshold scheme, to analyze the 

security of Shamir's threshold scheme, and to implement Shamir's threshold secret 

sharing scheme using Wolfram Mathematica 10. Shamir threshold scheme 

consists of two stages, namely sharing stage and reconstruction stage. This 

scheme is computationally secure, since it works on integers modulo p, so that 

when only t – 1 parts of the secret number are known, it is very difficult to guess 

the value of S.  

 
Keywords: cryptography, secret sharing scheme, Lagrange interpolation 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebuah kunci digunakan untuk menjaga rahasia agar tidak mudah diakses 

oleh orang lain. Kunci itu sendiri juga memerlukan suatu cara untuk menjaganya 

agar tidak jatuh ke orang lain. Cara yang paling aman untuk menjaga sebuah 

kunci adalah dengan menyimpannya di suatu tempat yang terlindungi dengan baik, 

contohnya brankas, komputer, atau dibawa oleh orang terpercaya. Namun cara ini 

tidak dapat diandalkan karena apabila terjadi sebuah kecelakaan, seperti  

pembobolan brankas atau komputer, kematian atau pengkhianatan dari orang yang 

dipercaya, maka rahasia yang disimpan tidak dapat diakses lagi. Cara lainnya 

adalah dengan menggandakan kuncinya dan menyimpannya di beberapa tempat 

berbeda. Namun dengan cara ini, keamanan dari rahasia yang disimpan akan 

berkurang karena banyak orang akan mudah mengakses rahasianya. 

Pada tahun 1979, seorang ahli kriptografi dari Israel, Adi Shamir, 

menemukan suatu cara untuk menjaga kunci rahasia, yaitu skema pembagian 

rahasia dengan ambang batas ((t, n) threshold secret sharing scheme) atau skema 

ambang Shamir. Skema ini bertujuan untuk membagi sebuah kunci rahasia S 

menjadi n bagian, sedemikian sehingga apabila diketahui t bagian atau lebih maka 

kunci rahasia dapat dengan mudah disusun ulang, tapi apabila kurang dari t bagian 

yang diketahui maka tidak ada informasi apapun yang didapat mengenai kunci 

rahasia itu. 

Salah satu penerapan skema ini adalah pada peluncuran misil nuklir. Karena 

peluncuran misil nuklir sangat kritis, maka untuk  mengeksekusi perintah 

peluncuran ini tidak bisa diserahkan hanya kepada satu orang, sehingga perlu 

menggunakan sebuah skema pembagian kuasa untuk meluncurkan misil tersebut. 

Sebagai contoh, di negara Amerika Serikat, diperlukan persetujuan dari Presiden 

dan Menteri Pertahanan untuk meluncurkan sebuah misil nuklir.  

Pada karya ilmiah ini akan dibahas mengenai mekanisme pembagian rahasia 

menggunakan skema ambang Shamir, analisis mengenai keamanan dari skema ini, 

dan penerapan skema ambang Shamir dalam pembagian rahasia menggunakan 

software Wolfram Mathematica 10. 

 

Tujuan Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan dalam skema ambang Shamir. 

2. Menjelaskan cara membagi rahasia dengan skema ambang Shamir. 

3. Menganalisis keamanan pembagian rahasia dengan skema ambang Shamir. 

4. Menerapkan skema ambang Shamir untuk membagi rahasia menggunakan 

software Wolfram Mathematica 10. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Aljabar 

Definisi Operasi Biner 

Operasi Biner ∗  pada himpunan S adalah suatu pemetaan dari 𝑆 × 𝑆  ke S 

(Menezes et al. 1996). 

Definisi Grup 

Suatu struktur aljabar G dengan operasi biner ∗  disebut grup (G,  ∗ ) apabila 

memenuhi tiga aksioma berikut: 

1. Operasi ∗ bersifat asosiatif, yaitu 𝑎 ∗ (𝑏 ∗ 𝑐) = (𝑎 ∗ 𝑏) ∗ 𝑐, ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝐺. 

2. Terdapat elemen identitas 1 ∈ 𝐺 , sedemikian sehingga 𝑎 ∗ 1 = 1 ∗ 𝑎 =

𝑎, ∀𝑎 ∈ 𝐺. 

3. ∀𝑎 ∈ 𝐺, ∃! 𝑎−1 ∈ 𝐺, 𝑎−1invers dari a sehingga 𝑎 ∗ 𝑎−1 = 𝑎−1 ∗ 𝑎 = 1. 

Suatu grup G adalah grup abelian atau grup komutatif jika 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑏 ∗ 𝑎, ∀𝑎, 𝑏 ∈

𝐺 (Menezes et al. 1996). 

Definisi Grup Hingga 

Suatu grup G disebut grup hingga apabila banyaknya elemen berhingga. Bilangan 

yang menyatakan jumlah elemen disebut order (Menezes et al. 1996). 

Definisi Ring 

Himpunan R dengan dua sembarang operasi biner, + (penjumlahan) dan × 

(perkalian), pada R disebut ring (R,+,×) apabila memenuhi aksioma berikut: 

1. (R,+) grup komutatif dengan identitas 0. 

2. Operasi × bersifat asosiatif, (𝑎 × 𝑏) × 𝑐 = 𝑎 × (𝑏 × 𝑐), ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅. 

3. Terdapat elemen identitas terhadap perkalian 1, 1 ≠ 0, sehingga 1 × 𝑎 =

𝑎 × 1 = 𝑎, ∀𝑎 ∈ 𝑅. 

4. Operasi × bersifat distributif, yaitu 

𝑎  (𝑏 + 𝑐) = (𝑎  𝑏) + (𝑎  𝑐)
(𝑏 + 𝑐)  𝑎 = (𝑏  𝑎) + (𝑐  𝑎)

} ∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑅. 

Suatu ring disebut ring komutatif jika 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 × 𝑎, ∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 (Menezes et al. 

1996). 

Definisi Lapangan 

Lapangan adalah ring komutatif yang semua elemen tak-nolnya memiliki invers 

terhadap perkalian (Menezes et al. 1996). 

Definisi Polinomial atas Ring R 

Jika R adalah ring komutatif, maka sebuah polinomial dengan x taktentu terhadap 

ring R adalah pernyataan dari bentuk 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑛𝑥
𝑛 +⋯+ 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 

di mana tiap 𝑎𝑖 ∈ 𝑅  dan 𝑛 ≥ 0. Elemen ai disebut koefisien dari xi pada f (x). 

Bilangan bulat terbesar m di mana 𝑎𝑚 ≠ 0 disebut derajat dari f (x), dinotasikan 

deg f (x); am disebut  leading coefficient dari f(x). Jika 𝑓(𝑥) = 𝑎0  (polinomial 
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konstan) dan 𝑎0 ≠ 0, maka f (x) berderajat 0. Polinomial f (x) dikatakan monic 

jika memiliki leading coefficient sama dengan 1 (Menezes et al. 1996). 

Definisi Ring Polinomial 

Ring polinomial R[x] adalah ring yang disusun oleh himpunan semua polinomial 

dengan x taktentu yang koefisiennya dari R (Menezes et al. 1996). 

Definisi Interpolasi 

Interpolasi adalah menduga nilai suatu fungsi dengan mengambil rata-rata 

terboboti dari nilai fungsi yang diketahui di sekitarnya (Mathews & Fink 1999). 

Definisi Interpolasi Lagrange 

Diberikan sebanyak t titik pasangan terurut (xi,yi) yang berbeda, interpolasi 

lagrange adalah polinom yang disusun oleh kombinasi linear 

𝐿(𝑥) =∑ 𝑦𝑖ℓ𝑖(𝑥)
𝑡

𝑖=1
 

dari basis lagrange  

ℓ𝑖(𝑥) = ∏
𝑥 − 𝑥𝑗

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗1≤𝑗≤𝑡
𝑗≠𝑖

 

(Kudryatsev & Samarin 2011). 

Teori Bilangan 

Definisi Membagi 

Misal a, b bilangan bulat. Bilangan a dikatakan membagi b, dinotasikan a|b, jika 

ada sebuah bilangan bulat c sedemikian sehingga b = ac. 

Untuk setiap 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℤ, berlaku 

1. a|a. 

2. Jika a|b dan b|c, maka a|c. 

3. Jika a|b dan a|c, maka a|(bx + cy) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ.  

4. Jika a|b dan b|a, maka 𝑎 = ±𝑏 (Menezes et al. 1996). 

Definisi Kongruen 

Misal a, b, n  bilangan bulat, 𝑛 ≥ 0. Bilangan a dikatakan kongruen terhadap b 

modulo n, dinotasikan 𝑎 ≡ 𝑏(𝑚𝑜𝑑 𝑛), jika n membagi (a – b) (Menezes et al. 

1996). 

Definisi Kelas Ekuivalensi 

Kelas ekuivalensi dari sebuah bilangan bulat a adalah himpunan semua bilangan 

bulat yang kongruen terhadap a modulo n (Menezes et al. 1996). 
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Definisi Bilangan Bulat Modulo n 

Himpunan bilangan bulat modulo n, dinotasikan ℤ𝑛 , adalah himpunan kelas 

ekuivalensi dari bilangan bulat {0,1,2,⋯ , 𝑛 − 1} . Operasi penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian dilakukan dalam modulo n (Menezes et al. 1996). 

Definisi Invers Perkalian 

Misal 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ𝑛, invers perkalian dari a dalam modulo n, dinotasikan 𝑎−1, adalah 

sebuah bilangan bulat 𝑥 ∈ ℤ𝑛  sedemikian sehingga 𝑎𝑥 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝑛). Jika x ada, 

maka ia unik dan a dikatakan memiliki invers. 

Pembagian dari a oleh b adalah hasil kali dari a dan 𝑏−1 modulo n, dan terdefinisi 

jika b memiliki invers dalam modulo n (Menezes et al. 1996). 

Kriptografi 

Definisi Kriptografi 

Studi teknik matematik yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi seperti 

kerahasiaan, keutuhan data, autentikasi entitas, dan autentikasi asal data (Menezes 

et al. 1996). 

 

Definisi Sistem Kriptografi 

Sistem kriptografi terdiri atas lima bagian, yaitu plaintext, secret key, ciphertext, 

algoritme enkripsi, dan algoritme dekripsi (Sadikin 2012). 

Definisi Teks Asli/ Plaintext 

Pesan atau data dalam bentuk aslinya yang dapat terbaca. Teks asli adalah 

masukan bagi algoritme enkripsi (Sadikin 2012). 

Definisi Kunci Rahasia/ Secret Key 

Nilai yang bebas terhadap teks asli dan menentukan hasil keluaran algoritme 

enkripsi (Sadikin 2012). 

Definisi Teks Sandi/ Ciphertext 

Pesan dalam bentuk tersembunyi. Algoritme enkripsi yang baik akan 

menghasilkan teks sandi yang terlihat acak (Sadikin 2012). 

Definisi Algoritme Enkripsi 

Algoritme yang melakukan transformasi terhadap teks asli sehingga menghasilkan 

teks sandi. Algoritme enkripsi memiliki dua masukan teks asli dan kunci rahasia 

(Sadikin 2012). 

 

Definisi Algoritme Dekripsi 

Algoritme yang memulihkan kembali teks sandi menjadi teks asli bila kunci 

rahasia yang digunakan sama dengan kunci rahasia pada algoritme enkripsi 

(Sadikin 2012). 
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Skema Pembagian Rahasia 

Definisi Kelompok/ Party 

Seseorang atau sesuatu yang mengirim, menerima, dan memanipulasi informasi 

(Menezes et al. 1996). 

Definisi Protokol/ Protocol 

Algoritme multi-party yang didefinisikan oleh urutan langkah-langkah yang 

secara tepat menentukan tindakan yang diperlukan dari dua party atau lebih untuk 

mencapai tujuan tertentu (Menezes et al. 1996). 

Definisi Pembentukan Kunci/ Key Establishment 

Suatu proses atau protokol yang berkenaan dengan tersedianya kunci bersama 

bagi dua party atau lebih untuk tujuan kriptografi (Menezes et al. 1996). 

Definisi Skema Pembagian Rahasia/ Secret Sharing Scheme 

Protokol multi-party yang berkaitan dengan pembentukan kunci (Menezes et al. 

1996). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Skema Pembagian Rahasia 

Skema pembagian rahasia adalah sebuah cara untuk membagi sebuah 

rahasia kepada beberapa orang dalam suatu kelompok. Rahasia ini dapat disusun 

ulang dengan cara mengumpulkan sejumlah bagian dari tiap orang dalam 

kelompok itu. Pada sebuah skema pembagian rahasia, terdapat seorang dealer 

yang melakukan pembagian dan sejumlah n user yang mendapatkan bagian 

(share). 

Skema Ambang Shamir 

Skema ambang Shamir adalah sebuah bentuk dari pembagian rahasia, di 

mana rahasia dibagi menjadi beberapa bagian, diberikan kepada sejumlah user, 

dan untuk menyusun ulang rahasia tersebut cukup diperlukan beberapa bagian 

saja. Skema ini dibuat karena kadang tidak praktis dan tidak mudah untuk 

mengumpulkan kembali semua bagian yang diberikan kepada user. Pada skema 

ini, sebuah rahasia S, dibagi menjadi n bagian dan didistribusikan kepada user. 

Apabila diketahui sejumlah t bagian atau lebih, maka S dapat dengan mudah 

disusun ulang. Namun, apabila kurang dari t bagian yang diketahui, maka tidak 

ada informasi apapun tentang S yang didapatkan dan S tidak dapat disusun ulang. 

Skema ini disebut skema ambang (t, n), 𝑡 ≤ 𝑛. Ide utama yang mendasari skema 

ambang Shamir adalah dari sejumlah t titik yang berbeda dapat dibuat sebuah 

polinom berderajat t – 1 yang unik. 
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Secara umum, skema ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pembagian 

dan tahap penyusunan ulang. 

i. Tahap pembagian 

Sebuah bilangan rahasia S, akan dibagi menjadi n bagian sedemikian 

sehingga untuk menyusun ulang bilangan tersebut diperlukan sejumlah t bagian. 

1. Pilih sebuah bilangan prima p, 𝑝 > max (𝑆, 𝑛) dan definisikan 𝑎0 = 𝑆. 

2. Bangkitkan sejumlah t – 1 bilangan bulat acak yang saling bebas 

𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑡−1, 0 ≤ 𝑎𝑗 ≤ 𝑝 − 1, untuk mendefinisikan sebuah polinom 

atas Zp , 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑗𝑥
𝑗𝑡−1

𝑗=0 . 

3. Hitung 𝑆𝑖 = 𝑓(𝑖)mod 𝑝, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 , kemudian distribusikan pasangan 

indeks dan rahasia yang telah dibagi (i,Si) kepada sejumlah n user. 

Ilustrasi 

Misal sebuah bilangan rahasia S = 2030 akan dibagi menjadi sebanyak n = 

5 dan untuk menyusun ulang dibutuhkan sebanyak t = 3 bagian. 

1. Pilih sebuah bilangan prima p, 𝑝 > 𝑀𝑎𝑥(𝑆, 𝑛), misal p = 2357, lalu 

definisikan 𝑎0 = 𝑆 = 2030. 

2. Pilih bilangan acak 𝑎1 = 94, 𝑎2 = 91 sehingga didapat 𝑓(𝑥) = 2030 +
94𝑥 + 91𝑥2. 

3. Hitung 𝑆𝑖 = 𝑓(𝑖)mod 𝑝, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 

𝑆1 = (2030 + 94(1) + 91(1)
2)mod 2357 = (2215)mod 2357 = 2215

𝑆2 = (2030 + 94(2) + 91(2)
2)mod 2357 = (2582)mod 2357 = 225

𝑆3 = (2030 + 94(3) + 91(3)
2)mod 2357 = (3131)mod 2357 = 774

𝑆4 = (2030 + 94(4) + 91(4)
2)mod 2357 = (3862)mod 2357 = 1505

𝑆5 = (2030 + 94(5) + 91(5)
2)mod 2357 = (4775)mod 2357 = 61

  

sehingga didapat himpunan pasangan terurut indeks dan bilangan rahasia 

yang telah dibagi {(1,2215), (2,225), (3,774), (4,1505), (5,61)}  yang 

akan didistribusikan kepada user. 

 

ii. Tahap penyusunan ulang 

Langkah untuk menyusun ulang bilangan rahasia yang telah dibagi adalah 

sebagai berikut, 

1. Kumpulkan sebanyak t bagian atau lebih dari user. 

2. Dari t titik berbeda (x,y) = (i,Si), lakukan interpolasi Lagrange 

𝑓(𝑥) =

(

 
 
∑𝑦𝑖 ∏

𝑥− 𝑥𝑗

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗1≤𝑗≤𝑡
𝑗≠𝑖

𝑡

𝑖=1

)

 
 
mod 𝑝. 

. 

3. Bilangan rahasia S yang sudah tersusun ulang didapat dengan mencari 

nilai 𝑓(0). Hal ini dapat terjadi karena pasangan terurut (i,Si) diperoleh 

dari polinomial f (x) sebelumnya. Karena 𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 +⋯+
𝑎𝑡−1𝑥

𝑡−1, maka 𝑓(0) = 𝑎0 = 𝑆. 

Ilustrasi 

Dari contoh sebelumnya, langkah untuk menyusun ulang bilangan rahasia 

adalah sebagai berikut 
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1. Kumpulkan sebanyak t = 3 bagian dari user, misal dipilih (1,2215), 
(2,225), (4,1505). 

2. Kemudian dengan interpolasi Lagrange, hitung 𝑓(0) untuk mendapatkan 

kembali nilai dari bilangan rahasia S, 

𝑓(0) =

(

 
 
∑𝑦𝑖 ∏

0− 𝑥𝑗

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
1≤𝑗≤3
𝑗≠𝑖

3

𝑖=1

)

 
 
mod 2357 

= (2215 (
0 − 2

1 − 2
) (
0 − 4

1 − 4
) + 225 (

0 − 1

2 − 1
) (
0 − 4

2 − 4
)

+1505 (
0 − 1

4 − 1
) (
0 − 2

4 − 2
))mod 2357

= (2215(−2)(−1)−1(−4)(−3)−1 + 225(−1)(1)−1(−4)(−2)−1

+1505(−1)(3)−1(−2)(2)−1)mod 2357

= (17720(2356)(1571) + 900(1)(1178)

+3010(786)(1179))mod 2357

= (65586610720 + 1060200 + 2789348940)mod 2357

= (68377019860)mod 2357

= 2030.

 

Sifat skema ambang Shamir 

Skema pembagian rahasia ini memiliki beberapa sifat, yaitu: 

1. Minimal 

Ukuran panjang masing-masing bagian Si tidak akan melebihi panjang dari 

rahasia S yang dibagi.  

2. Extendable 

Apabila nilai ambang batas t tidak berubah, jumlah bagian Si dapat dengan 

mudah ditambahkan atau dihilangkan tanpa mempengaruhi bagian-bagian 

yang sudah ada.  

3. Dinamis 

Bagian-bagian Si yang sudah ada, dapat diubah tanpa mengubah rahasia S 

dengan cara mengubah polinomial yang digunakan.  

4. Fleksibel 

Skema ini dapat dibuat memiliki beberapa tingkatan dengan memberikan 

bagian Si lebih banyak untuk user  di tingkat atas dan bagian Si lebih 

sedikit untuk  user  di tingkat bawah. 

Skema pembagian rahasia ini pun memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 

1. Ketika ada user yang curang dalam proses penyusunan ulang, rahasia tidak 

dapat disusun kembali. User lain tidak akan tahu bahwa ada yang 

melakukan kecurangan.  

2. Kepercayaan penuh ada pada dealer. Ada kemungkinan dealer 

memberikan bagian yang palsu atau tidak konsisten kepada tiap user, dan 

tiap user tidak tahu apakah bagian yang mereka dapatkan valid  atau tidak. 
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Implementasi Skema Ambang Shamir  

Akan dilakukan pembagian sebuah bilangan rahasia S = 2020041992 

menjadi sejumlah n = 9 dan untuk menyusun ulang hanya dibutuhkan t = 5. 

Dengan software Wolfram Mathematica 10, 

 

s=2020041992;t=5;n=9; 

p=NextPrime[s t]; 

a=RandomInteger[{1,p},t-1]; 

Clear[x]; 

a[[0]]=s; 

For[i=0;f=0,it-1,i++,f=f+a[[i]]*x^i]; 
Sh=ConstantArray[0,n]; 

For[x=1,xn,x++,Sh[[x]]=Mod[f,p]]. 

Pasangan terurut (i, Si) yang didapatkan adalah 

{{1,4132758579}, {2,5781876924}, {3,7498148108}, 

{4,9571766296}, {5,1952158770}, {6,4648825797}, 

{7,7130080827}, {8,8723890361}, {9,8517663984}}. 

Kemudian untuk menyusun ulang bilangan S 

j={1,2,3,4,5}; 

Sh={4132758579,5781876924,7498148108,9571766296,1952158770}; 

t=5; 

l=ConstantArray[1,t];L=ConstantArray[1,t]; 

For[k=1,kt,k++,For[i=1,it,i++,If[ik,i++];If[i>t,Break[]]
;l[[i]]=j[[i]]*PowerMod[(j[[i]]-j[[k]]),-

1,p]];L[[k]]=Product[l[[i]],{i,1,t}];l=ConstantArray[1,t]] 

For[i=1;sc=0,it,i++,sc=sc + L[[i]]*Sh[[i]]]; 
sc=Mod[sc,p]. 

Analisis Keamanan Skema Ambang Shamir 

Skema ambang Shamir dapat dikatakan aman secara komputasi karena 

skema ini bekerja dengan aritmetika bilangan bulat modulo p, dengan p bilangan 

prima. Pada subbab berikut ini akan ditunjukkan skema ambang Shamir dengan 

operasi aritmetika bilangan bulat biasa dan pada subbab selanjutnya akan 

ditunjukkan bahwa dengan operasi aritmetika bilangan bulat modulo p, skema 

ambang Shamir lebih aman. 

i. Dengan aritmetika bilangan bulat biasa  

Ambil dari ilustrasi sebelumnya; sebuah bilangan rahasia S = 2030 akan 

dibagi menjadi n = 5 dan untuk menyusun ulang cukup dengan mengumpulkan 

kembali sebanyak t = 3. Secara rahasia dihitung dengan sebuah polinom acak 

𝑓(𝑥) = 2030 + 94 𝑥 + 91 𝑥2 , sehingga didapat himpunan pasangan terurut  

{(1,2215), (2,2582), (3,3131), (4,3862), (5,4775)} yang akan dibagikan kepada 

user. 
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Anggap bahwa ada user A yang mendapatkan dua bagian S1 = (1,2215) dan 

S2 = (2,2582). A belum dapat menyusun ulang bilangan rahasia S karena bagian 

yang ia miliki masih belum cukup, tapi dengan bagian yang  dimiliki dan 

informasi publik; 𝑛 = 5, 𝑡 = 3, 𝑓(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 +⋯+ 𝑎𝑡−1𝑥
𝑡−1, 𝑎0 = 𝑆, 𝑎𝑖 ≥ 0, 

ia dapat menebak nilai koefisien 𝑎𝑖 dengan cara berikut ini, 

1. masukkan S ke dalam f(x), sehingga diperoleh  𝑓(𝑥) = 𝑆 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 

2. dari polinom yang didapat di (1), masukkan nilai dari S1 sehingga 

diperoleh 2215 = 𝑆 + 𝑎1 + 𝑎2 
3. dari polinom yang didapat di (1), masukkan nilai dari S2 sehingga 

diperoleh 2582 = 𝑆 + 2𝑎1 + 4𝑎2 

4. eliminasi polinom yang didapat dari (2) dan (3), 2582 − 2215 =
(𝑆 − 𝑆) + (2𝑎1 − 𝑎1) + (4𝑎2 + 𝑎2) ⟹ 367 = 𝑎1 + 3𝑎2  atau dapat 

ditulis sebagai 𝑎1 = 367 − 3𝑎2 

5. dengan informasi bahwa 𝑎2 ≥ 0, substitusi semua kemungkinan nilai 𝑎2, 

𝑎2 = 0 → 𝑎1 = 367 − 3 × 0 = 367 

𝑎2 = 1 → 𝑎1 = 367 − 3 × 1 = 364 
𝑎2 = 2 → 𝑎1 = 367 − 3 × 2 = 361

⋮
 

𝑎2 = 122 → 𝑎1 = 367 − 3 × 122 = 1 

setelah 𝑎2 = 122 , ia berhenti karena untuk nilai 𝑎2 > 122  akan 

mengakibatkan 𝑎1  bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan 𝑎2 ∈

[0,1,2,⋯ ,122] 
6. masukkan nilai 𝑎1 yang didapat dari (4) ke (2), 

2215 = 𝑆 + (367 − 3𝑎2) + 𝑎2⟹  𝑆 = 1848 + 2𝑎2  

7. masukkan nilai 𝑎2 yang didapat dari (5) ke (6), sehingga didapat sebuah 

informasi bahwa 𝑆 ∈ [1848,1850,⋯ ,2092] . Sekarang ia hanya perlu 

mencoba sebanyak 123 kali untuk mendapatkan nilai bilangan rahasia S. 

 

ii. Dengan aritmetika bilangan bulat modulo p 

Untuk mengatasi masalah pada penggunaan aritmetika bilangan bulat biasa, 

maka skema ini menggunakan aritmetika bilangan bulat modulo p, dengan p 

bilangan prima, 𝑝 > max (𝑆, 𝑛). Nilai dari p ini diketahui secara publik, jadi setiap 

user yang mendapat bagian akan mengetahui juga nilai dari p. Dalam memilih 

nilai p tidak boleh terlalu kecil karena secara publik diketahui bahwa 𝑝 > 𝑆 , 

sehingga 𝑆 ∈ [0,1,⋯ , 𝑝 − 1]  jadi apabila nilai p semakin kecil maka semakin 

kecil pula kemungkinan nilai S yang dapat ditebak. 

Nilai dari p juga tidak boleh terlalu besar, karena peluang [𝑓(𝑥)]𝑚𝑜𝑑 𝑝 =

𝑓(𝑥)  akan semakin besar dan masalah awal ketika menggunakan arimatika 

bilangan bulat biasa dapat terjadi lagi. 

Ambil dari ilustrasi sebelumnya, pilih nilai p = 2357, lalu untuk perhitungan 

tiap bagian Si diubah menjadi 𝑆𝑖 = [𝑓(𝑥)]mod 2357 , menghasilkan himpunan 

{(1,2215), (2,225), (3,774), (4,1505), (5,61)} . Anggap user A mendapatkan 

bagian 𝑆1 = (1,2215),  𝑆2 = (2,225), dan informasi publik 𝑛 = 5, 𝑡 = 3, 𝑝 =

2357, 𝑆𝑖 = [𝑓(𝑥)]mod 2357, 𝑎0 = 𝑆, 𝑎𝑖 ≥ 0, 
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1. masukkan S dan p ke dalam 𝑆𝑖 , sehingga diperoleh 𝑆𝑖 = (𝑆 + 𝑎1𝑥 +

𝑎2𝑥
2)mod 2357 ⟹ 𝑆𝑖 = 𝑆 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥

2 − 2357𝑚𝑥, 𝑚𝑥 ≥ 0 

2. dari polinom yang didapat di (1), masukkan nilai dari S1 sehingga 

diperoleh 2215 = 𝑆 + 𝑎1 + 𝑎2 − 2357 𝑚1 

3. dari polinom yang didapat di (1), masukkan nilai dari S2 sehingga 

diperoleh 225 = 𝑆 + 2𝑎1 + 4𝑎2 − 2357 𝑚2 

4. eliminasi polinom yang didapat dari (2) dan (3), 225 − 2215 = (𝑆 − 𝑆) +
(2𝑎1 − 𝑎1) + (4𝑎2 − 𝑎2) + (2357𝑚2 − 2357𝑚1) ⟹ −1990 = 𝑎1 +
3𝑎2 − 2357(𝑚2 −𝑚1)  atau dapat ditulis sebagai 𝑎1 = −1990 − 3𝑎2 +

2357(𝑚2 −𝑚1) 
5. dengan informasi bahwa 𝑎2 ≥ 0, substitusi semua kemungkinan nilai 𝑎2, 

𝑎2 = 0 → 𝑎1 = −1990 + 2357(𝑚2 −𝑚1) 

𝑎2 = 1 → 𝑎1 = −1993 + 2357(𝑚2 −𝑚1) 
𝑎2 = 2 → 𝑎1 = −1996 + 2357(𝑚2 −𝑚1)

⋮
 

kali ini kemungkinan nilai 𝑎1 akan sangat banyak sekali karena nilai dari 

(𝑚2 −𝑚1) bisa sembarang bilangan bulat, bahkan bisa bernilai negatif apabila 

𝑚2 < 𝑚1, sehingga sangat sulit untuk menebak bilangan rahasia S. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Skema pembagian rahasia dengan metode ambang Shamir didasari oleh ide 

interpolasi lagrange, yaitu dari sejumlah t pasangan terurut dapat dibuat sebuah 

polinomial berderajat t – 1  yang unik. 

Untuk membagi sebuah bilangan rahasia S menjadi n bagian, diawali 

dengan memilih sebuah bilangan prima p, 𝑝 > max (𝑆, 𝑛). Masukkan nilai S ke 𝑎0, 

lalu memilih secara acak nilai 𝑎1,𝑎2,⋯ , 𝑎𝑡−1  untuk menyusun sebuah polinom 

berderajat t – 1. Kemudian masukkan nilai 𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  ke polinom untuk 

mendapatkan nilai Si yang kemudian dibagikan kepada user. 

Untuk tahap penyusunan ulang, kumpulkan sebanyak t bagian dari user, lalu 

dengan menggunakan interpolasi Lagrange, hitung nilai dari 𝑓(0)  untuk 

mendapatkan kembali nilai bilangan rahasia S. 

Skema pembagian rahasia dengan metode ambang Shamir ini dapat 

dikatakan aman secara komputasi, karena skema ini bekerja pada bilangan bulat 

modulo p, sehingga apabila hanya diketahui sebanyak t – 1 bagian, nilai dari 

bilangan rahasia S sangat sulit untuk ditebak. 

 

 

Saran 

Skema pembagian rahasia dengan metode Shamir ini walaupun sudah 

dikatakan aman secara komputasi, tapi masih memiliki beberapa kelemahan. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan, seperti ditambahkan suatu 
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algoritme untuk mendeteksi kecurangan dan membagi beberapa bilangan rahasia 

dalam satu skema. Polinomial yang digunakan dalam skema ini dapat diganti 

dengan fungsi lain yang mudah dievaluasi dan diinterpolasi. 
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