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ABSTRAK 

PRASTA MUHTADIN. Implementasi Digital signature dalam Validasi Online 

Local E-Government Menggunakan Algoritme RSA dan MD5. Dibimbing oleh 

YANI NURHADRYANI. 

 

E-Government merupakan salah satu komponen penting dalam instansi 

pemerintahan. Masyarakat dapat sangat terbantu dengan adanya e-government 

dalam aktivitas pelayanan publik. Namun seringkali aspek keamanan kurang 

diperhatikan dalam pengembangan e-government seperti pada validasi permohonan 

surat keterangan secara online. Hal ini dapat menjadi celah keamanan karena konten 

dalam permohonan tersebut dapat dengan mudah dirubah dan penerima tidak dapat 

melakukan verifikasi terhadap keaslian permohonan tersebut. Tujuan penelitian ini 

adalah mengimplementasikan digital signature pada validasi online sistem local e-

government menggunakan algoritme RSA dan MD5. Penelitian ini menghasilkan 

sistem yang dapat melakukan fungsi dasar pengajuan permohonan dan penerimaan 

permohonan, serta mampu memberikan layanan standar digital signature seperti 

pembangkitan kunci, pembangkitan tanda tangan digital, dan verifikasi 

permohonan. Pengujian terhadap sistem dilakukan berdasarkan skenario yang 

dibuat serta uji fungsional sistem. 
 

Kata kunci: digital signature, e-government, keamanan 

 

ABSTRACT 

 

PRASTA MUHTADIN. Digital Signature Implementation in Local E-Government 

Online Validation Using RSA and MD5 Algorithm. Supervised by YANI 

NURHADRYANI. 

        

E-Government is one of the important component in government agencies. 

Society can be greatly assisted by the e-government in public service activities. 

However, in the development of e-government, security aspects such as the online 

validation document are less of attention. This can be a security gap, because the 

content of the document can be easily changed and the receiver can not verify the 

authenticity of the document. The purpose of this research is to implement digital 

signature on online validation of local e-government system using RSA and MD5 

algorithm. This research produces systems that can perform the basic functions of 

applying and receiving applications, and capable of providing digital marking 

standard services such as key generation, digital signature generation, and app 

verification. Tests on the system are done based on the scenarios created and 

functional test of the system. 

 
Keywords: digital signature, e-government, security   



 

 

  

Skripsi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Komputer  

pada 

Departemen Ilmu Komputer 

IMPLEMENTASI DIGITAL SIGNATURE DALAM VALIDASI 

ONLINE LOCAL E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN 

ALGORITME RSA DAN MD5 

 

PRASTA MUHTADIN 

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2017 



 

 

 

  

Penguji: 

1 Firman Adriansyah, SKom MSi 

2 Dr Shelvie Nidya Neyman, SKom MSi 





 

 

PRAKATA 
 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang 

telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan karya tulis ini. Penelitian yang dilaksanakan sejak Februari 2017 sampai 

Agustus 2017 ini mengambil tema security pada sistem local e-government, dengan 

judul Implementasi Digital signature dalam Validasi Online Local E-Government 

Menggunakan Algoritme RSA dan MD5. 

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Yani Nurhadryani selaku 

pembimbing. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta 

seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. 

Karya ilmiah ini masih jauh kata sempurna. Oleh karena itu, penulis 

berharap selanjutnya penelitian ini dapat terus dikembangkan dan diperbaiki agar 

dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. 

 

 

Bogor, September 2017 

 

Prasta Muhtadin 

 

  



 

 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL vi 

DAFTAR GAMBAR vi 

DAFTAR LAMPIRAN vi 

PENDAHULUAN 1 

Latar Belakang 1 

Perumusan Masalah 2 

Tujuan Penelitian 2 

Manfaat Penelitian 3 

Ruang Lingkup Penelitian 3 

TINJAUAN PUSTAKA 3 

E-Government dan Local E-Government 3 

Pelayanan Publik di Kota Bogor 3 

Digital signature 5 

RSA 6 

MD5 7 

METODE 8 

Tahapan Penelitian 8 

Perencanaan 8 

Analisis 8 

Perancangan 8 

Implementasi 9 

Pengujian 9 

Lingkungan Pengembangan 9 

HASIL DAN PEMBAHASAN 10 

Perencanaan 10 

Analisis 11 

Perancangan 11 

Implementasi 13 

Pengujian 18 

SIMPULAN DAN SARAN 19 



 

 

Simpulan 19 

Saran 19 

DAFTAR PUSTAKA 19 

LAMPIRAN 22 

RIWAYAT HIDUP 28 

  



 

 

DAFTAR TABEL 

  

1 Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota kepada  
camat berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nomor 45 tahun 2013 4 

2 Penerbitan surat keterangan oleh kecamatan berdasarkan peraturan  
Walikota Bogor nomor 29 tahun 2013 5 

3 Hasil uji skenario terhadap permohonan 18 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
1 Diagram tanda tangan digital menggunakan fungsi hash (Rinaldi 2006) 6 
2 Tahapan Penelitian 8 

3 Alur Pengajuan Surat 10 
4 Use case diagram pengguna Sistem Digital signature 11 
5 Skema digital signature pada sistem 12 
6 Arsitektur subsistem sirkulasi surat 13 
7 Penduduk membuka halaman permohonan 14 
8 Penduduk sudah mengisi form permohonan (kiri), Penduduk 

mendapatkan notifikasi permohonan berhasil (kanan) 14 
9 Ketua RT melihat daftar pengajuan dari penduduk 15 

10 Ketua RT melihat isi pengajuan dari penduduk (kiri), ketua RT 
melakukan pengecekan signature (kanan) 15 

11 Ketua RW melihat daftar permohonan yang sudah divalidasi oleh ketua RT 16 
12 Ketua RW melihat isi pengajuan dari penduduk yang sudah divalidasi ketua 

RT (kiri), ketua RW melakukan pengecekan signature (kanan) 16 

13 Petugas kelurahan melihat daftar permohonan yang sudah divalidasi oleh 
ketua RW 17 

14 Petugas kelurahan melihat isi pengajuan dari penduduk yang sudah 
divalidasi ketua RW (kiri), petugas kelurahan melakukan pengecekan 

signature (kanan) 17 

15 Muncul peringatan bahwa signature tidak sah  (kiri), validasi permohonan 
tidak bisa dilakukan 18 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

1 Class yang digunakan pada API JCA 21 

2 Hasil pengujian fungsional sistem pemohon 22 
3 Hasil pengujian fungsional sistem RT 23 

4 Hasil pengujian fungsional sistem RW 24 
5 Hasil pengujian fungsional sistem administrator kelurahan 25 

 





 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

E-Government merupakan pengiriman informasi kepemerintahan dan 

layanan online melalui Internet atau perlengkapan digital lainnya (West 2004). E-

Government dapat diaplikasikan pada tingkat legislatif, yudikatif atau administrasi 

publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, 

atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

Local e-government merupakan pengoptimalan pemanfaatan informasi, 

komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah dalam pelayanan publik yang 

dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam pengembangan sistem 

local e-government di Indonesia tentu saja masih terdapat aspek yang perlu 

ditingkatkan salah satunya yaitu aspek keamanan dalam sistem local e-government. 

Terdapat tiga aspek keamanan utama yang diperlukan dalam pengembangan sistem, 

yaitu autentikasi, integritas data, dan non repudiasi (Stallings 2000). 

Dalam penelitian sebelumnya sudah dilakukan pengembangan sistem local 

e-government yang dilakukan Praditya (2015) dan penelitian mengenai pelayanan 

publik berbasis mobile yang dilakukan Alogatama (2016), penelitian ini berfokus 

pada pelayanan publik tingkat kecamatan dan kelurahan. Penelitian tersebut 

merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu milik Widyaningsih (2014) 

berupa sistem informasi manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

(PATEN) di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Sistem yang dibuat dalam 

penelitian tersebut memiliki proses yaitu ketika penduduk ingin melakukan 

pelayanan administrasi seperti mengajukan permohonan atau yang lainnya, 

permohonan tersebut harus diajukan kepada ketua RT, ketua RW, kelurahan, dan 

kecamatan kemudian dilakukan validasi secara online oleh keempat pihak tersebut. 

Dalam proses validasi online ini, ketiga aspek kemanan yang sudah disebutkan di 

atas, yaitu autentikasi, integritas data, dan non repudiasi perlu diperhatikan. 

Dokumen pengajuan yang akan dikirim ataupun sudah divalidasi oleh ketua 

RT, ketua RW, kelurahan ataupun kecamatan masih memiliki sifat terbuka, yaitu 

isinya bisa saja diubah oleh pihak yang tidak berwewenang sehingga tidak 

memenuhi aspek keamanan yang pertama yaitu integritas. Aspek ini bertujuan 

untuk menjamin kerahasiaan data atau informasi dan mencegah data atau informasi 

tersebut dapat diakses dan tidak diubah sewaktu dikirim atau disimpan. Perubahan 

data saat dilakukan pengiriman tentu membawa dampak yang besar, terutama 

ketika pesan tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pengambil keputusan 

untuk validasi.  

Selain itu pada saat penduduk mengajukan permohonan, penerima tidak 

dapat memastikan bahwa pengajuan tersebut benar berasal dari warganya sehingga 

hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya aspek keamanan autentikasi. Autentikasi 

adalah proses untuk menjamin keaslian suatu pesan, sehingga pihak yang menerima 

pesan dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai 

informasi. Dengan kata lain informasi tersebut benar-benar datang dari orang yang 

dikehendaki (Budi et al. 2010).    

Setelah pengajuan dilakukan oleh penduduk, pihak RT, RW, kelurahan 

maupun kecamatan akan melakukan validasi. Pihak pihak tersebut harus 
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bertanggung jawab atas dokumen yang sudah mereka validasi, mereka tidak boleh 

menyangkal bahwa yang memvalidasi dokumen tersebut adalah diri mereka. Hal 

ini membutuhkan aspek keamanan, yaitu non repudiasi. Non repudiasi adalah 

proses untuk menjaga bukti-bukti bahwa suatu pesan berasal dari seseorang. 

Sehingga pihak yang mengirim tidak bisa menyangkal bahwa pesan tersebut berasal 

dari pihak tersebut (Budi et al. 2010). 

Untuk mencegah masalah-masalah keamanan tersebut, perlu dilakukan 

tindakan pengamanan. Tindakan pengamanan tersebut dapat dilakukan dengan 

teknik kriptografi, salah satunya adalah digital signature. Sebuah penelitian dari 

Department of Information Technology Ministry of Communications and 

Information Technology Government of India pada tahun 2010 menyebutkan 

bahwa Digital signature adalah tanda tangan elektronik yang dapat digunakan 

untuk autentikasi identitas pengirim pesan atau penandatangan dokumen, dan untuk 

memastikan bahwa konten asli dari pesan atau dokumen yang telah dikirim tidak 

berubah. 

Penelitian terkait kemanan sistem menggunakan digital signature 

sebelumnya oleh Somad (2013), telah membuat sistem digital signature online 

untuk naskah dinas menggunakan algoritme DSA (Digital signature Algorithm). 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa penciptakan suatu digital signature 

menggunakan algoritme DSA dilakukan dalam waktu yang relatif lama. 

Dalam implementasinya, terdapat begitu banyak variasi metode digital 

signature. Dalam penelitian ini digunakan algoritme RSA dan fungsi hash MD5.  

Secara konseptual, apabila suatu pesan atau dokumen sudah diberikan digital 

signature dengan metode  ini, kemungkinan seseorang untuk memalsukan atau 

mengubah informasi pesan dan identitas pembuat pesan tersebut dapat ditekan 

secara optimal sehingga mampu berkontribusi dalam penjagaan integritas, 

autentikasi suatu pesan atau dokumen yang dikirimkan, serta non repudiasi. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan permasalahan pada penelitian ini adalah: 

1 Bagaimana menerapkan digital signature dalam validasi online pada sistem 

local e-government. 

2 Bagaimana menguji kinerja sistem digital signature terhadap keutuhan isi 

pengajuan, autentikasi, dan non-repudiasi pengirim serta pengujian 

fungsionalitas digital signature pada sistem local e-government. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan kriptografi kunci publik 

khususnya digital signature dalam validasi online local e-government, serta 

menguji kinerja sistem digital signature terhadap keutuhan isi pengajuan, 

autentikasi, dan non-repudiasi pengirim. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan keamanan dalam 

pengembangan local e-government khususnya pada aspek integritas, autentikasi, 

dan non-repudiasi dengan cara menyisipkan digital signature. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini yaitu: 

1 Penerapan digital signature dilakukan dalam sistem local e-government pada 

bagian validasi online yang dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, dan Kelurahan. 

2 Teknik digital signature menggunakan algoritme RSA, dengan fungsi hash 

MD5. 

3 Sistem local e-government yang digunakan merupakan sistem pelayanan publik 

online berbasis mobile.  

4 Sistem digital signature yang dibuat tidak termasuk distribusi kunci. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

E-Government dan Local E-Government 

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-

hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government juga dapat diartikan 

penggiriman informasi kepemerintahan dan layanan online melalui internet atau 

perlengkapan digital lainnya (West 2004). E-Government dapat diaplikasikan pada 

legislatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, 

menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

Local e-government adalah e-government yang dilaksanakan di tingkat 

pemerintahan yang lebih kecil seperti kecamatan dan kelurahan. Beberapa 

kemudahan yang ditawarkan local e-government, yaitu masyarakat dapat 

mengakses dan memeriksa rincian pribadi mereka dalam basis data pemerintah 

daerah dan kemudahan untuk mengakses informasi yang mudah dari daerah 

(Nabafu dan Maiga 2012). 

 

 

Pelayanan Publik di Kota Bogor 

Berdasarkan Walikota Bogor (2013a) pada Tabel 1 didefinisikan bahwa 

selain tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan yang 

meliputi aspek perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, 

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu, 

tugas kecamatan juga berupa penerbitan surat yang diatur oleh Walikota Bogor 

(2013b) dapat dilihat pada Tabel 2. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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Tabel 1  Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat   

berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nomor 45 tahun 2013 

No Aspek Jenis Pelayanan 

1 Perizinan a Izin gangguan (hinder ordonnantie/HO) ruang 

usaha 

b Izin mendirikan bangunan 

c Izin pendidikan anak usia dini (PAUD) non-

formal 

2 Rekomendasi  

3 Koordinasi  

4 Pembinaan Pembinaan pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat lingkungan perumahan/pemukiman 

5 Pengawasan  

6 Fasilitasi  

7 Penetapan  

8 Penyelenggaraan a Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

dan menyebarluaskan informasi di bidang 

pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan  

b Melaksanakan penerbitan surat keterangan 

bidang kependudukan, meliputi:  

- Keterangan pindah  

- Pengaduan masyarakat terkait pelayanan 

publik  

- Keterangan pindah datang penduduk WNI 

antar Kecamatan dalam kota  

- Keterangan pindah datang penduduk WNI 

dalam satu kelurahan  

- Keterangan pindah datang penduduk WNI 

antar kelurahan dalam satu kecamatan  

- Keterangan kelahiran untuk WNI  

- Keterangan lahir mati untuk WNI  

- Kematian untuk WNI  

- Keterangan tinggal sementara (SKTS)  

- Pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga 

terhadap pembangunan  

- Keterangan domisili usaha  

- Pengantar perbaikan dan pembuatan Surat 

Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan perkotaan 

(SPPT PBB P2) 

9 Kewenangan lain  
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Tabel 2  Penerbitan surat keterangan oleh kecamatan berdasarkan peraturan 

Walikota Bogor nomor 29 tahun 2013 

No Nama Surat 

1 Keterangan domisili usaha  

2 Keterangan usaha 

3 Keterangan tempat tinggal 

4 Keterangan tidak mampu 

5 Keterangan pengantar catatan kepolisian 

6 Keterangan belum pernah menikah 

7 Keterangan izin keramaian 

8 Keterangan untuk berpergian 

9 Keterangan kematian 

10 Keterangan kelahiran 

11 Keterangan beda nama 

12 Keterangan tidak keberatan dari tetangga 

13 Keterangan daftar keluarga 

14 Keterangan naik haji 

15 Keterangan ahli waris 

16 Keterangan pengantar penerbitan SPPT PBB P2 

17 Keterangan riwayat tanah (penerbitan SPPT PBB P2) 

18 Keterangan belum memiliki rumah 

19 Keterangan janda/duda 

20 Keterangan penghasilan tidak tetap 

 

 

Digital Signature 

Digital signature memiliki fungsi yang hampir sama dengan tanda tangan 

yang biasa kita temui di kertas. Tujuannya untuk memberikan suatu alat yang 

digunakan oleh entitas untuk mengikat identitasnya menjadi satu bagian dari 

informasi (Menezes et al. 1996). Menurut Menezes et al. (1996) skema tanda 

tangan digital diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:  

1 Skema digital signature dengan apendiks, membutuhkan pesan asli sebagai 

input untuk algoritme verifikasi. Contoh algoritme yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah DSA, ElGamal, dan Schnorr.  

2 Skema tanda tangan dengan pemulihan pesan, tidak membutuhkan pesan asli 

sebagai input untuk algoritme verifikasi. Dalam hal ini, pesan asli dipulihkan 

dari tanda tangan itu sendiri. Contoh dari skema ini adalah RSA, Rabin, dan 

Nyberg-Rueppel. 

Sistem kriptografi kunci-publik cocok untuk pemberian tanda tangan digital 

menggunakan fungsi hash (Rinaldi 2006). Diagram digital signature menggunakan 

fungsi hash ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1  Diagram tanda tangan digital menggunakan fungsi hash (Rinaldi 2006) 

Dilihat pada tahap 1, pesan dipetakan menjadi suatu string dengan panjang 

tetap dengan menggunakan suatu fungsi hash. Hasil pemetaan fungsi hash pesan 

awal (message digest) dienkripsi dengan menggunakan kunci privat (tahap 2). Hasil 

enkripsi inilah yang dinamakan digital signature. Program meletakan digital 

signature menjadi suatu kesatuan dokumen dengan pesan asli seperti pada tahap 3. 

Setelah pesan dikirim dan sampai kepada penerima (tahap 4), program akan 

memisahkan tanda tangan digital dari keseluruhan dokumen yang diterima. 

Signature yang diperoleh dari tahap 4, dalam hal ini signature dapat dikatakan 

sebagai ciphertext, selanjutnya didekripsi dengan menggunakan kunci publik yang 

sebelumnya telah dipublikasikan oleh pengirim. Message yang diperoleh dari tahap 

4 selanjutnya dipetakan ulang dengan menggunakan fungsi hash untuk diperoleh 

Message Digest-nya. Program selanjutnya mencocokkan hasil pemetaan message 

digest dari tahap 6 dengan message digest yang diperoleh dari tahap 5. Apabila 

keduanya sama, berarti dapat diasumsikan bahwa dokumen yang sedang 

diverifikasi adalah autentik. 

 

 

RSA 

Algoritme RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT (Massachussets 

Institute of Technology) pada tahun 1976, yaitu: Ron (R)ivest, Adi (S)hamir, dan 

Leonard (A)dleman. Keamanan algoritme RSA terletak pada sulitnya 

memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran 

dilakukan untuk memperoleh kunci privat. Selama pemfaktoran bilangan besar 

menjadi factor-faktor prima belum ditemukan algoritme yang mangkus, maka 

selama itu pula keamanan algoritme RSA tetap terjamin. RSA untuk digital 

signature terbagi kedalam tiga proses yaitu pembangkitan kunci, pembangkitan 

tanda tangan (enkripsi) dan verifikasi tanda tangan (dekripsi). 
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Pembangkitan Kunci  

Algoritme pembangkitan kunci menghasilkan keluaran kunci pribadi dan kunci 

publik adalah sebagai berikut: 

1 Pilih dua bilangan prima,  p dan q (rahasia).  

2 Hitung n = p x q. Besaran n tidak perlu dirahasiakan.    

3 Hitung m = (p – 1)(q – 1). 

4 Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, sebut namanya e, yang relatif 

prima terhadap m, 1<e<m 

5 Hitung kunci privat, d, melalui (e x d) mod m = 1 

Pembangkitan pasangan kunci membutuhkan pembangkit bilangan acak dan 

bilangan prima. Bilangan prima dibangkitkan oleh fungsi generate_primes(), 

sedangkan bilangan acak dilakukan oleh fungsi Random Bit Generator (RBG). 

Algoritme pembangkitan bilangan tidak dibahas pada penelitian ini. 

 

Pembangkitan Tanda Tangan Digital 

Masukan pada proses pembangkitan tanda tangan digital adalah himpunan bilangan 

bulat (e, d, n) dan pesan asli (C). Algoritme pembangkitan tanda tangan digital 

adalah sebagai berikut:  

1 Dapatkan kunci privat penerima (d,n). 

2 Ubah pesan asli (C)  menjadi message diggest (M), MD5(C). 

3 Enkripsi pesan E = C^(d) mod n. 

4 Kirim hasil enkripsi (signature) beserta pesan asli ke penerima. 

Fungsi MD5(M) merupakan fungsi satu arah yang mengubah suatu pesan dengan 

panjang tertentu menjadi nilai baru dengan panjang tetap. 

 

Verifikasi Tanda Tangan Digital 

Algoritme verifikasi tanda tangan digital adalah sebagai berikut: 

1 Terima C, E, e, n 

2 Dekripsi signature E menggunakan kunci publik e, D = E^(e) mod n 

3 Ubah pesan yang diterima (C) menjadi message diggest (M), MD5(C) 

4 Jika D = M berarti tanda tangan sah, jika D ≠ M berarti tanda tangan tidak sah.  

Verifikasi tanda tangan digital dilakukan oleh pihak penerima atau verifier yang 

telah mendapatkan pesan (C), kunci publik(e,n), dan tanda tangan digital (E).  

Semua nilai tersebut akan menjadi input pada proses ini. 

 

 

MD5 

MD5 adalah fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ron Rivest. MD5 

merupakan perbaikan dari MD4 setelah MD4 berhasil diserang oleh kriptanalis. 

Algoritme MD5 menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan 

menghasilkan message digest  yang panjangnya 128 bit. Langkah-langkah 

pembuatan message digest secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1 Penambahan bit-bit pengganjal (padding bits). 

2 Penambahan nilai panjang pesan semula. 

3 Inisialisasi penyangga (buffer) MD. 

4 Pengolahan pesan dalam blok berukuran 512 bit. 
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METODE 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakaan dalam beberapa tahap, yaitu Perencanaan, 

Analisis, Perancangan, Implementasi, dan Pengujian. Alur penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Gambar 2  Tahapan Penelitian 

 

 

Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengidentifikasi jenis 

pelayanan apa saja yang akan diimplementasikan digital signature dan 

mengidentifikasi siapa saja pengguna yang akan menjadi signatory dan verifier. 

Pada tahap ini juga dilakukan pencarian informasi mengenai alur pelayanan untuk 

penerbitan surat. 

 

 

Analisis 

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan analisa 

terhadap digital signature yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang 

sudah dikembangkan sebelumnya serta menganalisa sistem itu sendiri. Pada tahap 

ini juga dilakukan pembuatan use case diagram pengguna digital signature. 

 

 

Perancangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu perancangan digital signature 

dengan menggunakan algoritme MD5 sebagai fungsi hash untuk menghasilkan 
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message digest dan algoritme RSA untuk mengenkripsi message digest yang 

didapat.  

Setelah didapat message digest dari fungsi MD5 selanjutnya dilakukan 

proses enkripsi  menggunakan algoritme RSA yang nantinya hasil dari enkripsi 

tersebut dijadikan signature untuk pengajuan permohonan yang diinginkan. RSA 

terbagi menjadi tiga proses, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi.  

 

 

Implementasi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, yaitu melakukan implementasi 

digital signature pada sistem local e-government. Impementasi hasil rancangan 

subsistem key generator dan digital signature memanfaatkan Java Cryptography 

Architecture (JCA). JCA framework terdiri dari kumpulan application 

programming interface (API), tools, implementasi algoritme, mekanisme, dan 

protokol keamanan (Oracle 2012). Daftar class yang mendukung pengembangan 

Implementasi Digital signature pada package java.security dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Implementasi yang dilakukan menggunakan bahasa pemrograman 

Java. 

 

 

Pengujian 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan pengujian 

terhadap sistem yang sudah diimplementasikan digital signature dan melakukan 

analisa berdasarkan pengujian serta membuat kesimpulan berdasarkan analisa yang 

telah dilakukan. Pengujian dilakukan terhadap uji keamanan berdasarkan skenario. 

 

 

Lingkungan Pengembangan 

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Perangkat keras: 

1 Notebook dengan spesifikasi: 

a. Processor Intel Core i5-5200 2.20GHz 

b. RAM 8 GB DDR3 

2 Perangkat mobile dengan spesifikasi 

a. Processor Snapdragon 410 

b. RAM 2GB 

Perangkat lunak: 

1 Sistem operasi windows 10 Pro 

2 Sistem operasi Android versi 5.1.1 

3 Android Studio sebagai IDE 

4 Java sebagai bahasa pemrograman 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan 

Identifikasi Jenis Pelayanan 

Terdapat 5 pelayanan penerbitan surat dari total 29 pelayanan di kecamatan 

yang mewakili surat keterangan dan surat perizinan yaitu permohonan surat 

keterangan belum menikah, surat keterangan belum memiliki rumah, surat 

keterangan izin berpergian, surat keterangan penghasilan tidak tetap, dan surat 

keterangan tidak keberatan tetangga. 

Berdasarkan hasil perolehan informasi mengenai alur pelayanan untuk 

penerbitan surat yang bisa dilihat pada Gambar 3 terdapat beberapa tahapan validasi. 

Validasi yang dilakukan RT, RW, dan kelurahan dilakukan secara online. 

 

Gambar 3  Alur Pengajuan Surat 

 

 

Identifikasi Pengguna 

Setiap penduduk yang mengajukan permohonan berperan sebagai signatory. 

Penduduk yang mengajukan permohonan dapat mejadi signatory ketika akan 

mengajukan permohonan. Pihak RT, RW, dan kelurahan berperan sebagai 

signatory dan verifier. Pihak RT, RW, dan kelurahan menjadi signatory ketika akan 

memvalidasi permohonan dari penduduk dan menjadi verifier ketika menerima 

pengajuan dari penduduk. 



 

11 

Analisis 

Digital signature dalam validasi online local e-government dikembangkan 

menjadi tiga subsistem, yaitu Sirkulasi Pengajuan Permohonan, Tanda Tangan 

Digital, dan Key Generator. Subsistem Sirkulasi Surat Pengajuan Permohonan 

menyediakan kebutuhan terhadap media penyimpanan surat pengajuan. Subsistem 

ini harus mendukung mobilitas penduduk dalam mengirim permohonan dan 

menerima validasi. Subsistem Key Generator merupakan pembangkit pasangan 

kunci bagi Penduduk, RT, RW dan Kelurahan. Subsistem Tanda Tangan Digital 

berfungsi sebagai aplikasi signing dan verifying, dan harus dimiliki oleh setiap 

Pengguna. Interaksi antara pengguna dan sistem dijelaskan oleh use case diagram 

pada Gambar 4. 

 

Gambar 4  Use case diagram pengguna Sistem Digital signature 

 

 

Perancangan 

Digital signature dalam sistem pelayanan publik online menggunakan 

algoritme RSA dan fungsi hash MD5 dengan masukan pesan asli berupa data 

pengajuan. Pada tahap ini sistem akan mengubah data pengajuan menjadi message 

digest, selanjutnya message digest akan dienkripsi menggunakan kunci pribadi dari 

signer, hasil enkripsi tersebut yang akan dijadikan signature. File yang dikirim oleh 

signer kepada verifier adalah file yang terdiri dari data Pengajuan, signature, dan 

kunci publik milik signer. Selanjutnya Verifier selaku penerima surat mendapatkan 
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file tersebut dan memisahkannya isi dari file tersebut untuk melakukan proses 

verifikasi digital signature. Signature yang dikirimkan akan didekripsi untuk 

mendapatkan message digest pada tahap pengajuan permohonan dari signer, 

selanjutnya message digest tersebut akan dibandingkan dengan hasil message digest 

dari permohonan yang diterima. Apabila kedua message digest tersebut sama, maka 

signature dinyatakan sah. Tahapan inilah yang disebut tahap verifying. Apabila 

kedua message digest tersebut tidak sama, maka signature dinyatakan tidak sah dan 

verifier tidak dapat melakukan validasi. Skema tanda tangan digital pada sistem 

pelayanan publik online ini dapat dilihat pada Gambar 5. Arsitektur subsistem 

Sirkulasi Surat diilustrasikan pada Gambar 6. 

 

Gambar 5  Skema digital signature pada sistem 
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Gambar 6  Arsitektur subsistem sirkulasi surat 

 

 

Implementasi 

Proses pembangkitan kunci, pembangkitan tanda tangan digital, dan 

verifikasi kunci menggunakan class pada JCA. Pembangkitan kunci publik dan 

kunci pribadi untuk penduduk dilakukan secara otomatis ketika penduduk memilih 

permohonan dan membuka halaman permohonan, screenshoot aplikasi ketika 

penduduk membuka halaman permohonan dapat dilihat pada Gambar 7. 

Setelah form pengajuan sudah terisi semua, penduduk dapat melakukan 

submit dengan cara menekan tombol “AJUKAN PERMOHONAN DAN TANDA 

TANGANI PERMOHONAN” yang ada di bawah form permohonan. Setelah itu 

akan muncul pemberitahuan bahwa permohonan yang diajukan oleh penduduk 

telah berhasil dilakukan seperti terlihat pada Gambar 8. Pada tahap ini sistem akan 

mengubah data permohonan menjadi message digest, selanjutnya message digest 

akan dienkripsi menggunakan kunci pribadi  penduduk yang sudah dibangkitkan 

pada saat membuka halaman permohonan, hasil enkripsi tersebut yang akan 

dijadikan signature. Selanjutnya signature, data pengajuan, dan kunci publik 

penduduk  akan dikirim ke pihak ketua RT. 
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Gambar 7  Penduduk membuka halaman permohonan 

 

                          

Gambar 8  Penduduk sudah mengisi form permohonan (kiri), Penduduk 

mendapatkan notifikasi permohonan berhasil (kanan) 

Pada saat pihak ketua RT melakukan login, ketua RT dapat melihat 

pengajuan yang sudah diajukan oleh penduduk seperti pada Gambar 9. Proses 

selanjutnya ketua RT dapat melihat isi dari pengajuan tersebut dan melakukan 

pengecekan terhadap signature dari penduduk seperti terlihat pada Gambar 10. 

Kunci publik dan kunci rahasia ketua RT akan dibangkitkan secara otomatis pada 

saat ketua RT membuka pengajuan dari penduduk. 
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Gambar 9  Ketua RT melihat daftar pengajuan dari penduduk 

   

Gambar 10  Ketua RT melihat isi pengajuan dari penduduk (kiri), ketua RT 

melakukan pengecekan signature (kanan) 

Setelah permohonan dari penduduk divalidasi oleh ketua RT, permohonan 

tersebut akan dikirim kepada ketua RW. Proses yang dilakukan oleh ketua RW 

sama dengan yang dilakukan oleh ketua RT yaitu ketua RW dapat melihat daftar 

permohonan yang sudah divalidasi oleh ketua RT (Gambar 11). Kunci publik dan 

kunci pribadai milik ketua RW akan dibangkitkakan secara otomatis ketika ketua 

RW membuka permohonan penduduk yang sudah divalidasi oleh ketua RT 

(Gambar 12). 



 

16 

 

Gambar 11  Daftar permohonan yang sudah divalidasi oleh ketua RT 

   

Gambar 12  Ketua RW melihat isi pengajuan dari penduduk yang sudah divalidasi 

ketua RT (kiri), ketua RW melakukan pengecekan signature (kanan) 

Setelah permohonan dari penduduk divalidasi oleh ketua RW, permohonan 

tersebut akan dikirim kepada petugas kelurahan. Proses yang dilakukan oleh 

petugas kelurahan juga sama dengan yang dilakukan oleh ketua RT maupun ketua 

RW yaitu petugas kelurahan dapat melihat daftar permohonan yang sudah 

divalidasi oleh ketua RW (Gambar 13). Kunci publik dan kunci pribadai milik 

petugas kelurahan akan dibangkitkakan secara otomatis ketika petugas kelurahan 

membuka permohonan penduduk yang sudah divalidasi oleh petugas kelurahan 

(Gambar 14) 
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Gambar 13  Daftar permohonan yang sudah divalidasi oleh ketua RW 

   

Gambar 14  Petugas kelurahan melihat isi pengajuan dari penduduk yang sudah 

divalidasi ketua RW (kiri), petugas kelurahan melakukan pengecekan 

signature (kanan) 

 Signature yang dicek oleh pihak ketua RT, ketua RW, maupun kelurahan 

dinyatakan tidak sah ketika terdapat data pada permohonan yang berbeda dari data 

permohonan yang dilihat di pihak sebelumnya. Screenshoot aplikasi yang 

menampilkan signature tidak sah dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15  Muncul peringatan bahwa signature tidak sah  (kiri), validasi 

permohonan tidak bisa dilakukan 

    

  

Pengujian 

Berdasarkan uji fungsional perangkat lunak pada Lampiran 2 menunjukkan 

bahwa hasil pengujian seluruh fungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Uji 

keamanan digital signature berdasarkan skenario pada Tabel 3 dilakukan terhadap 

pengajuan permohonan belum memiliki rumah dengan signature 

“7637F6BF7765093D1A7C5269CB456785A8753D2AF3DDA1AE81A344D348

44C6BF1201CE15E39FA946C352EBAC00DC60BD916F285670D10D4D5C7E

C43A081DD4A3”. 

Tabel 3 Hasil uji skenario terhadap permohonan 

Modifikasi 
MD5 Checksum Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

File Asli Arsip ulang 

Tidak ada 748cec83885de

4fd27a522d429

642295 

748cec83885de

4fd27a522d429

642295 

Sah Sah 

Mengubah isi 

permohonan 

748cec83885de

4fd27a522d429

642295 

d660cf3bab572

7a37756ce45d8

441056 

Tidak sah Tidak sah 

Mengubah 

kunci publik 

748cec83885de

4fd27a522d429

642295 

f28c7391fd3da0

75c7bb93427d8

f7e67 

Tidak sah Tidak sah 

 

Dari hasil pengujian berdasarkan skenario didapatkan kesimpulan ketika 

terjadi perubahan  pada data pengajuan, sistem akan mendeteksi bahwa signature 

yang ada pada pengajuan tersebut tidak sah, hal ini menyatakan aspek integritas 
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terjaga. Ketika terjadi perubahan pada kunci publik pengirim, sistem juga akan 

mendeteksi bahwa signature tidak sah, hal ini menyatakan bahwa aspek autentikasi 

terjaga. Ketika pengajuan telah dikirim oleh pihak signer dan diterima oleh pihak 

verifyer serta sinature yang ada pada dokumen tersebut dinyatakan sah oleh sistem 

maka pihak signer tidak bisa membantah telah mengajukan permohonan atau telah 

memvalidasi permohonan tersebut, hal ini menyatakan bahwa aspek non-repudiasi 

terjaga. Semua perubahan yang ada dilakukan secara langsung pada database.   

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Digital signature yang sudah dibuat dapat melakukan fungsi dasar 

pengajuan permohonan dan penerimaan permohonan, serta mampu memberikan 

layanan standar penandaan digital seperti pembangkitan kunci, pembangkitan tanda 

tangan digital, dan verifikasi permohonan dengan menggunakan algoritme RSA 

dan MD5. 

 

 

Saran 

Penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mengembangkan protokol keamanan 

yang lebih baik, terutama pada saat pembangitan kunci, yaitu dengan adanya 

keberadaan admin key generator sebagai arbitrator sistem. Pada penelitian ini, 

keygenerator dilakukan oleh signatory dan diasumsikan keunikan pasangan kunci 

tetap terjaga tanpa skenario penyusupan atau pemalsuan identitas. Saran lain untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu mengembangkan sistem digital signature yang dapat 

melakukan penandatanganan lebih dari satu orang dan ditujukan kepada lebih dari 

satu penerima. 
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Lampiran 1  Class yang digunakan pada API JCA 

Class Keterangan 

KeyFactory Mengkonversi kunci pribadi ke dalam key 

specification 

KeyPair Menampung nilai pasangan kunci 

KeyPairGenerator Membangkitkan pasangan kunci 

MessageDigest Menyediakan aplikasi fungsionalitas algoritme 

message digest 

SecureRandom Membangkitkan bilangan acak 

PrivateKey Interface untuk kunci pribadi 

PublicKey Interface untuk kunci publik 

X509EncodedKeySpec Representasi kunci publik dalam format terenkripsi 
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Lampiran 2  Hasil pengujian fungsional sistem pemohon 

Nama Bagian Skenario Hasil yang diharapkan Status 

Pengujian 

Proses 

permohonan 

Memilih jenis 

permohonan 

Menuju halaman pengisian 

informasi dan berkas 

permohonan sesuai jenis 

permohonan yang dipilih 

Berhasil 

 Pengisian form 

permohonan 

Data berhasil tersimpan, dan 

dikirim email notifikasi id 

permohonan kepada pemohon 

Berhasil 

 Upload berkas 

kartu tanda 

penduduk (KTP) 

Berkas berhasil tersimpan Berhasil 

 Upload berkas 

kartu keluarga 

(KK) 

Berkas berhasil tersimpan Berhasil 

 Pengisian form 

NIK yang tidak 

terdaftar di 

database 

Data tidak tersimpan, kembali 

ke tampilan form yang 

kosong, dan menampilkan 

pesan  

Berhasil 

Berhasil 

 Terdapat form 

yang belum terisi 

Data tidak tersimpan, kembali 

ke tampilan form yang 

kosong, dan menampilan 

pesan 

Berhasil 

 Tanda tangani 

permohonan 

Permohonan ditandatangani 

oleh penduduk menggunakan 

kunci privat penduduk 

Berhasil 

Proses tracking 

permohonan 

Pengisian form 

id permohonan 

Menampilkan data 

permohonan berdasarkan 

inputan id permohonan 

Berhasil 

 Form kosong Kembali ke tampilan form 

kosong, dan menampilkan 

pesan error  

Berhasil 

Berhasil 

 Id permohonan 

tidak terdaftar 

Kembali ke tampilan form 

kosong, dan menampilkan 

pesan 

Berhasil 

Informasi 

pelayanan 

Memilih menu 

informasi 

pelayanan 

Menampilkan informasi 

pelayanan 

Berhasil 
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Lampiran 3  Hasil pengujian fungsional sistem RT 

Nama Bagian Skenario Hasil yang diharapkan Status 

Pengujian 

Login Mengisi form 

username, dan 

password dengan 

benar 

Masuk ke halaman utama 

RT 

Berhasil 

 Mengisi form 

username, dan 

password yang 

tidak sesuai 

Kembali ke tampilan form 

kosong 

Berhasil 

 Form ada yang 

kosong 

Menampilkan pesan form 

harus diisi 

Berhasil 

Validasi Memilih menu 

validasi 

Menampilkan permohonan 

yang akan di validasi 

Berhasil 

 Melakukan 

pengubahan form 

validasi 

Permohonan tervalidasi Berhasil 

 Melakukan 

pengecekan 

signature 

Menampilkan pesan 

keabsahan signature 

Berhasil 

Laporan Memilih menu 

laporan 

Menampilkan halaman 

berisi seluruh permohonan 

yang sudah tervalidasi oleh 

ketua RT 

Berhasil 

 Mengisi form 

pencarian 

Menampilkan data 

permohonan sesuai 

pengisian form dalam file 

PDF 

Berhasil 
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Lampiran 4  Hasil pengujian fungsional sistem RW 

Nama Bagian Skenario Hasil yang diharapkan Status 

Pengujian 

Login Mengisi form 

username, dan 

password dengan 

benar 

Masuk ke halaman utama 

RW 

Berhasil 

 Mengisi form 

username, dan 

password yang tidak 

sesuai 

Kembali ke tampilan form 

kosong 

Berhasil 

 Form ada yang 

kosong 

Menampilkan pesan form 

harus diisi 

Berhasil 

Validasi Memilih menu 

validasi 

Menampilkan 

permohonan yang akan di 

validasi 

Berhasil 

 Melakukan 

pengubahan form 

validasi 

Permohonan tervalidasi Berhasil 

Laporan Melakukan 

pengecekan 

signature 

Menampilkan pesan 

keabsahan signature 

Berhasil 

 Memilih menu 

laporan 

Menampilkan halaman 

berisi seluruh permohonan 

yang sudah tervalidasi 

oleh ketua RT 

Berhasil 

 Mengisi form 

pencarian 

Menampilkan data 

permohonan sesuai 

pengisian form dalam file 

PDF 

Berhasil 
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Lampiran 5  Hasil pengujian fungsional sistem administrator kelurahan 

Nama Bagian Skenario Hasil yang diharapkan Status 

Pengujian 

Login Mengisi form 

username, dan 

password dengan 

benar 

Masuk ke halaman utama 

Admin 

Berhasil 

 Mengisi form 

username, dan 

password yang 

tidak sesuai 

Kembali ke tampilan form 

kosong 

Berhasil 

 Form ada yang 

kosong 

Menampilkan pesan form 

harus diisi 

Berhasil 

Validasi Memilih menu 

validasi 

Menampilkan permohonan 

yang akan di validasi 

Berhasil 

 Melakukan 

pengecekan 

signature 

Menampilkan pesan 

keabsahan signature 

Berhasil 

 Melakukan 

pengubahan form 

validasi 

Permohonan tervalidasi Berhasil 

Mengelola data 

penduduk 

Memilih menu 

tambah data 

penduduk 

Menampilkan form pengisian 

tambah data penduduk 

Berhasil 

 Mengisi form 

tambah data 

penduduk 

Data berhasil tersimpan Berhasil 

 Form ada yang 

kosong 

Kembali ke form, dan 

menampilkan pesan form 

harus diisi  

Berhasil 

Berhasil 

 Memilih menu 

ubah 

Menampilkan form 

pengubahan data penduduk 

Berhasil 

 Form pengubahan 

data penduduk 

terisi 

Data berhasil tersimpan Berhasil 

 Form pengubahan 

data penduduk 

ada yang kosong 

Kembali ke form, dan 

menampilkan pesan form 

harus diisi 

Berhasil 

 Memilih menu 

hapus 

Data dihapus Berhasil 

Daftar 

permohonan 

Memilih menu 

daftar 

permohonan 

Menampilkan data 

permohonan yang harus di 

validasi admin kelurahan 

Berhasil 

 Memilih menu 

validasi 

Menampilkan form 

pengarsipan, form validasi, 

dan informasi pemohon 

Berhasil 



 

26 

Lampiran 5  Lanjutan 

Nama Bagian Skenario Hasil yang diharapkan Status 

Pengujian 

 Pengubahan form 

validasi 

Permohonan berhasil 

tervalidasi 

Berhasil 

 Memilih menu 

print 

Menampilkan surat 

keterangan dalam bentuk 

PDF yang siap dicetak 

Berhasil 

 Melakukan 

pengecekan 

signature 

Menampilkan pesan 

keabsahan signature 

Berhasil 

Laporan 

pelayanan 

Memilih menu 

laporan pelayanan 

Menampilkan data 

permohonan yang telah 

divalidasi kelurahan 

Berhasil 

 Mengisi form 

pencarian 

Menampilkan data 

permohonan sesuai pengisian 

form dalam file PDF 

Berhasil 
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