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ABSTRACT 
Digital document needs a digital signature just like a handwritten signature from its owner in a printed document. 
Digital Signature SignMe is designed to embed a digital signature into a digital document especially to a digital text 
document. A digital signature is used to avoid a printed document’s forge and is used only for one digital document 
because it can not be moved to another digital document.  Digital  signature  is  used  to  keep  the  confidentiality  and  
the  integrity  of  a  digital document.  If  a  digital  document  changes  then  the  digital  signature  is  not  authentic  
anymore. Digital  Signature  SignMe is  designed  using  hash  function  MD5  and  RSA  algorithm.  A  digital signature 
can be created using a private key and validated using a public key. SDLC is used as a method for this software 
development. 
Keywords: Digital Signature SignMe, Hash Function MD5, RSA, SDLC. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi  saat  ini,  pengiriman  dokumen bisnis atau pribadi yang diattach pada e-mail 
melalui  Internet  menjadi  sebuah  pilihan karena  dokumen  tersebut  dapat  dikirim dalam  waktu  yang  cepat  dan  
dengan  biaya yang  relatif  murah.  Dokumen  yang  dikirim biasanya  disebut  dengan  dokumen  digital. Meskipun  
pengiriman  dokumen  digital melalui  Internet  merupakan  sebuah  pilihan yang  paling  efisien  jika  dilihat  dari  segi 
waktu dan biaya, namun pengiriman melalui Internet  tidaklah  begitu  aman.  Dokumen digital  yang  dikirim  dapat  saja  
diubah sewaktu-waktu tanpa diketahui oleh pemilik/pengirim  dan  penerima  dokumen. Tanpa  adanya  pengamanan  
atas sebuah dokumen digital, pemilik/pengirim dan penerima dokumen tidak dapat  mencurigai adanya  perubahan  atas  
dokumen  tersebut.  
 
Kriptografi  dapat membantu  untuk menjaga keamanan  pada  sebuah  dokumen  digital. Kriptografi  adalah  ilmu  yang  
mempelajari teknik-teknik matematika  untuk  membuat sebuah dokumen aman. Aspek keamanan yang  disediakan  oleh  
kriptografi  yaitu kerahasiaan  pesan  (confidentiality/secrecy), keabsahan  pengirim  (user  authentication), keaslian  
pesan (message integrity) dan anti-penyangkalan (nonrepudiation). Kerahasiaan  pesan  dapat  diselesaikan dengan 
enkripsi/dekripsi sedangkan keabsahan pengirim,  keaslian  pesan  dan anti-penyangkalan dapat diselesaikan dengan  
teknik  autentikasi.  Salah  satu aplikasi  dari  Kriptografi  dan  cara  untuk autentikasi  adalah  tanda  tangan  digital 
(Digital Signature). 
 
Sebuah dokumen digital membutuhkan  sebuah  tanda  tangan  digital layaknya  sebuah  dokumen  yang  dikirim lewat 
pos  yang  dilengkapi  dengan  tanda tangan  dari  pemilik  dokumen  tersebut. Tanda  tangan  digital  digunakan  untuk 
menjaga  keamanan  dan  kerahasiaan  serta membuktikan  keautentikan  isi  dari  sebuah dokumen digital. 
Pemilik/pengirim dokumen digital  tidak  dapat  tidak  mengakui  isi  dari dokumen  digital  yang  telah  ditandatangani. 
Sebuah  tanda  tangan  digital  hanya  berlaku pada  sebuah  dokumen  digital  dan  berbeda untuk dokumen digital yang 
lain. Tanda tangan  digital dapat  mencegah  adanya pemalsuan  tanda  tangan  yang  biasanya terjadi  pada  sebuah  
dokumen  biasa,  karena tanda tangan digital tidak dapat dipindahkan pada dokumen digital yang lain. Apabila isi dari  
sebuah  dokumen  digital  diubah,  maka tanda  tangan  tersebut  tidak  lagi  sah.  Tanda tangan  digital  dapat  dilakukan  
melalui enkripsi  dan  menggunakan  fungsi hash. Algoritma  yang  akan  digunakan  untuk membuat  sebuah  tanda  
tangan  digital  yaitu Rivest-Shamir-Adleman (RSA).  
 
1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan merancang sebuah prangkat lunak yang dapat memberikan tanda tangan digital untuk sebuah 
dokumen digital. 

2. Menjaga keauntetikan isi dari sebuah dokumen digital 
3. Melakukan autentikasi terhadap sebuah dokumen digital. 

 
1.3 Rumusan Masalah 
Bagaimana menganalisis dan merancang sebuah perangkat lunak yang dapat memberikan layanan tanda tangan digital, 
menjaga keuatentikan isi dokumen digital dan membuktikan keautentikan  dari sebuah dokumen digital? 
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1.4 Batasan Masalah 
- Dokumen yang digunakan hanya dibatasi untuk dokumen teks. 
- Tidak menangani manajemen kunci dan masalah komunikasi data 
- Algoritma RSA dan MD5 diambil dari program jadi. 

 
2.  Landasan Teori 
2.1 Kriptografi 
The  art  and  science  of  keeping messages  secure  is  cryptography,  and  it  is practiced  by  cryptographers [4]. 
Cryptography  berasal  dari  bahasa  Yunani yaitu crypto yang berarti “secret” atau rahasia dan graphy yang berarti 
“writing” atau tulisan. 
  
Tujuan dari kriptografi yaitu[1] :  
1. Confidentiality, memberikan kerahasiaan pesan dan menyimpan data dengan menyembunyikan informasi lewat 

teknik-teknik enskripsi. 
2. Message Integrity, memberikan jaminan untuk tiap bagian bahwa pesan tidak akan mengalami perubahan dari saat ia 

dibuat sampai ia dibuka. 
3. Non Repudiation, memberikan cara untuk membuktikan bahwa suatu dokumen datang dari seseorang apabila ia 

mencoba menyangkal memiliki dokumen tersebut. 
4. Authentication, memberikan dua layanan, yaitu pertama mengidentifikasikan  keaslian  suatu pesan  dan  memberi-

kan  jaminan keautentikannya  dan  kedua  menguji identitas  seseorang  apabila  ia  akan memasuki sebuah sistem.  
 
Kerahasiaan  pesan  bertujuan  untuk menjaga  isi  dokumen  dari  pihak  yang tidak  berhak  dan  dapat diselesaikan  
dengan enkripsi/dekripsi,  sedangkan  keabsahan pengirim,  keaslian  pesan  dan  anti-penyangkalan  dapat  diselesaikan  
dengan teknik autentikasi. 
 
2.1.1 Pengertian Enkripsi dan Dekripsi 
Sebuah  pesan  disebut plaintext. Proses  untuk  menyembunyikan  sebuah pesan  disebut  enkripsi.  Enkripsi  adalah 
sebuah  proses  yang  melakukan  perubahan sebuah  kode  dari  yang  bisa  dimengerti menjadi  sebuah  kode  yang  
tidak  bisa dimengerti atau tidak mudah dibaca[1].  Enkripsi  bertujuan  untuk  melindungi informasi agar tidak terlihat 
oleh orang atau pihak yang tidak berhak. Sebuah pesan yang telah  dienkripsi  disebut  dengan ciphertext. Dekripsi adalah 
proses untuk mengembalikan  informasi  yang  teracak menjadi  informasi  aslinya[1].   
 
2.1.2 Kategori Enkripsi 
Terdapat tiga kategori enkripsi yang ada[1]  yaitu : 

1. Enkripsi Kunci Rahasia 
 Dalam  enkripsi  kunci rahasia, sebuah  kunci  digunakan  untuk mengenkripsi  dan  juga  sekaligus 

mendekripsi informasi. Enkripsi dapat  dilakukan  jika  pengirim dan penerima telah sepakat untuk 
menggunakan metode  enkripsi  atau kunci  enkripsi  tertentu.  Metode enkripsi  atau  kuncinya  ini  harus 
dijaga  supaya  tidak  ada  pihak  luar yang  mengetahuinya.  Enkripsi  ini dikategorikan  sebagai  kriptografi 
simetris karena pengirim dan penerima  mengetahui  kunci  yang sama.  Enkripsi  kunci  rahasia  juga dikenal 
dengan enkripsi konvensional. Contoh model enkripsi konvensional di antaranya yaitu Data Encryption 
Standard (DES), Substitution Chiper dan Caesar Chiper. 

2. Enkripsi Kunci Publik 
 Dalam  enkripsi  kunci  publik digunakan  dua  kunci  untuk  proses enkripsi  dan  proses  dekripsi.  Salah satu  

kelebihan  dari  enkripsi  kunci publik  yaitu  tiap  orang  hanya  perlu memiliki  satu  set  kunci  tanpa  peduli 
berapa  banyak  orang  yang  akan diajak  berkomunikasi.  Setiap  orang yang  menggunakan  enkripsi  kunci 
publik  harus  mempunyai  dua  kunci yaitu  kunci  rahasia  yang  hanya diketahui  oleh  dirinya  sendiri  dan 
kunci  publik  yang  akan  diberikan kepada orang lain.  

3. Fungsi Satu Arah 
 Fungsi  satu  arah  adalah  suatu fungsi  dimana  informasi  dienkripsi untuk menciptakan tanda tangan dari 

informasi  asli  yang  bisa  digunakan untuk keperluan autentikasi. 
 
2.1.3 Algoritma Kriptografi 
Algoritma  kriptografi  terdiri  dari algoritma  enkripsi  (E)  dan  algoritma dekripsi (D). Algoritma enkripsi meng-
gunakan kunci enkripsi (EK), sedangkan algoritma  dekripsi menggunakan kunci  dekripsi  (DK).  Secara  umum  operasi 
enkripsi  dan  dekripsi  dapat  diterangkan secara matematis sebagai berikut [1]: 

Proses Enkripsi:  EK (M) = C 
Proses Dekripsi:  DK (C) = M 

 
Karakteristik  kunci  yang  menggunakan algoritma  kriptografi  dapat  digolongkan sebagai berikut: 
1. Algoritma Kriptografi Kunci Rahasia 
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Algoritma kriptografi kunci rahasia disebut  juga  algoritma  kunci  simetri, algoritma konvensional adalah 
algoritma  yang  menggunakan  kunci enkripsi  yang  sama  dengan  kunci dekripsinya.  Pengirim  mengenkripsi 
pesan dengan  menggunakan  kunci private, kemudian mengirimkan pesan  yang  telah  terenkripsi  kepada 
penerima.  Penerima  mendekripsi pesan  dengan  menggunakan  kunci private  yang  sama.  Keamanan algoritma  
simetri  tergantung  pada kunci  yang  ada,  sehingga  apabila membocorkan kunci maka orang lain dapat 
mengenkripsi dan mendekripsi pesan.  

2. Algoritma Kriptografi Kunci Publik 
Algoritma  asimetri  berbeda dengan  algoritma  simetri  karena algoritma  ini  menggunakan  kunci enkripsi  dan  
kunci  dekripsi  yang berbeda.  Algoritma  asimetri  sering disebut  algorima  kunci  publik. Algoritma  disebut  
kunci  publik karena  kunci  enkripsi  dapat  dibuat publik  sehingga  semua  orang  boleh mengetahuinya.  Setiap  
orang  dapat menggunakan  kunci  enkripsi  untuk mengenkripsi  pesan,  namun  hanya penerima  pesan  atau  
pemilik  kunci dekripsi  yang  merupakan  pasangan kunci enkripsi yang dapat melakukan dekripsi  terhadap  pesan  
tersebut. Enkripsi untuk tanda-tangan sekaligus  untuk  autentikasi  yaitu pesan  dienkripsi  kunci private pengirim  
dan  pesan  didekripsi dengan  kunci  publik  pengirim. Dengan  enkripsi  ini, maka kerahasiaan  pesan  dan  
autentikasi  dapat  tercapai  sekaligus.  Ide  ini ditemukan  oleh  Diffie  dan  Hellman. Contoh  dari  algoritma  
kriptografi kunci publik yaitu algoritma RSA. 

3. Algoritma Hash 
Fungsi hash  adalah  fungsi  yang menerima  masukan string  yang panjangnya sembarang, lalu 
mentransformasikannya menjadi output string yang panjangnya tetap (fixed) yang pada umumnya berukuran jauh 
lebih kecil daripada ukuran string semula[2]. Fungsi hash dibutuhkan dalam konfigurasi sistem untuk memudahkan 
pengecekan terhadap kelebihan data[1]. 

 
2.1.4 RSA 
Algoritma  RSA  adalah  algoritma kriptografi kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya. RSA 
diambil dari  ketiga  nama  penemunya  yaitu  Ron Rivest,  Adi  Shamir  dan  Leonard  Adleman dari Massachussets  
Institute  of  Technology (MIT)  pada  tahun  1976.  RSA  termasuk algoritma asimetri yang memiliki dua kunci yaitu 
kunci publik dan kunci private.  
 
Properti algoritma RSA yaitu: 

1. a dan b bilangan prima [rahasia] 
2. n = a . b [tidak rahasia] 
3. ф(n) = (a – 1)(b – 1) [rahasia] 
4. e (kunci enkripsi) [tidak rahasia] 
5. Syarat: PBB(e, ф (n)) = 1 
6. d (kunci dekripsi) [rahasia] 

d dihitung dari d ≡e-1 mod (ф (n) ) 
7. m (plaintext) [rahasia] 
8. c (ciphertext) [tidak rahasia] 
 

Pembangkitan pasangan kunci :  
1. Pilih  dua  bilangan  prima,   a  dan b [rahasia]. 
2. Hitung n  =a  b.  Besaran n  tidak perlu dirahasiakan. 
3. Hitung ф(n) = (a – 1)(b – 1).   
4. Pilih  sebuah  bilangan  bulat  untuk kunci  publik,  sebut  namanya e, yang   relatif  prima  terhadap ф(n).   
5. Hitung kunci dekripsi d melalui  

ed ≡ 1 (mod m) atau  
d ≡e-1 mod (ф(n) ) 
 

Hasil dari algoritma di atas: 
1. Kunci publik adalah pasangan (e, n) 
2. Kunci private  adalah  pasangan (d,n) 
 
Proses enkripsi: 
1. Nyatakan  pesan  menjadi  blok-blok plaintext: m1, m2, m3,  …  (harus  dipenuhi persyaratan bahwa nilai mi harus 

terletak dalam himpunan nilai 0,  1,  2,  …, n  –  1  untuk  menjamin hasil  perhitungan  tidak  berada  di luar 
himpunan). 

2. Hitung  blok ciphertext  ci untuk blok plaintext pi dengan persamaan ci = mi
e mod n yang  dalam hal  ini, e adalah  

kunci publik. 
 
Proses dekripsi: 
Proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan mi = ci

d mod n, yang dalam hal ini, d adalah kunci  private. 
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Kekuatan  algoritma  RSA  terletak  pada tingkat  kesulitan  dalam  memfaktorkan bilangan  non  prima  menjadi  faktor 
primanya, yang dalam hal ini n = a x b 
 
Sekali n berhasil difaktorkan menjadi a dan b, maka ф(n) = (a – 1) x (b – 1) dapat  dihitung.  Selanjutnya,  karena  kunci 
enkripsi e diumumkan (tidak rahasia), maka kunci  dekripsi d  dapat  dihitung  dari persamaan ed ≡ 1 (mod n).  
 
2. 2  Tanda Tangan 
Tanda  tangan  adalah  nama  yang dituliskan  secara  khas  dengan  tangan  oleh orang itu sendiri[3]. Sejak  dahulu,  tanda  
tangan  sudah digunakan  pada  dokumen  cetak  untuk membuktikan  keaslian  dan  pemilik  dari dokumen tersebut.  
 
Tanda tangan mempunyai karakteristik sebagai berikut :  
1. Tanda  tangan  adalah  bukti  yang autentik.  Tanda  tangan  meyakinkan penerima dokumen bahwa pemilik/pengirim 

dokumen dengan sengaja menandatangani dokumen tersebut. 
2. Tanda tangan tidak dapat dilupakan dan dipalsukan. 

Tanda  tangan  adalah  bukti  bahwa pemilik/pengirim  dokumen  yang menandatangani  dokumen  dan  tidak ada  
orang  lain  yang  dengan  sengaja menandatangani dokumen. 

3. Tanda  tangan  tidak  dapat  dipindah untuk digunakan ulang. Tanda tangan merupakan  bagian  dari  dokumen. 
Seseorang  tidak  dapat  memindahkan tanda  tangan  ke  dokumen  yang berbeda. 

4. Dokumen  yang  telah  ditandatangani tidak dapat diubah. Setelah dokumen ditandatangani,  dokumen  tersebut tidak 
dapat diubah. 

5. Tanda  tangan  tidak  dapat  disangkal. Pemilik/pengirim  dokumen  tidak dapat  menyatakan  bahwa  ia  tidak 
menandatangani dokumen tersebut. 

6. Tanda  tangan  pada  dokumen  cetak selalu sama walaupun pada dokumen yang berbeda. 
 
2.2.1 Tanda Tangan Digital 
The  bit  string  attached  to  the document  when  signed  will  be  called  the digital  signature  or  just  the  signature[8]. 
Tanda tangan  untuk dokumen  digital disebut  tanda  tangan  digital.  Tanda  tangan digital  bukanlah  tulisan  tanda  
tangan  yang didigitisasi  atau  di-scan.  Tanda  tangan digital  adalah  nilai  kriptografis  yang bergantung  pada  isi  
dokumen  dan  kunci. Tanda  tangan  digital  selalu  berbeda-beda pada setiap dokumen digital[2].  
 
2.2.2 Fungsi Hash 
Fungsi hash  satu  arah  adalah  fungsi hash  yang  bekerja  dalam  satu  arah.  Satu arah  artinya  yaitu  pesan  yang  
sudah  diubah menjadi message  digest  tidak  dapat dikembalikan  lagi  menjadi  pesan  semula (irreversible)[2]. Sifat-
sifat fungsi hash satu arah adalah sebagai berikut[2]: 
1. Fungsi H dapat diterapkan pada blok data berukuran berapa saja. 
2. H  menghasilkan  nilai  (h)  dengan panjang tetap (fixed length output). 
3. H(x)  mudah  dihitung  untuk  setiap nilai x yang diberikan. 
4. Untuk setiap h yang dihasilkan, tidak mungkin  dikembalikan  nilai x sedemikian sehingga H(x) = h. Itulah sebabnya  

fungsi H  dikatakan  fungsi hash satu arah (one way function). 
5. Untuk  setiap x  yang  diberikan,  tidak mungkin  mencari y ≠ x  sedemikian sehingga H(y) = H(x). 
6. Tidak  mungkin  mencari  pasangan x dan y  sedemikian  sehingga H(x)  = H(y). 
 
2.2.3 MD5 
MD5  adalah  fungsi hash  satu  arah yang  dibuat  oleh  Ron  Rivest.  Algoritma MD5  menerima  masukan  berupa  
pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message  digest  yang  panjangnya  128  bit[2]. Langkah-langkah 
pembuatan message digest secara garis besar adalah sebagai berikut: 
1. Penambahan  bit-bit  pengganjal (padding  bits).  Pesan  ditambah dengan  sejumlah  bit  pengganjal sedemikian 

sehingga panjang pesan (dalam satuan bit) kongruen dengan 448 modulo 512. 
2. Penambahan  nilai  panjang  pesan semula. Pesan yang telah diberi bit-bit pengganjal selanjutnya ditambah lagi 

dengan 64 bit  yang menyatakan panjang pesan semula. 
3. Inisialisasi penyangga (buffer) MD. MD5 membutuhkan 4 buah penyangga  (buffer)  yang  masing-masing  

panjangnya  32  bit.  Total panjang penyangga adalah 4 x 32 =128 bit. 
4. Pengolahan  pesan  dalam  blok berukuran  512  bit.  Pesan  dibagi menjadi L buah blok  yang masing-masing  

panjangnya  512  bit  (Y0 sampai YL  –  1).  Setiap  blok  512-bit  diproses bersama  dengan  penyangga  MD  menjadi 
keluaran  128-bit,  dan  ini  disebut  proses HMD5.   

 
2.2.4 Menandatangani Dokumen dengan Algoritma Kriptografi Kunci Publik dan Fungsi Hash Satu Arah 
Protokol  untuk  menandatangani dokumen dengan algoritma kriptografi kunci publik dan fungsi hash satu arah yaitu :  
1. A  menciptakan hash satu arah atas sebuah dokumen. 
2. A  mengenkripsi hash  dengan  kunci private  miliknya,  dengan  cara demikian menandatangani dokumen. 
3. A mengirim dokumen dan hash yang telah ditandatangani kepada B. 
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4. B  menciptakan hash  satu  arah  atas dokumen  yang  dikirim  oleh  A.  B kemudian  menggunakan  algoritma tanda 
tangan digital untuk mendekripsi hash yang  telah ditandatangani  dengan  kunci  publik milik A. Jika hash yang 
ditandatangani  cocok  dengan  hash yang  ia  ciptakan,  maka  tanda tangan tersebut sah. 

 
2.2.5 Teknik Autentikasi 
The entire protocol, by which the receiver of a message is convinced of the identity of the sender and the integrity of the 
message is called autentication. Authentication is also the technique by which  a  process  verifies  that  its 
communication  partner  is  who  it  is supported to be and not an imposter[5]. Teknik  autentikasi  adalah  prosedur yang  
digunakan  untuk membuktikan[2]: 
1. Keabsahan pengirim (user authentication)  
2. Keaslian pesan (message integrity) 
3. Anti-penyangkalan (non-repudiation) 
 
3. Analisis 
3.1 Perencanaan 
Keamanan dokumen merupakan salah  satu  faktor  yang  sangat  diperhatikan oleh seseorang ketika ia ingin 
mengirimkan sebuah dokumen. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, pengiriman dokumen melalui  Internet 
menjadi  sebuah  pilihan.  Pengamanan  atas sebuah  dokumen  digital  yang  akan  dikirim sangatlah  dibutuhkan  karena 
isi  dokumen tersebut  dapat  saja  diubah  sewaktu-waktu tanpa  sepengetahuan  pemilik  dokumen tersebut. Sebuah 
dokumen digital membutuhkan  sebuah  tanda  tangan  digital untuk menjaga keautentikan sebuah dokumen  digital  
layaknya  tanda  tangan seseorang  pada  sebuah  dokumen.  Tanda tangan  digital  dapat  membantu  pemilik dokumen 
digital  untuk menjaga keautentikan  isi  dan  pemilik  dokumen sehingga  dokumen  yang  dikirim  dapat diterima  oleh  
penerima  tanpa  adanya perubahan. 
 
Pengiriman  dokumen  digital  melalui Internet  merupakan  sebuah  pilihan  karena dokumen  tersebut  dapat  dikirim  
dalam waktu  yang  cepat  dan  dengan  biaya  yang relatif  murah.  Meskipun pengiriman dokumen digital  melalui  
Internet  merupakan  sebuah pilihan  yang  paling  efisien  jika  dilihat  dari segi  waktu  dan  biaya,  namun  pengiriman 
melalui  Internet  tidaklah  begitu  aman. Dokumen  digital  yang  dikirim  dapat  saja diubah  sewaktu-waktu  tanpa  
diketahui  oleh pemilik/pengirim  dokumen  dan  penerima dokumen.  Tanpa  adanya  pengamanan  atas  sebuah 
dokumen digital, pemilik dokumen/pengirim  dan  penerima dokumen tidak  dapat  mencurigai  adanya  perubahan atas 
dokumen tersebut. 
 
3.2 Analisis Pengguna 

Pengguna perangkat lunak adalah pemilik sebuah dokumen digital yang ingin menjaga isi dokumen digital yang akan 
dikirimkan kepada seorang  penerima dengan tujuan agar isi dari dokumen digital tersebut tidak diubah. Penerima 
dokumen akan membuktikan keautentikan isi dan pemilik dokumen digital tersebut. Berikut ini adalah matriks peran dan 
tanggung jawab dari pengguna perangkat lunak Digital Signature SignMe. 

 
Tabel 3.1 Matriks Pengguna Aplikasi 

Pengguna Peran Tanggung Jawab 
Pemilik Dokumen Pengguna Menggunakan perangkat lunak  Digital Signature SignMe untuk 

membangkitkan kunci private dan kunci publik sehingga dapat 
memberikan tanda tangan digital untuk dokumen digital 

Penerima Dokumen Pengguna Menggunakan perangkat lunak Digital Signature SignMe untuk 
membuktikan keautentikan isi dan pemilik dokumen digital 

 
4. Perancangan 
Digital  Signature  SignMe  adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memberikan  sebuah  tanda  tangan 
digital bagi sebuah dokumen digital. Pemilik dokumen dapat membangkitkan sepasang kunci private dan kunci  publik. 
Kunci private digunakan untuk memberikan tanda tangan digital, sedangkan kunci publik diberikan kepada penerima 
untuk membuktikan keautentikan isi dan pengirim dokumen digital tersebut. 
 
Fitur dan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibangun dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. 
 

Tabel 4.1 Fitur dan Fungsi Perangkat Lunak 
FITUR FUNGSI 

Document Perangkat lunak dapat membuka  dan  menutup dokumen  digital  yang  akan 
ditandatangani. 

Keys Perangkat lunak dapat membangkitkan dan menyimpan  sepasang  kunci 
private  dan  kunci  publik melalui  nilai-nilai  bilangan prima  yang  
dimasukkan oleh  pengguna  perangkat lunak. 
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FITUR FUNGSI 
Digital Signature Perangkat lunak dapat memberikan  tanda  tangan digital untuk dokumen 

digital yang akan ditandatangani melalui sebuah kunci private yang telah 
disimpan serta menyimpan dokumen tersebut. Untuk itu perangkat lunak juga 
dapat membuktikan keautentikan isi dan pemilik dokumen digital melalui 
sebuah kunci publik 

Help Perangkat lunak dapat 
 memberikan bantuan kepada pengguna mengenai perangkat lunak ‘Digital 
Signature SignMe’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pengujian 
Tujuan  pengujian  perangkat  lunak yang telah diimplementasikan yaitu:  

1. Untuk  mengetahui  apakah  perangkat lunak Digital Signature SignMe dapat membangkitkan  kunci private  
dan kunci publik. 

2. Untuk  mengetahui  apakah  perangkat lunak Digital Signature SignMe dapat menandatangani  dokumen  
digital melalui sebuah kunci private. 

3. Untuk  mengetahui  apakah  perangkat lunak Digital Signature SignMe dapat mengautentikasi  dokumen 
digital yang  telah  ditandatangani  melalui sebuah kunci publik. 

Pengujian  perkembangan  perangkat  lunak yang dilakukan yaitu pengujian label, pengujian windows dan pengujian 
entry data. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 
6.1 Kesimpulan 
Pengamanan  atas  sebuah  dokumen digital yang dikirim melalui  Internet sangatlah  dibutuhkan  karena dokumen 
tersebut dapat saja diubah  tanpa sepengetahuan  pemilik  dan  penerima dokumen.  Keamanan  sebuah  dokumen digital  
dapat  dijaga  melalui  sebuah  tanda tangan digital yang dapat disisipkan ke dalam dokumen digital tersebut. Tanda 
tangan digital dapat menjaga keautentikan isi dokumen, sehingga apabila dokumen diubah maka tanda tangan digital 
tidak lagi sah. Tanda tangan digital juga dapat menjaga keautentikan pemilik dokumen, sehingga pemilik dokumen tidak 
dapat tidak mengakui dokumen yang telah dikirimkan. 

.  
6.2 Saran 
Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan  perangkat  lunak,  disarankan agar  fitur  dalam  perangkat  lunak  ini  dapat 
ditambah  dengan  suatu  fungsi  yang  dapat memberikan  enkripsi  terhadap  isi  dokumen digital  yang  ditandatangani,  
sehingga  dapat menjaga kerahasiaan isi dokumen. Algoritma  RSA dan MD5 yang akan digunakan  untuk  
pengembangan  perangkat lunak disarankan untuk dapat dikembangkan sendiri. 
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