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ABSTRACT 
Asymetric cryptosystems need to use efficient implementation of arithmatic operations. As an example, we have the 
Rivers Shamir Adleman (RSA) system using the modulo exponentiation of big integer. Different from regular integer 
operation, big integer needs a special technique to correctly process the operation. One of the most consuming operation 
on big integer is multiplication and exponentiation. There are a number of multiplication methods that can be used for 
this purpose such as Schoolbook, Comba, and Karatsuba algorithms. This paper will simulate and compare which 
method is easier and faster in processing big integer. 
Keywords: Big Integer, Schoolbook Algorithm, Comba Algorithm, Karatsuba Algorithm. 
 
1. Pendahuluan 
Algoritma kriptografi publik (asimetrik) membutuhkan perhitungan bilangan besar yang cukup cepat, penggunaan 
memori yang kecil, dan membutuhkan konsumsi daya yang cukup rendah, serta kebal terhadap side chanel attack. Untuk 
itu diperlukan sebuah cara untuk mempercepat perhitungan perkalian modular sebagai dasar perhitungan eksponensiasi 
modular. Teknik perkalian modulus biasanya membutuhkan beberapa perhitungan dasar di antaranya representasi radix, 
pengurangan, penambahan, perbandingan, perkalian, dan pembagian.  
 
Berikut ini dibahas beberapa teknik yang biasa digunakan dalam mendesain program perhitungan bilangan besar. 
Terdapat beberapa algoritma perkalian bilangan besar seperti algoritma Schoolbook, algoritma Comba, algoritma 
Karatsuba. Algoritma tersebut merupakan dasar dari perkalian modular Montgomery Multiplication yang banyak dipakai 
untuk perhitungan algoritma asimetrik. Ketiga cara tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangan masing – masing 
tergantung pada bagaimana tujuan perancang dalam mendesain program perhitungan bilangan besar. 
 
Kerangka pikiran dari paper ini adalah membandingkan tiga algoritma perhitungan bilangan besar Schoolbook, Comba, 
dan Karatsuba dilihat dari waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi perkalian bilangan besar. 
 
Algoritma Comba digunakan sebagai alternatif algoritma Schoolbook karena diklaim memerlukan memori yang lebih 
sedikit. Kedua metode tersebut kemudian digunakan pada algoritma Karatsuba. Algoritma Karatsuba membagi bilangan 
besar menjadi dua bagian sehingga perhitungan akan lebih cepat. 
 
2. Kontribusi 
Beberapa paper menjelaskan perbandingan metode perkalian bilangan besar. Paper Groβschadl[1] menjelaskan 
implementasi pada perangkat lunak perhitungan modular bilangan besar yang energi efisien. Pada paper tersebut 
dijelaskan perbandingan yang lengkap terhadap beberapa metode yang digunakan. Untuk menunjukkan perbedaan pada 
metode tersebut, pada paper ini dijelaskan hasil implementasi perkalian modular bilangan besar menggunakan algoritma 
perkalian Schoolbook, Comba, dan Karatsuba yang dijalankan pada bahasa pemrograman maple® untuk mengukur 
kecepatan yang diperlukan dalam menghitung bilangan besar. 
 
3. Algoritma Perkalian 
Notasi: w adalah ukuran variabel yang dapat ditampung. m adalah ukuran bilangan besar yang akan dihitung. s adalah 
jumlah array yang dibutuhkan untuk menampung seluruh bilangan besar. n, t adalah ukuran multiplicand dan multiplier. 
Sebuah w-bit digit dapat ditulis sebagai X = (x_n-1, x_n-2, …, x_1, x_0) dengan 0 <= a_i < 2w. 
 
Radix merupakan representasi bilangan yang menunjukkan nilai suatu bilangan tertentu. Contoh: radix 2{0,1}, radix 10 
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, dan radix 16 {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,F}. 
 
Bilangan besar biasanya disimpan dalam bentuk array dari w-bit. Array tersebut bisa berupa byte (8 bit), short (16 bit), 
atau integer (32 bit). Dengan demikian, bilangan besar berukuran m bit yang disimpan dalam array w-bit memerlukan 
sejumlah s array byte, short, atau integer. Jumlah s dihitung dengan pembulatan ke atas dengan rumus: 

 ns w
 =  

 (1) 
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Sebagai contoh, bilangan besar berukuran 1024 bit ditampung dalam array 32 bit integer akan membutuhkan 1024
32

s =  
 

= 

32 array integer. 
 
3.1 Algoritma Schoolbook 

Schoolbook 
Input X = X_n-1, X_n-2, ..., X_0 

Y = Y_t-1, Y_t-2, ..., Y_0 
Output W = W_n+t-1, W_n+t-2, ...W_0 
1. for i=0 to n+t-1 W_i = 0 
2. i=0 to t do 
2.1 c=0 
2.2 for j=0 to n-1 do 
2.2.1 (uv))_b = W_i+j + X_j*Y_i + c 
2.2.2 set W_i+j=v dan c=u 
2.2.3 end for 
2.3 W_i+n-1 = u 
2.4 loop[next] 
3. If A >= m then A <- A-m 
Return A 

 
Algoritma ini merupakan algortima yang paling sederhana. Prosedur dasar perkalian ini hanya merupakan implementasi 
seperti metode pada perkalian yang diajarkan pada sekolah dasar. Dimulai dari nilai yang dikali (multiplicand) paling 
kecil yang kemudian dikalikan dengan nilai pengali (multiplier) paling kecil. Secara rekursif multiplicand dikalikan satu 
persatu dengan semua nilai multiplier. Perkalian Schoolbook merupakan metode perkalian double presisi dengan hasil 
kali yang berukuran dua kali ukuran pengalinya (2w bit). Karena berukuran dua kali lebih besar, akan terjadi overflow 
perhitungan yang dihasilkan setiap perkalian dan selanjutnya ditambahkan pada iterasi berikutnya. 
 
3.2 Algoritma Comba 

Comba 
Input X = X_n-1, X_n-2, ..., X_0 

Y = Y_t-1, Y_t-2, ..., Y_0 
Output W = W_n+t-1, W_n+t-2, ...W_0 
1. (t,u,v)<-0 
2. For I from 0 by 1 to n-1 do 
2.1 For j from 0 by 1 to I do 
2.1.1 (t,u,v)<-(t,u,v)+ a_j x b_i-j 
2.2 End for 
2.3 P_i <- v 
2.4 V <- u, u <- t, t <- 0 
3 End for 
4 For i from n by 1 to n+t-2 do 
4.1 For j from i-n+1 by 1 to n–1 do 
4.1.1 (t,u,v) <- (t,u,v) + a_j x b_i-j 
4.2 End for 
4.3 P_i <- v 
4.4 V <- u, u <- t, t <- 0 
5 End for 
6 P_n+t-1 <- 1 
Return A 

 
Algoritma Comba melakukan perhitungan berdasarkan hasil kolom per-kolom dari perkalian multiplicand dan multiplier. 
Algoritma ini sebenarnya memiliki alur yang sama seperti algoritma Schoolbook, hanya saja terdapat perbedaan pada 
cara menjumlahkan hasil perhitungannya. Inner loop pada algoritma ini menghitung jumlah perkalian dengan merunut 
semua operasi pada satu kolom. Ukuran hasilnya akan melebihi dari 2w bit yang digunakan, sehingga diperlukan variabel 
berukuran 3w bit yang mampu menampung nilai maksimal perhitungan dalam satu kolom. 
 
3.3 Algoritma Karatsuba 

Karatsuba 
Input X = X_n-1, X_n-2, ..., X_0 

Y = Y_t-1, Y_t-2, ..., Y_0 
Output W = W_n+t-1, W_n+t-2, ...W_0 
1. X_H = X_n-1, X_n-2, … X_n/2 

X_L = X_(n/2)-1, X_(n/2)-2,… X_0 
Y_H = Y_n-1, Y_n-2, … Y_n/2 
Y_L = Y_(n/2)-1, Y_(n/2)-2,… Y_0 

2. High  = (X_H*Y_H)*2^n 
3. Midle = (((X_H*Y_H)-(X_L*Y_L))-((X_H-X_L)*(Y_H-Y_L))) 

*(2^n/2) 
4. End   = (X_L*Y_L) 
5. W     = High + Midle + end 
Return A 
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Algoritma ini menggunakan cara divide and conquer dengan membagi bilangan besar berukuran s menjadi dua dan 
melakukan tiga proses perhitungan berukuran s/2. Setiap proses kemudian dapat dihitung kembali dengan algoritma 
Schoolbook, Comba, booth, atau dengan Karatsuba lagi. Untuk multiplicand A dan Multiplier B, keduanya akan dibagi 
menjadi dua,  
 / 22n

H LA A A= ⋅ +  (2) 
dan  / 22n

H LB B B= ⋅ +  (3) 
Perhitungannya akan sejalan dengan rumus berikut ini: 

 ( ) ( ) / 2
2 2

n n
P A B A B A B A A B B

L L H H L L H L H L

A B
L L

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ − − ⋅ − ⋅

+ ⋅

 
   (4) 

Dimungkinkan perhitungan nilai absolut untuk ( ) ( )A A B BH L H L− ⋅ −  dan menggunakan tanda untuk menentukan 

apakah hasil tersebut ditambahkan atau dijumlahkan dengan ( ) ( )A B A BH H L L⋅ + ⋅ . Perhitungan tersebut juga mungkin 
menghasilkan overflow yang harus disertakan untuk digabungkan dengan hasil penjumlahan selanjutnya. Algoritma ini 
akan lebih mudah bila ukuran A dan B sama. Sehingga operasi pemangkatan akan menjadi lebih mudah. 
 
3.4 Algoritma Montgomery 

Montgomery multiplication 
Input x y dengan 1 <= x,y <= R 
Output x y R^-1 mod m 
1. A <- 0 ; A(a_n-1 a_n-2 ... a_1 

a_0)b 
2. for i=0 to (n-1) do 
2.1 Ui <- (a_0 + Xi*Y_0)mi mod b   
2.2 A  <- (A + XiY + ui*m)/b 
2.3 loop[next] 
3. If A >= m then A <- A-m 
Return A 

 
Teknik perkalian modulus Montgomery Multiplication cukup efektif dalam perhitungan bilangan besar modular. Tetapi, 
untuk membuatnya dibutuhkan perhitungan awal untuk mereduksi nilai yang akan dikalikan. Untuk memproses 
perkalian, dibutuhkan parameter tambahan seperti m (gcd(m,R)=1), m’= -m-1, T mod m, dan R = bn. 
 
4. Hasil Percobaan 
Paper ini tidak memperhatikan spesifikasi hardware yang digunakan dan seberapa banyak energi yang digunakan. 
Percobaan diimplementasikan software maple® dan dijalankan pada komputer dengan sistem operasi Windows® XP 
Service Pack 2 2002 dengan prosesor Intel Pentium CPU 3,4 GHz dan RAM 1,99 GB. 
 
Ukuran yang digunakan dalam membandingkan kecepatan perhitungan memanfaatkan fungsi waktu cpu yang tersedia 
pada maple. Ukuran bilangan besar yang digunakan sebagai bahan percobaan adalah 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448, 
dan 512 bit. Percobaan dilakukan dengan membandingkan kecepatan perhitungan menggunakan perkalian bilangan besar 
menggunakan metode perkalian tersebut. Berikut ini adalah hasil perbandingan perkalian Schoolbook, Comba, dan 
Karatsuba: 

 

Bit Schoolbook Comba Karatsuba 
(School) 

Karatsuba 
(Comba) 

64 0,0275 0,0059 0,0141 0,0057 
128 0,1042 0,0128 0,0550 0,0116 
192 0,2305 0,0203 0,1167 0,0180 
256 0,4142 0,0309 0,2183 0,0252 
320 0,6392 0,0410 0,3347 0,0328 
384 0,9120 0,0539 0,4767 0,0389 
448 12,507 0,0669 0,6609 0,0511 
512 16,433 0,0801 0,8614 0,0561 

Tabel 1. Waktu Perhitungan Untuk Masing-Masing Metode Menggunakan Software Maple® 
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Grafik 1. Menunjukkan Waktu Perhitungan dan Jumlah Bit Yang Digunakan Untuk Masing-Masing Metode 

 
Grafik menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan pada metode Karatsuba. Dibandingkan dengan metode 
Schoolbook dan Comba. Perhitungan menggunakan algoritma Karatsuba membutuhkan waktu kira-kira setengah dari 
metode Schoolbook dan Comba. Hal ini disebabkan perhitungan Karatsuba membagi dua bilangan besar menjadi ukuran 
yang setengah lebih kecil untuk kemudian dihitung dengan metode Schoolbook dan Comba. Berbeda dengan 
Schoolbook, perkalian menggunakan Comba sedikit lebih cepat. Hal ini disebabkan penanganan hasil pada Comba 
memerlukan waktu yang lebih sedikit dibanding dengan Schoolbook. Pada Schoolbook, hasil  perkalian sementara 
perhitungan dioperasikan kembali tiap iterasinya. Sedangkan pada Comba hasil perkalian ditentukan pada operasi kolom 
tiap iterasinya. 
 
Perkalian modular membutuhkan nilai modulus m dan membutuhkan operasi pembagian untuk mendapatkan nilai sisa 
modulus suatu operasi.  Untuk metode montgomery, tidak diperlukan operasi tersebut dengan memanfaatkan nilai 
pereduksi R yang relatif prima terhadap nilai m. Pada Montgomery, nilai m’ menyebabkan hasil perhitungan cukup 
ditambahkan operasi shift untuk mendapatkan hasil modulusnya. Dengan operasi X*Y*R-1 mod m, X,Y anggota integer, 
maka hasil perkalian montgomery harus dikalikan kembali dengan nilai R untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. 
 
Karena memerlukan nilai m dan R, metode ini tidak dapat dibandingkan dengan tiga metode dasar sebelumnya. Namun, 
perhitungan bilangan besar yang digunakan dalam algoritma Montgomery dapat memanfaatkan metode sebelumnya. 
Pada paper sebelumnya[1] dijelaskan tentang kombinasi metode Karatsuba, Comba, dan Montgomery (KCM) yang 
menunjukkan perbedaan waktu perhitungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kombinasi metode Schoolbook, 
Karatsuba, dan Montgomery (CIOS). 
 
Pada dasarnya masih terdapat banyak algoritma lainnya yang dapat digunakan untuk menghitung perkalian dalam 
bilangan besar[4]. Di antaranya seperti algoritma Booth, tom-cook, cantor, dan Sch¨onhage. Pada perkalian modular 
terdapat pula Barret reduction sebagai alternatif dari algoritma Montgomery. Masing-masing metode memiliki 
karakteristik masing-masing. Pada pembahasan selanjutnya paper ini dapat diperluas dengan membandingkan metode 
perkalian yang lain. 
 
5. Kesimpulan 
Algoritma Schoolbook merupakan metode yang paling sederhana dan mudah untuk diimplementasikan, namun hasil 
percobaan menunjukkan bahwa algoritma ini membutuhkan waktu yang paling lama dibandingkan dengan algoritma 
yang lain. Algoritma Comba memerlukan penanganan khusus pada hasil sementara yang merupakan jumlah dari semua 
operasi per-kolom. Untuk beberapa bahasa pemrograman, metode ini  sedikit rumit untuk diterapkan karena terbentur 
ukuran maksimal satu variabel. Algoritma Karatsuba memanfaatkan logika divide and qonquer dengan membagi dua 
bilangan besar dan menghitung masing-masing hasil akhirnya. Metode tersebut mempercepat prediksi hasil perkalian. 
Dengan mengkombinasikan algoritma Karatsuba dengan algoritma yang lain (Comba dan Schoolbook), waktu yang 
diperlukan menjadi separuh lebih singkat. 
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