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ABSTRACT 
Communications and information technology grow rapidly, one of which is characterized by the use of smartcards in a 
variety of applications. The use of smartcard would have to pay attention to security aspects of some threats like cloning 
smartcard. This paper will describe the modified scheme of secure smartcard-based fingerprint authentication to solve 
the threat of clonning card. This scheme uses fingerprint and encryption function with the RC4 algorithm. User identity 
data (ID) is mapped with its fingerprint and then encrypted. After that, it is submitted to the smartcard. In the verification 
process, it uses smartcard reader and then user enrolls his/her fingerprints. If user’s fingerprint enrollment data in 
accordance with the data on the smartcard and the server verified, then it means that the participant has been 
authenticated. Using this system, others who steal the smartcard or steal the user data in a database or a database of 
fingerprints will be known as a not valid party. The system can work if there is input fingerprint enrollment as a 
fingerprint authentication. The result in this paper is a modified scheme of secure smartcard-based fingerprint which can 
secure the system from the threat of clonning card. 
Keywords: Fingerprint, Smartcard, Cloning. 
 
1. Pendahuluan 
Kebutuhan akan media penyimpanan data untuk berbagai keperluan transaksi saat ini mendorong banyak penggunaan 
smartcard di berbagai aplikasi teknologi. Smartcard merupakan teknologi yang telah lama diterapkan, sehingga seiring 
dengan perkembangan teknologi penggunaan smartcard tersebut mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan pada aspek 
keamanannya. Beberapa masalah terkait ancaman terhadap sisi keamanan dari smartcard yang sering terjadi adalah 
masalah card cloning.   
 
1.1  Latar Belakang 
Perkembangan teknologi smartcard memang sudah banyak diterapkan pada berbagai aplikasi di bidang telekomunikasi 
(kartu SIM), banking, kesehatan, hiburan maupun transportasi. Card clonning bukanlah merupakan hal yang baru dalam 
dunia pengguna smartcard. Eksploitasi celah kelemahan smartcard juga sudah banyak terjadi dan ada banyak kasus 
dilaporkan. Misalnya penggandaan chip dan pemindai jarak jauh untuk smartcard berbasis teknologi RFID (kartu 
voucher yang ditempelkan pada mesin EDC) dan lain sebagainya. Sebagai contoh pada teknologi kartu SIM GSM. 
Sebagian besar penyedia jasa layanan seluler saat ini masih menggunakan kartu SIM GSM dengan authentication 
algorithm COMP128-1 (COMP128v1). Pada bulan April 1998, SDA (Smartcard Developer Association) dan dua orang 
peneliti dari ISAAC (Internet Security, Applications, Authentication, and Cryptography) U.C. Berkeley menemukan 
bahwa authentication algorithm COMP128-1 ini ternyata dapat dengan mudah diserang dengan hanya membutuhkan 
50.000 hingga 150.000 lebih percobaan chosen-challenge and response attack untuk mendapatkan nilai Ki yang 
panjangnya 128 bit. Jika nilai Ki ini sudah berhasil didapatkan maka proses cloning adalah pekerjaan yang sangatlah 
mudah.  

Kelemahan dalam implementasi authentication algorithm COMP128-1 ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang 
kreatif dengan melahirkan produk cloning kartu SIM GSM[6]. Kemudian di dunia perbankan juga terjadi hal serupa, 
Citibank telah melaporkan sebanyak 92 penipuan kloning kartu debit/kartu kredit atau penggunaan kartu palsu yang 
melibatkan lebih dari Rs 1.89 crore pada tahun 2007 hingga Desember 2010[16]. Untuk mengatasi semua hal yang telah 
diuraikan tersebut maka diperlukan suatu device yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penggunaan biometrik 
berupa sidik jari merupakan salah satu solusi otentikasi biometrik sederhana yang mudah diimplementasikan, tentunya 
dengan aspek keamanan yang tinggi karena fingerprint memiliki sifat yang unik untuk setiap orang, sehingga dapat 
digunakan sebagai solusi untuk unclonning user.  
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Secara garis besar untuk mekanisme Modified Fingerprint Authentication pada smart card sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Modified Secure SmartCard based Fingerprint Authentication 

 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini akan fokus pada perancangan sebuah 
sistem/mekanisme otentikasi biometrik memanfaatkan fingerprint authentication yang diintegrasikan dengan Uare U 
4500 dan smartcard tipe Mifare® MF 1 IC S70. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjamin user 
bersifat single identity. 
 
1.2 Tujuan 
Pada penulisan paper ini akan dikembangkan skema secure smartcard based fingerprint authentication sebagai solusi 
unclonning user dengan memanfaatkan device dari digital personal. Secara umum proses pembelajaran, pemahaman dan 
urutan kerja dalam penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan keamanan otentikasi dengan mengimplementasikan fingerprint authentication untuk menghasilkan 

unclonning system berupa single identity. 
2. Memberikan alternatif fingerprint authentication berbasis smartcard. 
3. Memberikan alternatif mekanisme otentikasi pada smartcard. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Dalam penulisan paper ini, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Apakah penggunaan Uare U4500 dan ACR 120S tepat untuk digunakan pada mekanisme modified smartcard based  

fingerprint authentication user? 
2. Bagaimana merancang mekanisme otentikasi yang aman berbasis pada fingerprint sebagai solusi unclonning user? 
3. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma RC4 sebagai algoritma kriptografi untuk pengamanan data pada 

fingerprint user? 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Kriptografi 
Kriptografi adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan untuk menjaga keamanan suatu pesan Scheneier[8]. Kriptografi 
adalah suatu studi tentang teknik-teknik matematis yang berhubungan dengan aspek-aspek keamanan informasi seperti 
kerahasiaan (confidentiality), keutuhan data (data integrity), dan otentikasi (authentication)[6]. Enkripsi (encryption) 
adalah proses transformasi plaintext dengan menggunakan algoritma kriptografi menjadi ciphertext. Penggunaan istilah 
enkripsi dapat bersifat kebalikan (reversible), sehingga istilah tersebut bermaksud meliputi proses enkripsi atau dekripsi 
atau istilah lain untuk proses penyandian. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi, 
maka algoritma penyandian terbagi menjadi dua, yaitu algoritma simetrik dan algoritma asimetrik.  

 
2.2 SmartCard  
Smartcard yang disebut juga tamper resistant security devices, adalah suatu teknologi chip VLSI yang berfungsi bukan 
hanya untuk menyimpan data tetapi dapat memproses suatu informasi dan mengontrol secara internal suatu algoritma 
kriptografi, sehingga cocok digunakan untuk pengecekan identitas dan mengembangkan suatu sistim keamanan secara 
logika dan elektronik. Smartcard pada dasarnya mempunyai tiga elemen, yaitu processing power, data storage elemen 
dan input/output data. Processing power akan didukung oleh chip mikroprosesor, storage element oleh chip memori, dan 
I/O data melalui kontak metal yang terdapat dalam lapisan atas kartu. Hal tersebut berlangsung dengan cara memasukkan 
kartu ke dalam slot unit pembaca/menulis (read/write), sehingga komunikasi data akan mengalir antara kartu dengan unit 
pembacanya[4]. 

  
2.3 Fingerprint Authentication 
Fingerprint merupakan kombinasi dari ridges dan pola garis yang terdapat pada permukaan jari, termasuk valley. Pola 
ridge sidik jari terdiri atas loops, whorl, dan arch. Minutiae merupakan pola yang terputus pada ridge. Dan nilai tersebut 
dapat diambil dari ridge ending, bifurcation (forks), crossover (intersection), dsb. Fingerprint authentication berbasis 
pada hubungan dari fitur yang ada (ridge, loops, crossover, bifurcation, dsb). Data dari fitur tersebut disederhanakan 
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(dengan menggunakan algoritma dari device yang ada) untuk mengekstraksi nilai fingerprint berdasarkan pendekatan 
spatial. Dalam penggunaan, fingerprint authentication sangat sederhana. Pertama, user enroll sidik jari ke dalam sistem. 
Sensor mengambil nilai fingerprint. Sensor tersebut menginterpretasikan dan representative nilai ekstraksi ke file data 
berdasarkan algoritma yang berasal dari suatu aplikasi. Selama proses verifikasi, nilai fingerprint diproses ulang, dan 
membangkitkan nilai ekstraksi dari data file. Algoritma matching membandingkan nilai fitur ekstraksi data file untuk 
identifikasi template fingerprint dari user, dan mencocokkan apakah nilai tersebut terverifikasi atau tidak. 

 
2.4 UareU 4500  
UareU 4500 merupakan reader fingerprint yang diproduksi oleh digital persona, memiliki sifat yang powerful dan sangat 
baik digunakan oleh user dan pengembang. UareU 4500 memiliki tegangan output secara keseluruhan sebesar 5 V 
dengan arus transmisi scanning < 100 mA. Secara umum UareU 4500 didesain simple untuk efisiensi penggunaan 
tempat. UareU 4500 menggunakan teknologi fingerprint scanning yang sangat baik untuk membaca pola (pattern) sidik 
jari dengan sempurna. 

 
3. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam paper ini adalah: 

1. Perancangan modifikasi skema secure smartcard based fingerprint authentication. 
2. Integrasi skema modifikasi dengan perangkat device pada UareU 4500 dan ACR120S 
3. Untuk melakukan pengujian dari perancangan skema modified secure smartcard based fingerprint authentication 

akan dibuat aplikasi desktop untuk menunjang penelitian yang dilakukan. 
 
4. Perancangan Modified Secure Smart Card Based Fingerprint Authentication 
4.1 Registrasi 
Registrasi peserta dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Skema Registrasi 

4.2 Access Enrollment 
Enrollment system pada penelitian ini merupakan tahapan yang mendeskripsikan mengenai proses submit fingerprint dan 
regulasi smart card. Enrollment system mengatur komunikasi antara user dan device yang ada berupa ACR 120S dan 
UareU4500 yang diatur secara umum oleh aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, pada 
tahapan ini membutuhkan keterlibatan pada proses registrasi sebelumnya. Pada tahap enrollment system, Field pada 
database peserta akan dipanggil sebagai verifikasi peserta dengan ID Access. Di tahapan ini juga terjadi proses enkripsi 
data peserta, Mapping data peserta, dan enkripsi ID Access yang akan digabungkan dengan nilai fingerprint saat peserta 
enrollment.  

 
Gambar 3. Skema Access Enrollment 
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Sebelum peserta diberikan smartcard, peserta wajib untuk enroll sidik jarinya agar data pada sidik jari tersebut dapat 
disimpan ke dalam database fingerprint peserta. Dalam tahap enrollment ini terdapat beberapa proses yang mendasari:  
1. Fingerprint Authentication Peserta 
2. Submit Data to Smartcard 

 
4.2.1 Fingerprint Authentication Peserta 
Pada proses ini, smartcard yang akan diberikan kepada peserta nantinya akan diregistrasikan Serial Numbernya (SN) 
yang disesuaikan dengan ID Access. Serial Number tersebut akan disimpan ke dalam Field SN dengan tipe data integer, 
dan setelah diregistrasikan, smartcard tersebut akan di-submit. Berikut data yang ada pada penjelasan di bawah ini. 
 
Database peserta (A) akan di-export terlebih dahulu untuk dapat di-submit ke dalam smartcard. Database yang akan di-
submit adalah mapping data atau data yang telah digabungkan dan dienkripsi pada field Mapping Enkripsi. Kemudian 
peserta melakukan Enrollment fingerprint (Fa) sebanyak 4 kali pada 1 jari yang akan didaftarkan. Fa tersebut kemudian 
akan dienkripsi dan disimpan kedalam database fingerprint (Ek(Fa)) dan di-concate dengan biodata dari database 
peserta ujian (EK(Fa)||A)). Data yang tersimpan akan masuk ke dalam field Templ pada database. Data yang tersimpan 
ke dalam database bersifat OLE. 

                                     
Gambar 4. Flowchart Proses Enrollment Fingerprint Peserta 

 
4.2.2 Submit Data to Smartcard 
Setelah proses fingerprint enrollment telah dilakukan, selanjutnya memasuki proses submit data to smartcard. EK(Fa)||A 
akan di-submit ke dalam smartcard dan akan diverifikasi dengan database pada server. Input yang ada berasal dari Serial 
Number Smartcard dengan cara mendekatkan smartcard MIFARE 4K pada reader ACR120 melalui port COM1 dengan 
baudrate 9600 bps. Data EK(Fa||A) dari Terminal/PC dikirimkan secara serial melalui converter ATEN RS-232. Data 
yang dikirimkan menggunakan keseluruhan sector sebanyak 40 dengan masing masing sectornya terdapat 16 block, dan 
tiap block tersebut memiliki 16 byte data yang dapat disimpan. Dari keseluruhan sector yang digunakan, pada penelitian 
ini akan menggunakan 36 sector yang akan diotentikasikan ke dalam system. Memory yang ada pada smartcard ternyata 
belum mencukupi secara perhitungan ke dalam smartcard untuk dapat disimpan seluruhnya. 

 
Terdapat empat jenis baudrate yang dapat dipilih pada saat komunikasi yaitu 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, dan 57600 
bps. Dalam penelitian ini pengaturan baudrate yang akan digunakan adalah baudrate terendah yakni 9600 bps yang 
merupakan default setting baudrate pada reader ACR 120S. Dalam komunikasi terdapat dua mode protokol komunikasi 
pada ACR 120S yaitu mode ASCII dan Binary. Pada system ini, mode protokol komunikasi yang digunakan adalah mode 
binary. Teknologi RFID digunakan untuk komunikasi pada ACR 120S. Transmisi data dilakukan melalui gelombang 
radio pada frekuensi 13,56 MHz. Komunikasi antara smartcard dan reader dilakukan melalui medan elektromagnetik 
yang dipancarkan oleh reader, tanpa kontak fisik antara keduanya. 

 
4.3 Verifikasi 
Setelah data Ek(Fa||A) dikirimkan ke dalam smartcard, maka peserta telah mendapatkan hak akses. Peserta selanjutnya 
akan mengotentikasikan dirinya hanya dengan memberikan kartu peserta ke petugas dan mengenroll sidik jari yang telah 
didaftarkan sebelumnya. Aplikasi akan membaca serial number dari kartu peserta, setiap peserta hanya memiliki satu 
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kartu untuk otentikasi. Jadi secara tidak langsung kartu tersebut juga dikatakan sebagai dongle sebelum peserta 
enrollment fingerprint.  
 
Data fingerprint yang akan diotentikasikan mengambil parameter 3 buah sector pada sector 3-5 dengan keseluruhan data 
sebesar 144 bytes. Jika data enrollment sidik jarinya sesuai dengan data pada smartcard dan pada server serta proses 
fingerprint authentication dapat berjalan sesuai system pada server dan device maka peserta telah terotentikasi, dengan 
sistem ini meskipun pihak lain mencuri kartu atau data dalam database user ataupun database fingerprint maka akan 
dapat diketahui bahwa pihak tersebut adalah pihak yang tidak sah. Hal ini disebabkan karena sistem ini dapat berjalan 
jika ada input enrollment fingerprint yang dijadikan sebagai fingerprint authentication pada system 
  
5. Implementasi Skema Modified Secure Smart Card Based Fingerprint Authentication 
Setelah peserta melakukan registrasi, maka peserta akan mendapatkan “feedback” berupa ID Access yang akan digunakan 
untuk verifikasi peserta saat enrollment. ID Access tersebut disimpan ke dalam field ID Access pada database. Berikut 
tampilan saat peserta telah melakukan registrasi. 
 

 
Sebelum peserta enroll sidik jari mereka, akan ada tahap verifikasi sebelumnya dengan ID Access yang sebelumnya 
mereka dapatkan ketika registrasi. Input ID Access dari peserta akan diverifikasi dengan database peserta, jika ID Access 
tersebut sesuai, maka dapat dipastikan data yang diinput sebelumnya sesuai dan untuk menghindari akses peserta yang 
tidak diinginkan (duplikasi user). 

 
Gambar 6. Tampilan Verifikasi 

 
Setelah proses verify dilakukan, data tersebut dimapping (gabung) kemudian dienkripsi dengan RC4, data tersebut akan 
disimpan ke dalam field IDAccess, IDAccessEnkrip, Mapping, dan MappingEnkrip. Selain itu petugas pun 
meregistrasikan serial number smartcard yang nanti akan menjadi kartu peserta. Data tersebut tersimpan ke dalam field 
Serial pada table Mapping.  
 

 
Gambar 7. Mapping 

 
Secara otomatis saat akan melakukan enrollment, data peserta (Mapping Enkripsi), Serial Number kartu peserta akan ter-
submit ke dalam form enrollment untuk selanjutnya peserta enroll fingerprint mereka ke dalam form enrollment. 
Fingerprint yang di-enroll ke dalam database adalah sebanyak 4 kali untuk 1 jenis jari peserta. Hasil enrollment sidik jari 
tersebut selanjutnya akan dienkripsi dengan RC4 kemudian disimpan ke field Templ beserta data yang di-submit 
sebelumnya (MappingEnkripsi, dan Serial Number). Data enkripsi tersebut kemudian akan diupload ke dalam Mifare 4K 
yang menjadi kartu peserta. Proses upload fingerprint ke smart card menggunakan memori sebanyak 36 sector dengan 
masing masing sector terdiri dari 16 block. Namun tidak keseluruhan block dapat digunakan, 1 block pada tiap sector 
digunakan untuk data trailer penyimpanan kunci smartcard dan besar baudrate default yang digunakan adalah 9600. 

 
Untuk mengetahui proses upload to smart card, dapat dilihat mekanisme penyimpanan data pada sector smartcard yang 
disimpan. Data pada Gambar 8 adalah tahapan login pada sector yang ingin diketahui template fingerprintnya. Gambar 
menunjukkan pada sector 3 dari 36 sector yang digunakan. Pada Gambar 8. dapat dilihat bahwa pada sector 3 dengan 
inisialisasi block 0 menghasilkan data 08 04 07 C C 08 08 05 04 C A E 06 07 F 07. Keseluruhan data berukuran 16 bytes 
pada tiap block. Data menunjukkan bahwa template fingerprint telah disimpan pada smart card dengan parameter pada 
sector 3. 
 

Gambar 5. Tampilan Registrasi 
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Gambar 8. Form Aplikasi 

 
Tabel 1. Access Read Template Fingerprint 

ID Access ID Access Enkrpsi Send Mapping Enkripsi 
1084 

 
29026ABD 847C08854CAE67F7D84CCDA169CC91D

0EA31914B1CEF0156E46F0F6DC6C6D4A
9F369189A9D46B07D83A07B36FBD254D
6EC46521DEA0D1C8C5B26A15D3D983E 

E6F9ECC0 

 
Tampilan form verification untuk sistem dapat dilihat pada Gambar 8. Pada form tersebut, peserta harus menunjukkan 
kartu peserta ke petugas, dan petugas memeriksa keabsahan dari data yang ada di kartu peserta tersebut. Peserta 
mendekatkan kartu ujian ke reader ACR120S yang telah tersedia. Jika proses pembacaan serial number selesai, peserta 
enroll sidik jari yang sama ke sensor yang tersedia. Besar template fingerprint yang berukuran 3264 bytes dan dihasilkan 
dari enrollment akan disimpan sekitar 1584 bytes ke dalam 36 sector yang ada. Proses fingerprint authentication akan 
terjadi dengan mengambil parameter 3 sector pertama pada template fingerprint yang kurang lebih berukuran 144 bytes. 
Aplikasi akan membaca serial number dan membaca 3 sector pada smartcard yang akan diotentikasi dengan database 
template fingerprint. Jika sidik jari ketika verification berbeda dengan sidik jari ketika enrollment, maka akan segera 
diketahui dari False Accept Rate (FAR) fingerprint. Hasil yang keluar pada false accept rate tersebut akan lebih dari 
100000. Batas verifikasi yang dapat diterima sistem diatur pada rentang frekuensi 0-100. 

 
6. Hasil Pengujian 
Pengujian dilakukan dari tahapan registrasi, access, enrollment, dan verifikasi dan False Accepted Rate (FAR). Pengujian 
dilakukan sebanyak 100 kali pada program aplikasi yang telah terhubung dengan ACR120S dan UareU4500. Tingkat 
toleransi kesalahan aplikasi dapat terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Aplikasi False Tolerance  
Parameter Operasi Toleransi 

Registrasi 0 % 
Access 0 % 

 Kecepatan Access 
 (Upload Data to Smart Card) 13.3 s 

Enrollment 0 % 
Verifikasi 5 % 

False Accepted Rate 2.82 
 

Pada pengujian penggunaan sistem dari aplikasi modified secure smartcard based fingerprint authentication ini diambil 
sample sebanyak 11 orang peserta yang berasal dari mahasiswa Tingkat I Manajemen Persandian. Pengambilan sample 
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tersebut meliputi proses registrasi, proses enrollment, proses verification, dan proses upload data ke smartcard. Peserta 
melakukan simulasi sistem yang akan diambil performansi waktunya dari keseluruhan proses yang dijalankan oleh 
aplikasi. 

Tabel 3. Aplikasi Enrollment dan Verification Duration  
Sample Enrollment (s) Verification (s) 

1 63 79 
2 90 51 
3 114 52 
4 108 63 
5 114 53 
6 84 42 
7 116 45 
8 88 49 
9 83 33 
10 122 41 
11 112 59 

Rata-rata 99.45 (1:39) 51.545 (0:51) 
 

Analisis efektifitas penelitian akan membandingkan hasil pengujian penggunaan implementasi waktu aplikasi yang telah 
dilakukan sebelumnya dengan Fingerprint Enrollment Standards European Visa Information System[5]. Berdasarkan 
Fingerprint Enrollment Standards European Visa Information System, data hasil enrollment duration adalah sebagai 
berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
   
  
                    Gambar 9. Enrollment Duration Pada Phase 1 
 
     

 
 

 

 

 
       Gambar 10. Enrollment Duration Pada Phase 2 

 
Hasil enrollment menunjukkan pada phase 1, 90% sample enrollment membutuhkan waktu di bawah 120 detik, dan pada 
phase 2, 75% di bawah 240 detik. Sedangkan pada pengujian waktu implementasi dengan mengambil 11 sample, data 
hasil implementasi waktu telah didapatkan dengan hasil bahwa waktu rata rata peserta melakukan enrollment adalah 1 
menit 39 detik, dan waktu rata rata peserta melakukan verifikasi adalah 51 detik. Ini membuktikan bahwa enrollment 
duration pengujian telah sesuai dengan keperluan Fingerprint Enrollment Standards European Visa Information System 
 
7. Kesimpulan 
Setelah melakukan pengujian dan analisis terhadap implementasi sistem, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Skema modified secure smartcard based fingerprint authentication dapat diimplementasikan pada mekanisme 

otentikasi user. 
2. Device UareU 4500 dapat digunakan untuk menghasilkan template fingerprint pada skema modified secure 

smartcard based fingerprint authentication. 
3. ACR 120 S dan Mifare 4K berhasil digunakan sebagai reader dan storage pada skema modified secure smartcard 

based fingerprint authentication. 
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4. Template fingerprint pada UareU 4500 berekstensi OLE Object dengan ukuran 3264 bytes dan berhasil diamankan 
dengan algoritma enkripsi RC4. 

5. Aplikasi mempunyai tingkat toleransi kesalahan 0% saat registrasi, access, dan enrollment. Tingkat toleransi 
kesalahan 5 % saat verification, dan tingkat toleransi False Accepted Rate sebesar 2,82% dengan pengambilan 
sample sebanyak 100 kali uji. 

6. Skema modified secure smartcard based fingerprint authentication tahan terhadap ancaman yang mengikuti suatu 
proses fingerprint recognition. 

7. Aplikasi menghasilkan performansi waktu rata-rata enrollment sebesar 1 menit 39 detik, dan waktu rata rata 
verification sebesar 51 detik. 

8. Enrollment duration aplikasi telah memenuhi standard yang sesuai dengan Fingerprint Enrollment Standards 
European Visa Information System. 

9. Sector dan Block pada Mifare® MF 1 IC S70 berbeda Standard Card MF 1 IC S70 (Phillips Semiconductor). 
10. Pembuatan aplikasi modified secure smartcard based fingerprint authentication dapat memanfaatkan software 

Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2007. 
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