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ABSTRACT 

Auction over the internet is a popular activity during the continued proliferation of information technology. There are so 
many advantages for sellers, buyers, and auctioneers when using electronic auction. Increased revenues and optimal 
price setting are such benefit examples for sellers. Anonymity and lower administrative costs are such benefit examples 
for buyers. And what about the auctioneers? You will never imagine how auctioneers will get higher repeat purchases, a 
stickier web site, and expansion of their businesses. These kind of phenomenons influence the growth of electronic 
auction. However, it also provides opportunities for the auction participants to cheat. Nowadays the probability of 
transaction security system being compromised increases, and so do the electronic auction security system. A corrupt 
auctioneer could award the auction to someone other than the legitimate winner. On the other hand, a buyers can cheat 
by repudiating bids, failing to pay, or coluding with other bidders to affect the settlement price. In this paper, we design a 
cryptographic protocol using combination of public-key infrastructure, Shamir’s threshold secret sharing scheme, and 
hash function, not only to guarantee the security of bidding documents but also to minimize the opportunity for 
participants to cheat in the whole auction process.  
Keywordsi: Electronic Auction, Shamir’s Threshold Secret Sharing Scheme, Public-key Infrastructure, Anonymity, 
Secrecy of Bidding Document. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet saat ini telah mempengaruhi gerak dan dinamika 
kehidupan masyarakat dunia. Berdasarkan data dari Internet World Stats, pengguna internet di dunia setiap tahunnya 
semakin meningkat. Bahkan pada tahun 2008 mencapai jumlah 1.565.000.000 pengguna dari 1.319.000.000 pengguna 
pada tahun sebelumnya. Seiring dengan penggunaan internet yang semakin meluas dan telah mengubah pola hidup 
masyarakat ke era teknologi, beragam layanan berbasis internet juga semakin dikembangkan. Begitu pula dengan layanan 
lelang. Saat ini istilah lelang elektronik sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Lelang elektronik semakin diminati 
dikarenakan dapat memberikan beragam kelebihan serta kemudahan bagi penggunanya. Dengan menerapkan lelang 
elektronik maka persaingan yang sehat dapat ditingkatkan, selain itu efisiensi biaya serta efektifitas waktu pelaksanaan 
lelang juga dapat ditingkatkan. 
 
Namun di sisi lain, perkembangan akan serangan maupun tindak kejahatan untuk berlaku curang dalam lelang elektronik 
pun ikut berkembang. Beragam celah–celah kerawanan yang diakibatkan sistem yang kurang aman dapat saja 
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berlaku curang. Juru lelang yang tidak bertanggung jawab 
dapat saja menentukan pemenang lelang kepada pihak yang tidak seharusnya memenangkan lelang. Begitu pula dengan 
pihak yang mengikuti lelang, mereka dapat mengajukan penawaran palsu ataupun menyangkal telah mengajukan 
penawaran. Oleh sebab itu layanan keamanan dokumen serta keamanan sistem pada lelang elektronik sangat dibutuhkan 
untuk menjamin agar lelang dapat berjalan dengan baik dan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. 
 

Melihat potensi kerawanan yang ada, maka kami mencoba untuk mendesain protokol kriptografi pada layanan lelang 
elektronik yang tidak hanya dapat memberikan keamanan pada dokumen penawaran namun juga dapat meminimalisir 
kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses lelang.  
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain protokol kriptografi pada layanan lelang elektronik yang dapat memberikan 
keamanan pada dokumen penawaran dan meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses lelang.  
 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan pada paper ini adalah “bagaimana mendesain 
protokol kriptografi pada layanan lelang elektronik yang tidak hanya dapat memberikan keamanan pada dokumen 
penawaran namun juga dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses lelang. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Lelang Elektronik 
Lelang merupakan mekanisme pertukaran dimana pembeli berpotensi mengajukan tawaran untuk suatu komoditas. 
Sealed bid auction merupakan salah satu dari tipe lelang dimana setiap pembeli (selanjutnya dalam paper ini akan disebut 
sebagai penyedia) mengirimkan tawaran yang telah disegel kepada juru lelang untuk kemudian dibuka oleh juru lelang 
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sebagai dasar untuk menentukan pemenang lelang[4]. Sedangkan lelang elektronik adalah lelang yang dilakukan secara 
elekronik. Pada awal kemunculannya lelang elektronik dilakukan dengan menggunakan LAN (Local Area Network) 
untuk kemudian pada tahun 1995 dilakukan dengan menggunakan internet[2]. Adapun beberapa sifat dari lelang 
elektronik bertipe sealed bid didefinisikan sebagai berikut, keamanan harga tawaran (juru lelang tidak boleh mengetahui 
harga tawaran sampai pada waktu tertentu), anonymity (identitas dari para penyedia tidak boleh diketahui selama fase 
penawaran), dapat diverifikasi (setiap pihak dapat memeriksa keabsahan dari lelang namun tidak satupun dapat 
mengajukan tawaran palsu kepada juru lelang walaupun mereka adalah penyedia yang sah), nir-penyangkalan (tidak 
satupun dari penyedia dapat menyangkal atas tawaran yang telah dibuatnya), dan performansi (sistem lelang harus dapat 
mendukung lelang yang melibatkan banyak penyedia dan mempunyai mekanisme yang efisien dalam proses penentuan 
pemenang) [1].  
 
2.2 Infrastruktur Kunci Publik (IPK) 
Infrastruktur kunci publik merupakan dasar dimana komponen keamanan aplikasi, sistem, dan jaringan  dibangun. 
Penerapan IPK ditujukan untuk menyediakan mekanisme yang menjamin terbangun dan terpeliharanya hubungan yang 
terpercaya. Kriptografi kunci publik merupakan salah satu dari beberapa proses dasar umum pada IPK. Kriptografi kunci 
publik memberikan layanan pengamanan seperti kerahasiaan, integritas, otentikasi, dan nir-penyangkalan[5]. Schneier, B. 
(1996) mencantumkan bahwa algoritma kunci publik dirancang dengan menggunakan kunci enkripsi dan kunci dekripsi 
yang berbeda. Beberapa kegunaan dari kriptografi kunci publik yang digunakan dalam paper ini adalah enkripsi (pesan 
dienkripsi menggunakan kunci publik dari penerima pesan untuk kemudian hanya dapat didekripsi menggunakan kunci 
privat dari penerima) dan tandatangan digital (pesan ditandatangani menggunakan kunci privat penandatangan pesan 
untuk kemudian dapat diverifikasi dengan menggunakan kunci publik dari penandatangan pesan). 
 
Untuk berpartisipasi dalam IPK, user harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat kunci 
publik. Sertifikat kunci publik ini diterbitkan oleh CA (Certificate Authority) sebagai pihak terpercaya untuk menyetujui 
informasi identifikasi dan surat kepercayaan dari user. Persetujuan itu menjadi sah pada saat CA secara digital 
menandatangani sertifikat kunci publik dari user menggunakan kunci privat milik CA. Adapun beragam mekanisme yang 
terlibat dalam proses penerbitan sertifikat digital. PKCS 10 merupakan salah satu mekanisme dimana user 
membangkitkan sendiri kunci publik dan kunci privat untuk kemudian meminta CA untuk menandatangai kunci 
publiknya sesuai dengan standar yang berlaku[5]. 
 

2.3 Secret Sharing Scheme[6] 
Ide dasar dari skema secret sharing adalah membagi rahasia menjadi beberapa bagian (yang selanjutnya dalam paper ini 
akan disebut sebagai share) sedemikian sehingga subset tertentu dari share dapat digunakan untuk membangun kembali 
rahasia. Threshold scheme merupakan salah satu beberapa skema secret sharing. Skema ini juga disebut sebagai m-out-
of-n scheme atau  threshold scheme dimana m dan n adalah bilangan bulat dan . Pada skema ini 
rahasia dibagi menjadi n buah share dimana n pihak masing–masing mendapatkan 1 buah share sedemikian sehingga m 
buah share dari m pihak yang telah ditentukan dapat digunakan untuk membangun kembali rahasia tersebut. Shamir’s 
Secret Sharing merupakan threshold scheme yang metodenya berdasarkan pada fakta bahwa polinomial derajat  
secara unik dapat ditentukan dengan menggunakan m titik padanya. Polinomial berderajat  dikonstruksi 
sedemikian, sehingga koefisien  merupakan rahasia yang akan dibagi sedangkan koefisien lainnya adalah bilangan 
acak. Berikut adalah bentuk umumnya: . Share  merupakan titik  pada kurva 
yang didefinisikan oleh  dengan . Berdasarkan fakta yang telah disebutkan di atas maka 
dengan diberikan  buah titik maka nilai dari  yang dapat dihitung dengan menggunakan interpolasi 
Lagrange. Namun dengan menggunakan  titik, parameter polinomial tidak dapat ditentukan oleh sebab itu 
Shamir’s Secret Sharing merupakan perfect secret sharing scheme. 
 
2.4 Fungsi Hash 
Fungsi hash atau sering disebut fungsi satu arah digunakan untuk menjamin layanan otentikasi dan integritas suatu pesan. 
Suatu fungsi hash memetakan bit–bit string dengan panjang sembarang ke sebuah string dengan panjang tertentu. 
Dengan domain D dan range R maka dapat dituliskan persamaan sebagai berikut,  dan . Secara 
umum fungsi hash harus memiliki dua sifat dasar yaitu sifat kompresi dan mudah dihitung[8].  MDC merupakan salah 
satu jenis fungsi hash yang tidak dibutuhkan kunci rahasia pada proses perhitungan nilai hash[7]. MDC mempunyai sifat 
sebagai berikut: preimage resistance yaitu jika diberikan  (nilai hash) maka sulit untuk menghitung  (input) sehingga 

 dengan  adalah fungsi hash dengan input , second preimage resistance yaitu jika diberikan , maka 
akan sulit untuk menemukan  sedemikian sehingga  dengan , dan collusion resistance yaitu sulit 
untuk menemukan dua buah  berbeda dengan nilai hash yang sama tanpa diberikan pengetahuan apapun[8].  
 
3. Metodologi Riset 
Metodologi riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Berikut adalah perinciannya: 
1) Pengumpulan data serta identifikasi permasalahan terkait lelang elektronik. 
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2) Studi literatur yang dilakukan dengan membaca dan memahami berbagai sumber informasi mengenai Lelang 
Elektronik, Infrastruktur Kunci Publik, Secret Sharing Scheme, dan Fungsi hash.   

3) Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dan hasil studi literatur, dilakukan penyusunan requirement yang 
dibutuhkan untuk mendesain protokol kriptografi untuk pengamanan dokumen pada lelang elektronik. 

4) Perancangan dan pembangunan desain protokol kriptografi untuk pengamanan dokumen pada lelang elektronik. 
5) Analisis dan pengambilan kesimpulan dari desain protokol kriptografi untuk pengamanan dokumen pada lelang 

elektronik berdasarkan sifat dari lelang elektronik. 
  

4. Pembahasan 
Desain protokol kriptografi ini melibatkan beberapa entitas sebagai berikut: 
1) Penyedia : Kontraktor, pemasok, ataupun vendor yang menanggapi undangan untuk mengikuti lelang. 
2) Verifikator : Entitas yang bertanggung jawab untuk menangani proses verifikasi yang berkaitan dengan penyedia 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3) CA : CA (Certificate Authority) merupakan entitas yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan 

mengelola sertifikat digital.   
4) Server Web : Entitas yang menyediakan layanan akses kepada pengguna melalui protokol komunikasi HTTP atau 

HTTPS atas berkas-berkas yang terdapat pada suatu situs web dalam layanan ke pengguna dengan 
menggunakan aplikasi tertentu seperti peramban web.  

5) TTP : TTP (Trusted Third Party) adalah entitas yang dipercaya baik oleh pihak penyedia maupun juru lelang 
untuk menyediakan layanan keamanan penerbitan nomor registrasi dan penyimpanan salah satu share 
dari rahasia yang berupa kunci session ( ) dalam proses lelang.  

6) Server Kunci : Entitas yang dipercaya oleh penyedia maupun juru lelang untuk memberikan layanan keamanan 
penyimpanan salah satu share dari rahasia yang berupa kunci session ( ).  

7) Juru Lelang : Entitas yang memimpin jalannya lelang. 
 
Berikut adalah beberapa parameter yang digunakan dalam desain protokol ini: 
1)  dan  : kunci publik milik  dan kunci privat milik . 
2) No Reg  : nomor registrasi. 
3) SNR  : nomor registrasi yang ditandatangani oleh TTP. 
4) HDP  : nilai hash dari dokumen penawaran. 
5)    : kunci session yang digunakan untuk mengenkripsi dokumen penawaran. 
6)    : share ke- . 
7)    : hasil enkripsi dari share ke- . 
8)   : hasil enkripsi dari dokumen penawaran. 
 
Berikut adalah notasi yang digunakan dalam desain protokol ini: 
1) || : penggabungan 
2) ?= : pemeriksaan kesamaan 

Berikut adalah fungsi kriptografi yang digunakan dalam desain protokol ini: 
1) Tanda tangan digital , pesan  yang ditandatangani dengan kunci privat milik  menggunakan algoritma 

asimetrik. 
2) Fungsi hash , pesan  yang dihitung nilai hashnya. 
3) Secret Sharing , suatu rahasia  yang diproses menggunakan skema secret sharing untuk menghasilkan share; 

Secret Sharing , proses pembangunan kembali rahasia dari dua buah share yaitu  dan . 
 

Pada desain protokol ini terdapat tiga buah fase, yaitu: 
1) Fase Registrasi 

Fase ini merupakan fase dimana penyedia mendaftarkan dirinya agar dapat mengikuti lelang. Pada fase ini juga 
terdapat proses penerbitan sertifikat oleh CA. Aplikasi client yang dimaksud pada skema di bawah ini adalah aplikasi 
yang mempunyai kegunaan untuk: membangkitkan Pb dan Pv untuk penyedia, membangkitkan , membuat paket 
permintaan sertifikat, melakukan proses enkripsi dekripsi algoritma asimetrik dan simetrik, dan menghitung nilai 
hash. Berikut adalah skema fase registrasi pada desain protokol kriptografi ini: 
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Gambar 1. Fase Registrasi Desain Protokol Kriptografi Untuk Pengamanan Dokumen Pada Lelang Elektronik 

 
2) Fase Penawaran 

Pada fase ini diasumsikan pihak pemberi tawaran (offerer) telah menghubungi juru lelang melalui server web dan 
mendeskripsikan barang yang diinginkan. Fase Penawaran merupakan fase dimana penyedia yang telah teregistrasi 
meminta deskripsi barang yang dilelangkan dan mengajukan tawaran untuk barang tersebut. Pada fase ini juga terjadi 
proses perhitungan nilai hash dari dokumen penawaran (Dok penawaran) menggunakan fungsi hash berkategori 
MDC. Selain itu juga terdapat. proses perhitungan share (S1, S2, S3) dari  menggunakan shamir’s secret sharing 
scheme (  threshold scheme) dan pendistribusian share tersebut kepada 3 pihak yaitu: juru lelang (melalui server 
web), TTP, dan server kunci. Perlu diketahui bahwa pada fase ini dokumen penawaran dan identitas dari penyedia 
belum terungkap (dokumen penawaran masih terenkripsi dan penyedia menggunakan No Reg sebagai identitas 
dirinya). Berikut adalah skema fase penawaran pada desain protokol kriptografi ini: 
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Gambar 2. Fase Penawaran Desain Protokol Kriptografi untuk Pengamanan Dokumen pada Lelang Elektronik 

 
3) Fase Penyingkapan 

Pada fase ini dokumen penawaran didekripsi menggunakan kunci  yang didapatkan dari hasil perhitungan shamir’s 
secret sharing menggunakan dua buah share (S1 dan S2). Pada fase ini juga dilakukan perbandingan nilai hash yang 
dikirimkan pada fase penawaran (HDP) dengan nilai hash dari dokumen penawaran yang dikirimkan pada fase 
penawaran (HDP”). Selain itu profil penyedia akan diungkap setelah pengumuman pemenang dilakukan sehingga 
sifat anonymity tetap terjaga dan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam proses penentuan pemenang. Berikut 
adalah skema fase penawaran pada desain protokol kriptografi ini: 
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Gambar  3. Fase Penyingkapan Desain Protokol Kriptografi Untuk Pengamanan Dokumen Pada Lelang Elektronik 

 
5. Kesimpulan  
Desain protokol kriptografi untuk pengamanan dokumen pada lelang elektronik ini memenuhi keseluruhan sifat dari 
lelang elektronik yaitu, kerahasiaan dokumen penawaran (dokumen penawaran hanya dapat diungkap pada fase 
penyingkapan menggunakan kunci ( ) yang dibangun kembali menggunakan dua buah share), anonymity (profil 
penyedia baru terungkap setelah pengumuman lelang dilakukan oleh juru lelang pada fase penyingkapan), dapat 
diverifikasi (pada saat fase penyingkapan, pengumuman pemenang lelang dilakukan secara publik dengan 
mendeskripsikan SNR dan penawaran sehingga keabsahan dari lelang dapat diverifikasi), nir-penyangkalan (pada fase 
penawaran paket panawaran yang dikirimkan oleh penyedia mengandung nilai hash yang ditandatangani menggunakan 
kunci privat milik penyedia dimana pasangan kunci publik dari kunci privat tersebut telah diperiksa dan ditandatangani 
oleh CA, sehingga dengan adanya tanda tangan tersebut penyedia tidak dapat menyangkal atas paket penawaran yang 
telah dikirimkan), dan performansi (desain protokol ini menggunakan fungsi–fungsi yang implementatif). 
 
Selain itu, dengan menggunakan threshold secret sharing scheme, desain protokol ini juga mampu mendukung 
dilakukannya e-audit karena server kunci dan TTP juga mempunyai share yang jika digabungkan dapat digunakan untuk 
membangun  kembali kunci ( ). 
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