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ABSTRACT 
This research investigates the way to implement cryptography services which can be applied to government information 
systems. This research aims to developed services for authentication, security and integrity of data in the web-based 
information system application which is used often by government. The system developed is expected to be good enough 
to prevent the system from intruder. From the study, it is found that by using the HTTPS mutual authentication and 
database encryption the intrusion such as identity falsification and data changing can be avoided. 
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1. Pendahuluan 
Sistem Informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, 
memproses, menyimpan, dan menyediakan berbagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah 
organisasi. Sistem informasi yang baik akan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam rangka 
mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Institusi pemerintahan selaku pelaksana 
pemerintahan tentunya memerlukan sistem informasi yang baik untuk mendukung tupoksinya. Pada kenyataannya tidak 
menutup kemungkinan bahwa adanya usaha-usaha perusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab terhadap sistem informasi yang digunakan oleh institusi pemerintahan. Contoh yang terjadi adalah beberapa 
website institusi pemerintahan diserang kegiatan defacing yang menganggu proses kegiatan pemerintahan yang berkaitan 
dengan sistem informasi tersebut. Selanjutnya, tidak hanya kegiatan defacing saja yang mungkin dilakukan. Usaha 
perusakan lain yang bisa dilakukan antara lain pemalsuan identitas, penyadapan, pengubahan data oleh pihak yang tidak 
berhak. Dampak dari usaha-usaha perusakan tersebut tentunya akan lebih merugikan dibandingkan dengan kegiatan 
defacing yang telah terjadi. Memperhatikan fakta dan kondisi yang terjadi, maka diperlukan adanya penerapan sistem 
informasi pemerintahan yang memiliki layanan kriptografi seperti otentikasi, kerahasiaan, dan keutuhan data untuk dapat 
mengatasi berbagai macam usaha-usaha perusakan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih signifikan.  

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan adanya penerapan layanan kriptografi yang terdiri dari otentikasi, 
kerasahasiaan dan keutuhan data pada sistem informasi pemerintahan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun rumusan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini 
adalah bagaimana menerapkan layanan kriptografi yang terdiri dari otentikasi, kerahasiaan, dan keutuhan data pada 
sistem informasi pemerintahan. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, 
memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah 
organisasi. Sistem informasi pada suatu organisasi merupakan salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian penting 
karena akan sangat menentukan kelancaran setiap kegiatan untuk kemajuan organisasi itu sendiri. 
 
2.1.1  Komponen Sistem Informasi 
Sistem informasi memiliki komponen-komponen yang terdiri atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak 
(software), prosedur, orang, basis data, dan jaringan komputer. Pada prakteknya, tidak semua sistem informasi mencakup 
keseluruhan komponen-komponen tersebut. Komponen sistem informasi dapat digambarkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Komponen Sistem Informasi 
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2.1.2   Keamanan dalam Sistem Informasi 
Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi, yang dimaksudkan 
untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan memperbaiki akibat segala kerusakan sistem. 
Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman aktif dan 
ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif 
mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. 
 
2.2 Kriptografi 
Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik-teknik matematika yang dihubungkan dengan aspek-aspek pengamanan 
informasi seperti kerahasiaan (confidentiality), keutuhan data (data integrity), otentikasi entitas (entity authentication), 
dan keaslian data (data originauthentication). Kriptografi tidak hanya dihubungkan dengan keamanan informasi 
melainkan juga merupakan suatu sekumpulan teknik-teknik. 
 
2.2.1 Tujuan Kriptografi 
Tujuan kriptografi terbagi menjadi empat yaitu privacy/confidentiality, data integrity, authentication, non-repudiation. 
Penjelasan mengenai masing-masing tujuan atau layanan kriptografi dijelaskan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tujuan atau Layanan Kriptografi 
No. Tujuan Penjelasan 
1. Privacy/confidentiality layanan untuk menjaga kandungan atau isi informasi dari pihak yang tidak berhak. 

Secrecy juga bisa digunakan untuk menggantikan istilah privacy/confidentiality. 
Terdapat banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan 
kerahasiaan tersebut, dimulai dari pengamanan atau perlindungan secara fisik hingga 
ke dalam bentuk algoritma berbasis matemetika yang membuat data menjadi tidak 
terbaca. 

2. Data Integrity layanan untuk mengetahui dan mencegah kegiatan perubahan ataupun pemodifikasian 
data oleh pihak yang tidak berhak. Kemampuan yang harus dimiliki untuk menjamin 
keutuhan data adalah adanya teknik untuk dapat mendeteksi adanya manipulasi data 
yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Manipulasi data terdiri dari penyisipan, 
penghapusan, dan penggantian.   

3. Authentication layanan yang berhubungan dengan identification. Layanan ini mendeteksi keaslian 
baik dari entitas (pengirim/penerima) ataupun informasinya (data). Pihak-pihak yang 
berkomunikasi saling diidentifikasi satu sama lain. Sama halnya dengan informasi 
yang dipertukarkan, juga diidentifikasi mengenai keasliannya, tanggal pembuatan, 
kandungan isinya, waktu pengirimannya, dan lain sebagainya. Karena alasan-alasan 
itulah authentication di dalam kriptografi dibagi menjadi dua yaitu entity 
authentication dan data origin authentication. Secara implisit data origin 
authentication menyediakan keutuhan data (dalam artian, jika data berubah, maka 
sumber data tersebut juga berubah). 

4. Non-repudiation layanan yang berfungsi sebagai anti penyangkalan suatu entitas ataupun seseorang 
bahwa entitas tersebut telah melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas tertentu. 
Ketika seseorang menyangkal melakukan suatu aktivitas, dibutuhkan suatu cara untuk 
membuktikan kebenarannya. Cara tersebut dapat melibatkan pihak ketiga untuk 
melakukan pembuktian. 

 
2.2.2   Taksonomi Kriptografi 
Kriptografi tidak hanya berkecimpung pada empat hal di atas. Selain hal tersebut, kriptografi dapat digunakan untuk 
mencegah dan melindungi segala aktivitas kecurangan ataupun usaha-usaha perusakan. Hal tersebut dapat digambarkan 
dengan taksonomi kriptografi yang digambarkan pada Gambar 2. 
 
2.3 HTTPS Mutual Authentication 
HTTPS adalah url scheme yang digunakan untuk mengamankan proses komunikasi yang memanfaatkan protokol 
komunikasi HTTP. Secara teknisnya, jika protokol HTTP menggunakan port default TCP 80, sedangkan HTTPS 
menggunakan port TCP 443 dan adanya tambahan mekanisme encryption dan authentication pada layer antara 
application dan transport. Gambaran dari penggunaan layer-layer dapat dijelaskan pada Gambar 3. dan Gambar 4. 
 
Mutual Authentication atau otentikasi dua arah adalah proses otentikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk 
saling mengotentikasi satu sama lain. Secara teknis digambarkan dengan client melakukan proses otentikasi sendiri 
terhadap server, kemudian server melakukan proses otentikasi sendiri terhadap client. Pada mutual authentication ini 
didapatkan layanan kriptografi non-repudiation terhadap otentikasi si client yaitu dengan adanya pemanfaatan digital 
signature. Penjelasan mengenai proses mutual authentication dengan menggunakan HTTPS dapat dijelaskan pada 
Gambar 5. 
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Gambar 2. Taksonomi Kriptografi Primitif 

 

 
 

Gambar 3. Layer SSL pada TCP/IP 
 

 
Gambar 4. Layer SSL pada HTTPS 

 
2.4 Database Encyption 
Tiga tujuan utama pada saat mendesain aplikasi database yang aman terdiri dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. 
Penjelasan ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Tujuan Utama Desain Aplikasi Database yang Aman 
No. Tujuan Penjelasan 
1. Kerahasiaan informasi sebaiknya tidak diperlihatkan kepada pengguna yang tidak memiliki hak atas 

informasi tersebut. 
2. Integritas hanya para pengguna yang sah yang dapat melmodifikasi data 
3. Ketersediaan kemampuan pengaksesan data oleh pihak yang sah tidak mengalami gangguan ataupun 

kerusakan. 
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Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan adanya kebijakan keamanan yang jelas dan konsisten mengenai tindakan 
keamanan apa saja yang harus dijalankan. Salah satu kebijakan keamanannya adalah adanya penggunaan enkripsi pada 
database tersebut. 

 

 
Gambar 5. Proses Mutual Authentication 

 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dan eksperimen sebagai metode penelitian. Kajian kepustakaan 
dilakukan dengan memahami teori-teori yang berhubungan dengan sistem informasi, kriptografi, dan fitur-fitur 
pengamanan. Setelah konsep dan pemahaman didapatkan, penelitian dilanjutkan dengan melakukan eksperimen atau 
percobaan untuk mengimplementasikan fitur-fitur pengamanan tersebut beserta usaha-usaha penyerangan yang terdiri 
dari pemalsuan sertifikat digital dan penyadapan. Eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan bahasa 
pemrograman web PHP, dan Apache sebagai Web Server. Sedangkan tools yang digunakan untuk kegiatan penyerangan 
yaitu Cain & Abel dan Ethereal. Hasil dari eksperimen yang dilakukan selanjutnya akan dianalisis apakah usaha-usaha 
perusakan seperti pemalsuan identitas, penyadapan, dan perubahan data dapat ditanggulangi.  
 
4. Hasil 
Penelitian ini membutuhkan sertifikat digital sebagai salah satu komponen dalam pemanfaatan HTTPS Mutual 
Authentication. Infrastruktur Public Key yang digunakan dalam penelitian ini adalah infrastruktur buatan sendiri yang 
hanya terdiri atas RootCA dan CA. Infrastruktur tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan dalam penelitian ini. 
 
4.1 Pembuatan Sertifikat Digital 
Pembuatan sertifikat digital dilakukan dengan menggunakan tool OpenSSL. Pembuatan sertifikat digital diawali dengan 
pembangunan RootCA terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pembangunan CA (Certification Authority) dan 
permintaan atau pembuatan sertifikat untuk para client (dalam hal ini, web server dan web browser). Pada saat 
pembangunan RootCA, sertifikat digital yang dibutuhkan dibuat dengan cara self-sign certificate, sedangkan pada saat 
pembangunan CA, sertifikat yang digunakan untuk menandatangani adalah milik Root CA. Setelah CA terbentuk, 
kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah membuat sertifikat bagi client yang terdiri dari pembuatan request dan 
signing. Contoh sertifikat yang telah dihasilkan digambarkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Sertifikat Digital untuk Web Server 
 

4.2 Konfigurasi Web Server 
Penelitian ini menggunakan distribusi Linux Knoppix sebagai komputer server dengan Apache sebagai web server. 
Konfigurasi Apache yang dibutuhkan adalah mengedit file mod-ssl-01-vhost.conf pada direktori conf.d. Diasumsikan 
telah dihasilkan sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, yang terdiri dari sertifikat web server (ApacheCertLemsaneg.crt), 
sertifikat client (CertDepluPKCS.p12), bundle CA (ca-bundleGalih.crt), sertifikat CA (CAcertificate.crt), dan kunci web 
server (ApacheLemsanegKey.key). Pengeditan file sebagai berikut: 
 

 
 

4.3 Konfigurasi Web Browser 
Konfigurasi yang dibutuhkan adalah proses pemasangan sertifikat digital client ke dalam browser beserta sertifikat CA 
(agar browser menilai sertifikat berasal dari pihak yang terpercaya). Pemasangan sertifikat client pada browser Mozilla 
Firefox bisa dilakukan dengan menuju menu Tools>Options>Advanced>Security>View Certificates>Your 
Certificate>Import. 
 

 
 

Gambar 7. Sertifikat client telah terpasang 

Pemasangan sertifikat CA pada browser Mozilla Firefox bisa dilakukan dengan menuju menu 
Tools>Options>Advanced>Security>View Certificates>Authorities>Import. 
 

 
 

Gambar 8. Sertifikat CA telah terpasang 

 
 

Gambar 9. Informasi phpinfo() 
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4.4 Konfigurasi PHP 
Konfigurasi yang diperlukan terhadap PHP adalah dukungan modul Mcrypt untuk proses enkripsi data pada database. 
Hal yang perlu dilakukan adalah menginstal modul Mcrypt beserta library libmcrypt. Setelah proses persiapan selesai, 
maka hasil konfigurasi mengenai Mcrypt dapat dilihat dengan menggunakan phpinfo(). Informasi dari phpinfo() 
dijelaskan pada Gambar 9. 

 
4.5 Source Code Database Encryption 
Contoh penggunaan enkripsi database yang menggunakan Mcrypt pada proses penginputan data ke dalam database 
dijelaskan sebagai berikut: 
 

 
 
Ketika proses dekripsi dibutuhkan, perubahan pada source code  mcrypt_generic diubah menjadi mdecrypt_generic.  
 
4.6 Eksperimen Penyadapan 
Eksperimen dalam penelitian ini adalah kegiatan arp poisoning yang dilakukan oleh tool Cain&Abel untuk dapat 
melakukan penyadapan. Berdasarkan percobaan, pada saat menggunakan HTTPS hasil sadapan tidak dapat terbaca. 
Kemudian pemalsuan sertifikat ternyata tidak berhasil dilakukan. Gambaran percobaan yang dilakukan dijelaskan pada 
Gambar 10. 
 

 
 

Gambar 10. Percobaan penyadapan 
 

5. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya pemanfaatan HTTPS Mutual Authentication dan Database 
Encryption pada sistem informasi pemerintahan maka ancaman-ancaman yang mungkin timbul dari pihak yang tidak 
berhak seperti tindakan pemalsuan identitas, penyadapan, dan pengubahan data dapat dicegah dan ditanggulangi sehingga 
tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintahan yang bersangkutan dapat terselenggara dengan baik. 
 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada eksperimen yang dilakukan hanya sebatas teknik penyadapan dengan 
memanfaatkan satu jenis tool, yang pada kenyataannya terdapat tools lain yang dalam penelitian ini tidak digunakan.  
Saran-saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah: perlu diatur mengenai infrastruktur public key yang akan 
digunakan, dan perlu diatur mengenai manajemen kunci yang bisa diterapkan. 
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