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Pengenalan Kriptografi 

Kemajuan di bidang telekomunikasi dan komputer telah memungkinkan seseorang 

untuk melakukan transaksi bisnis secara cashless, selain itu ia juga dapat mengirimkan 

informasi kepada temannya secara on-line. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja akan 

menimbulkan resiko bilamana informasi yang sensitif dan berharga tersebut diakses oleh 

orang-orang yang tidak berhak (unauthorized persons). Misalnya, informasi mengenai nomor 

kartu kredit anda, bila informasi ini jatuh kepada orang-orang yang jahat maka anda harus 

bersiap-siap terhadap melonjaknya tagihan kartu kredit anda. Sebelum tahun 1970-an, 

teknologi kriptografi digunakan terbatas hanya untuk tujuan militer dan diplomatik. Akan 

tetapi kemudian bidang bisnis dan perorangan mulai menyadari pentingnya melindungi 

informasi berharga.  

Pengertian Dasar  

Suatu pesan yang tidak disandikan disebut sebagai plaintext ataupun dapat disebut 

juga sebagai cleartext. Proses yang dilakukan untuk mengubah plaintext ke dalam ciphertext  

disebut encryption atau encipherment. Sedangkan proses untuk mengubah ciphertext kembali 

ke plaintext disebut decryption atau decipherment. Cryptography adalah suatu ilmu ataupun 

seni mengamankan pesan, dan dilakukan oleh cryptographer. Sedang, cryptanalysis adalah 

suatu ilmu dan seni membuka (breaking) ciphertext dan orang yang melakukannya disebut 

cryptanalyst.  

Cryptographic system atau cryptosystem adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan 

plaintext ke ciphertext dan sebaliknya. Dalam sistem ini, seperangkat parameter yang 

menentukan transformasi pencipheran tertentu disebut suatu set kunci. Proses enkripsi dan 

dekripsi diatur oleh satu atau beberapa kunci kriptografi. Secara umum, kunci-kunci yang 

digunakan untuk proses pengenkripsian dan pendekripsian tidak perlu identik, tergantung 

pada sistem yang digunakan.  

Secara umum operasi enkripsi dan dekripsi dapat diterangkan secara matematis sebagai 

berikut :  

EK (M) = C  (Proses Enkripsi)  

DK (C) = M  (Proses Dekripsi) 
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Pada saat proses enkripsi kita menyandikan pesan M dengan suatu kunci K lalu dihasilkan 

pesan C. Sedangkan pada proses dekripsi, pesan C tersebut diuraikan dengan menggunakan 

kunci K sehingga dihasilkan pesan M yang sama seperti pesan sebelumnya.  

Dengan demikian keamanan suatu pesan tergantung pada kunci ataupun kunci-kunci yang 

digunakan, dan tidak tergantung pada algoritma yang digunakan. Sehingga algoritma-

algoritma yang digunakan tersebut dapat dipublikasikan dan dianalisis, serta produk-produk 

yang menggunakan algoritma tersebut dapat diproduksi massal. Tidaklah menjadi masalah 

apabila seseorang mengetahui algoritma yang kita gunakan. Selama ia tidak mengetahui 

kunci yang dipakai, ia tetap tidak dapat membaca pesan. 

Sejarah Kriptografi 

Sejarah kriptografi sebagian besar merupakan sejarah kriptografi klasik yaitu metode 

enkripsi yang menggunakan kertas dan pensil atau mungkin dengan bantuan alat mekanik 

sederhana. Secara umum algoritma kriptografi klasik dikelompokkan menjadi dua kategori, 

yaitu algoritma transposisi (transposition cipher) dan algoritma substitusi (substitution 

cipher). Cipher transposisi mengubah susunan huruf-huruf di dalam pesan, sedangkan cipher 

substitusi mengganti setiap huruf atau kelompok huruf dengan sebuah huruf atau kelompok 

huruf lain. Kriptografi modern dipicu oleh perkembangan peralatan komputer digital. Tidak 

seperti kriptografi klasik yang mengenkripsi karakter per karakter (dengan menggunakan 

alfabet tradisionil), kriptografi modern beroperasi pada string biner. Kriptografi modern tidak 

hanya memberikan aspek keamanan confidentially, tetapi juga aspek keamanan lain seperti 

otentikasi, integritas data dan nirpenyangkalan.  

Cryptographic system (cryptosystem)  

Suatu cryptosystem terdiri dari sebuah algoritma, seluruh kemungkinan plaintext, 

ciphertext dan kunci-kunci. Secara umum cryptosystem dapat digolongkan menjadi dua buah, 

yaitu :  

1. Symmetric Cryptosystem  

Dalam symmetric cryptosystem ini, kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan 

dekripsi pada prinsipnya identik, tetapi satu buah kunci dapat pula diturunkan dari kunci yang 
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lainnya. Kunci-kunci ini harus dirahasiakan. Oleh karena itulah sistem ini sering disebut 

sebagai secret-key ciphersystem. Jumlah kunci yang dibutuhkan umumnya adalah :  

nC2  = n . (n-1) 

          --------  

       2 

dengan n menyatakan banyaknya pengguna. Contoh dari sistem ini adalah Data Encryption 

Standard (DES), Blowfish, IDEA.  

2. Assymmetric Cryptosystem  

Dalam assymmetric cryptosystem ini digunakan dua buah kunci. Satu kunci yang 

disebut kunci publik (public key) dapat dipublikasikan, sedang kunci yang lain yang disebut 

kunci privat (private key) harus dirahasiakan. Proses menggunakan sistem ini dapat 

diterangkan secara sederhana sebagai berikut : bila A ingin mengirimkan pesan kepada B, A 

dapat menyandikan pesannya dengan menggunakan kunci publik B, dan bila B ingin 

membaca surat tersebut, ia perlu mendekripsikan surat itu dengan kunci privatnya. Dengan 

demikian kedua belah pihak dapat menjamin asal surat serta keaslian surat tersebut, karena 

adanya mekanisme ini. Contoh sistem ini antara lain RSA Scheme dan Merkle-Hellman 

Scheme.  

Setiap cryptosytem yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut :  

 Keamanan sistem terletak pada kerahasiaan kunci dan bukan pada kerahasiaan 

algoritma yang digunakan.  

 Cryptosystem yang baik memiliki ruang kunci (keyspace) yang besar.  

 Cryptosystem yang baik akan menghasilkan ciphertext yang terlihat acak dalam 

seluruh tes statistik yang dilakukan terhadapnya.  

 Cryptosystem yang baik mampu menahan seluruh serangan yang telah dikenal 

sebelumnya  

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa bila suatu cryptosystem berhasil memenuhi 

seluruh karateristik di atas belum tentu ia merupakan sistem yang baik. Banyak cryptosystem 

lemah yang terlihat baik pada awalnya. Kadang kala untuk menunjukkan bahwa suatu 

cryptosystem kuat atau baik dapat dilakukan dengan menggunakan pembuktian matematika. 
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Hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan cryptosystem yang relatif mudah 

dibuka, alasannya adalah mereka tidak mengetahui sistem lain yang lebih baik serta kadang 

kala terdapat motivasi yang kurang untuk menginvestasikan seluruh usaha yang diperlukan 

untuk membuka suatu sistem.  

 

BERBAGAI SOLUSI ENKRIPSI MODERN 

Sejarah RSA 

Algortima RSA dijabarkan pada tahun 1977 oleh tiga orang : Ron Rivest, Adi Shamir dan 

Len Adleman dari Massachusetts Institute of Technology. Huruf RSA itu sendiri berasal dari 

inisial nama mereka (Rivest—Shamir—Adleman). Clifford Cocks, seorang matematikawan 

Inggris yang bekerja untuk GCHQ, menjabarkan tentang sistem equivalen pada dokumen 

internal di tahun 1973. Penemuan Clifford Cocks tidak terungkap hingga tahun 1997 karena 

alasan top-secret classification. Algoritma tersebut dipatenkan oleh Massachusetts Institute of 

Technology pada tahun 1983 di Amerika Serikat sebagai U.S. Patent 4405829. Paten tersebut 

berlaku hingga 21 September 2000. Semenjak Algoritma RSA dipublikasikan sebagai 

aplikasi paten, regulasi di sebagian besar negara-negara lain tidak memungkinkan 

penggunaan paten. Hal ini menyebabkan hasil temuan Clifford Cocks di kenal secara umum, 

paten di Amerika Serikat tidak dapat mematenkannya. 

 RSA Encryption 

RSA di bidang kriptografi adalah sebuah algoritma pada enkripsi public key. RSA 

merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya ekripsi, dan 

salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key. RSA masih digunakan 

secara luas dalam protokol electronic commerce, dan dipercaya dalam mengamnkan dengan 

menggunakan kunci yang cukup panjang. Ditemukan oleh tiga orang yaitu Ron Rivest, Adi 

Shamir, dan Leonard Adleman yang kemudian disingkat menjadi RSA.Termasuk algoritma 

asimetri karena mempunyai dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Algoritma kunci-

publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya. Ditemukan oleh tiga peneliti dari 

MIT (Massachussets Institute of Technology), yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Len 

Adleman, pada tahun 1976. . Kunci kunci yang ada pada pasangan kunci mempunyai 

hubungan secara matematis, tetapi tidak dapat dilihat secara komputasi untuk mendeduksi 
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kunci yang satu ke pasangannya. Algoritma ini disebut kunci publik, karena kunci enkripsi 

dapat disebarkan. Orang-orang dapat menggunakan kunci publik ini, tapi hanya orang yang 

mempunyai kunci privat sajalah yang bisa mendekripsi data tersebut.  

RSA juga dikenal sebagai Algoritma cryptograp asymetric. Algoritma cryptograp 

asymetric adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan 

dekripsinya. Algoritma ini disebut juga algoritma kunci umum (public key algorithm) karena 

kunci untuk enkripsi dibuat umum (public key) atau dapat diketahui oleh setiap orang, tapi 

kunci untuk dekripsi hanya diketahui oleh orang yang berwenang mengetahui data yang 

disandikan atau sering disebut kunci pribadi (private key). RSA merupakan algoritma 

pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi, dan salah satu yang 

paling maju dalam bidang kriptografi public key. RSA masih digunakan secara luas dalam 

protokol electronic commerce, dan dipercaya dalam mengamankan dengan menggunakan 

kunci yang cukup panjang sehingga akan sulit untuk memecahkan kode sandinya. 

RSA merupakan algoritma yang melibatkan ekspresi dengan fungsi eksponensial. 

Plaintext dienkripsi dalam blokblok, dimana setiap blok tersebut mempunyai nilai biner yang 

kurang dari angka tertentu (n). Proses enkripsi dan dekripsi untuk plaintext blok M dan 

ciphertext blok C dapat digambarkan sebagai berikut : 

C = Me mod n 

M = Cd mod n = (Me)d mod n = Med mod n 

Kedua belah pihak (pengirim dan penerima) harus mengetahui nilai dari n. Pengirim 

mengetahui nilai e dan hanya penerima yang tahu nilai d. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

kunci publik dari algoritma ini adalah KU = {e,n} dan kunci pribadinya adalah KR ={d,n}. 

Untuk penentuan kunci ini juga tidaklah bebas, harus melalui rumus tertentu.  Keamanan 

algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-

faktor prima. 

Pembangkitan pasangan kunci 

1. Pilih dua bilangan prima,  a dan b (rahasia) 

2. Hitung n = a b. Besaran n tidak perlu dirahasiakan. 

3. Hitung (n) = (a – 1)(b – 1).  
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4. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, sebut namanya e, yang relatif 

prima terhadap (n) .   

5. Hitung kunci dekripsi, d, melalui ed  1 (mod m) atau d  e-1 mod ((n) ) 

Hasil dari algoritma di atas: 

- Kunci publik adalah pasangan (e, n)   

- Kunci privat adalah pasangan (d, n) 

Catatan: n tidak bersifat rahasia, namun ia diperlukan pada perhitungan 

enkripsi/dekripsi 

Mekanisme dasar kerja RSA 

Tingkat keamanan algoritma penyandian RSA sangat bergantung pada ukuran kunci sandi 

tersebut (dalam bit), karena makin besar ukuran kunci, maka makin besar juga kemungkinan 

kombinasi kunci yang bisa dijebol dengan metode mengencek kombinasi satu persatu kunci 

atau lebih dikenal dengan istilah brute force attack. Jika dibuat suatu sandi RSA dengan 

panjang 256 bit, maka metode brute force attack akan menjadi tidak ekonomis dan sia-sia 

dimana para hacker pun tidak mau/sanggup untuk menjebol sandi tersebut. 

 

Besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA: 

1.      p dan q bilangan prima (rahasia) 

2.      r = p ⋅ q (tidak rahasia) 

3.      m = (p – 1)(q – 1) (rahasia) 

4.      PK (kunci enkripsi) (tidakrahasia) 

5.      SK (kunci dekripsi) (rahasia) 

6.      X (plainteks) (rahasia) 

7.      Y (cipherteks) (tidak rahasia) 

Algoritma RSA didasarkan pada teorema Euler yang menyatakan bahwa 

            (1) 

yang dalam hal ini, 

1.      a harus relatif prima terhadap r 

– 1/p1)(1 – 1/p2) … (1 – 1/pn), yang dalam hal ini p1, p2, …, pn adalah 

faktor prima dari r. 
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-bilangan 1, 2, 3, …, 

r yang relatif prima terhadap r. 

dapat ditulis menjadi 

 

atau  

                                                                         (2) 

• Bila a diganti dengan X, maka persamaan (2) menjadi 

 

samaan (3) dikali dengan X menjadi: 

 

yang dalam hal ini X relatif prima terhadap r. 

•         Misalkan SK dan PK dipilih sedemikian sehingga 

                                                       (5) 

atau 

 

•         Sulihkan (6) ke dalam persamaan (4) menjadi: 

                                   (7) 

•         Persamaan (7) dapat ditulis kembali menjadi 

 

yang artinya, perpangkatan X dengan PK diikuti dengan perpangkatan dengan SK 

menghasilkan kembali X semula.  

•         Berdasarkan persamaan (8), maka enkripsi dan dekripsi dirumuskan sebagai berikut: 

 

                                  (9) 

dekripsi diikuti enkripsi: 

 

•         Oleh karena XPK 

maka tiap plainteks X, X + r, X + 2r, …, menghasilkan cipherteks yang sama. Dengan kata 

lain, transformasinya dari banyak ke satu. Agar transformasinya satu-ke-satu, maka X harus 

dibatasi dalam himpunan {0, 1, 2, …, r – 1} sehingga enkripsi dan dekripsi tetap benar 

seperti pada persamaan (8) dan (9).  

 



8 

 

B.     Prosedur Membuat Pasangan Kunci 

Dalam membuat suatu sandi, RSA mempunyai cara kerja dalam membuat kunci publik dan 

kunci privat adalah sebagai berikut: 

1.      Pilih dua bilangan prima p dan q secara acak , p≠q. Bilangan ini harus cukup besar 

(minimal 100 digit). 

2.      Hitung N = pq. Bilangan N disebut parameter sekuriti. 

3.      Hitung φ= (p-1)(q-1). 

4.      Pilih bilangan bulat (integer) antara satu dan φ(1 < e < φ) yang tidak mempunyai faktor 

pembagi dari φ. 

5.      Hitung d hingga de≡1 (mod φ). 

Keterangan: 

•         Langkah 3 dan 4 dapat dihasilkan dengan cara algoritma Euclidean 

•         Langkah 4 dapat dihasilkan dengan menemukan integer x sehingga d = (x(p-1)(q-1) + 

1)/e menghasilkan bilangan bulat, kemudian menggunakan nilai dari d (mod (p-1)(q-1))  

Setelah melalu cara ini, maka kita akan mendapatkan kunci publik dan kunci privat. Kunci 

publik terdiri dari dua elemen, yaitu: 

•         N, merupakan modulus yang digunakan 

•         e, eksponen publik atau eksponen enkripsi 

dan kunci privat, yang terdiri dari: 

•         N, merupakan modulus yang digunakan, sama seperti pada kunci publik 

•         d, eksponen pribadi atau eksponen deskripsi, yang harus dijaga kerahasiaanya 

Nilai p dan q sebaiknya dibuang atau dijaga kerahasiaannya, karena terdapat N dimana p dan 

q adalah faktor pembagi dari N. Walaupun bentuk ini memperbolehkan dekripsi secara cepat 

dan signing menggunakan Chinese Remainder Theorem (CRT), hal ini mejadi lebih tidak 

aman karena bentuk ini memperbolehkan side channel attacks. Side channel attacks adalah 

sebuah serangan yang berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari implementasi fisik (atau 

kelemahan secara fisik) dari sebuah sistem kriptografi, dibanding dengan kelemahan teoritis 

dari algoritmanya sendiri. Sebagai contohnya, faktor-faktor kurun waktu dari informasi, 

konsumsi tenaga, bahkan suara yang ditimbulkan dapat membantu mempermudah informasi 

yang bisa diambil untuk menjebol sistem tersebut. 

 

C.    Proses Enkripsi Pesan 

Misalkan pada suatu kasus si A ingin mengirim pesan m kepada si B. A mengubah m 

menjadi angka n < N, menggunakan protocol yang sebelumnya telah disepakati dan dikenal 
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sebagai padding scheme. Padding scheme harus dibangun secara hati-hati sehingga tidak ada 

nilai dari m yang menyebabkan masalah keamanan. Contohnya, jika kita ambil contoh 

sederhana dari penampilan ASCII dari m dan menggabungkan bit-bit secara bersama-sama 

akan menghasilkan n, kemudian pesan yang berisi ASCII tunggal karakter NUL (nilai 

numeris 0) akan menghasilkan n = 0, yang akan menghasilkan ciphertext 0 apapun itu nilai 

dari e dan N yang digunakan. 

Maka A mempunyai nilai n dan mengetahui N dan e, yang telah diumumkan oleh B. A 

kemudian menghitung ciphertext c yang terkait pada n:  

c=neMod N 

Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan metode exponentation by 

squaring, yaitu sebuah algoritma yang dipakai untuk komputasi terhadap sejumlah nilai 

integer yang besar dengan cepat. Kemudian A mengirimkan nilai kepada B. 

 

D.    Proses Dekripsi Pesan 

B sudah menerima dari A, dan mengetahui kunci privat yang digunakan B. B kemudian 

mengembalikan nilai n dari dengan langkahlangkah 

sebagai berikut:  

n=cdMod N 

Perhitungan diatas akan menghasilkan n, dengan begitu B dapat mengembalikan pesan 

semula m. Prosedur dekripsi bekerja karena 

cd=(ne)d=ned(Mod N) 

Kemudian, karena ed _ 1 (mod p-1) dan ed _ 1 (mod q-1), hasil dari Fermat's little theorem 

ned=n(Mod p)        dan      ned=n(Mod q) 

 

Karena p dan q merupakan bilangan prima yang berbeda, mengaplikasikan Chinese 

remainder theorem akan menghasilkan dua macam kongruen 

ned=n(Mod pq) 

serta 

cd=n(Mod n) 

 

Keamanan RSA 

Keamanan dari sistem kriptografi RSA adalah didasari oleh dua problem matematika: 

•         Problem dalam faktorisasi bilangan berjumlah banyak 
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•         Problem RSA, yaitu mencari modulo akar en dari sebuah bilangan komposit N yang 

faktor-faktornya tidak diketahui 

Proses dekripsi penuh dari sebuah ciphertext RSA dianggap sesuatu hal yang tidak 

mudah karena kedua problem ini diasumsikan sulit. Belum ada algoritma yang mangkus 

untuk menyelesaikannya. Problem RSA didefinisikan sebagai tugas untuk mencari suatu akar 

modulo en  (e pangkat ke n) dari bilangan komposit N. 

Mengembalikan suatu nilai m dimana me  =c mod n, (e, n ) adalah kunci publik RSA 

dan c adalah ciphertext RSA. Metode pendekatan yang diyakini dapat menyelesaikan 

problem RSA saat ini adalah memfaktor dari modulus n. Dengan kemampuan untuk 

mengembalikan faktor yang merupakan bilangan prima, sebuah serangan dapat menghitung 

eksponen rahasia dari d dan dari kunci publik (e, n), lalu mendekripsi c menggunakan 

prosedur standar. Untuk menyelesaikannya, penyerang (bisa penyadap, penguping, dll.) 

memfaktor nilai n menjadi p dan q, lalu menghitung (p-1)(q-1) yang dapat menghasilkan nilai 

d dan e. 

Penyerangan yang paling umum pada RSA ialah pada penanganan masalah faktorisasi 

pada bilangan yang sangat besar. Apabila terdapat faktorisasi metode yang baru dan cepat 

telah dikembangkan, maka ada kemungkinan untuk membongkar RSA.  

Pada tahun 2005, bilangan faktorisasi terbesar yang digunakan secara umum ialah 

sepanjang 663 bit, menggunakan metode distribusi mutakhir. Kunci RSA pada umumnya 

sepanjang 1024 – 2048 bit. Beberapa pakar meyakini bahwa kunci 1024-bit ada kemungkinan 

dipecahkan pada waktu dekat, tetapi tidak ada seorangpun yang berpendapat kunci 2048-bit 

akan pecah pada masa depan yang terprediksi. 

Jika N sepanjang 256-bit atau lebih pendek, maka kunci RSA akan dapat ditemukan 

dalam beberapa jam hanya dengan menggunakan PC, dengan menggunakan perangkat lunak 

yang tersedia. Jika N sepanjang 512-bit atau lebih pendek, N akan dapat difaktorisasi dalam 

hitungan ratusan jam seperti pada tahun 1999 dengan menggunakan ratusan komputer. Secara 

teori, perangkat keras bernama TWIRL dan penjelasan dari Shamir dan Tromer pada tahun 

2003 mengundang berbagai pertanyaan akan keamanan dari kunci 1024-bit. Saat ini 

disarankan bahwa N setidaknya sepanjang 2048-bit. 

Pada tahun 1993, Peter Shor, yang menerbitkan Algoritma Shor, menunjukkan 

bahwa sebuah komputer quantum secara prinsip dapat melakukan faktorisasi dalam waktu 

polinomial, mengurai RSA dan algoritma lainnya. 
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Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar 

menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci pribadi. 

Selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima belum ditemukan algoritma 

yang mangkus, maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. 

Tingkat keamanan algoritma penyandian RSA sangat bergantung pada ukuran kunci sandi 

tersebut (dalam bit), karena makin besar ukuran kunci, maka makin besar juga kemungkinan 

kombinasi kunci yang bisa dijebol dengan metode mengencek kombinasi satu persatu kunci 

atau lebih dikenal dengan istilah brute force attack. Jika dibuat suatu sandi RSA dengan 

panjang 256 bit, maka metode brute force attack akan menjadi tidak ekonomis dan sia-sia 

dimana para hacker pun tidak mau/sanggup untuk menjebol sandi tersebut 

Kelemahan RSA yaitu : 

1. Menggunakan privte key dan publick key sehingga..private key bisa saja diambil 

orang.walaupun private key hanya orang tertentu yang memilikinya 

2. Datanya bisa didekripsi dengan kunci private 

3. Tidak mendukung pemograman web dengan PHP.. 

 Membuat RSA Sukar Dijebol 

Jika nilai N berjumlah kecil, maka nilai factor p dan q akan mudah diterka oleh para 

hacker. Maka untuk membuat nilai N sukar untuk dijebol oleh para hacker kita perlu nilai 

factor p dan q yang besar. Misalkan, dibandingkan kita memilih nilai 5 dan 11, lebih baik kita 

pilih bilangan prima yang besar, seperti 673 dan 24971, yang akan menghasilkan nilai d = 

16805483 dan nilai e = 16779840. 

Tetapi jika dihitung dengan suatu perangkat lunak ataupun suatu program yang kita 

buat yang dapat menghitung faktor-faktor dari suatu nilai. Angka-angka di atas dapat dengan 

mudahnya didapatkan faktor-faktornya. Sehingga hal ini menyimpulkan bahwa kita 

membutuhkan nilai p dan q yang sangat besar. 

 

Ancaman yang Mungkin Menyerang RSA 

Sistem pengenkripsian RSA mempunyai kemungkinan – kemungkinan  kelemahan 

yang bisa diserang oleh para eavesdropper (penyadap, penguping), berikut adalah kelemahan 

- kelemahan dalam RSA yang sebaiknya dihindari: 

•         Nilai n terlalu kecil, sehingga mudah untuk difaktorisasi 

•         Jumlah nilai eksponen en yang terlalu kecil 
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•         Ukuran kunci yang terlalu kecil, sehingga sandi dapat dijebol dengan brute force attack 

•         Nilai d terlalu kecil 

•         Pengunaan nilai modulus yang familiar, hal ini memudahkan para hacker untuk 

menjebol sandi yang ada 

 

 Pertimbangan Teknis dalam Enkripsi RSA 

Jika kita berniat untuk mengenkripsi suatu data untuk dikirim ke suatu tujuan, ada beberapa 

faktor yang sebaiknya diperhatikan agar data yang kita kirim tidak mudah dijebol di tengah 

jalan. 

1.      Dalam pembuatan kunci, sebaiknya memilih nilai p dan q yang jumlahnya tidak saling 

berdekatan dan besar, karena jika nilai N kecil, faktor dari N akan sangat mudah didapat. 

Seseorang seharusnya tidak melakukan metode pencarian bilangan prima yang hanya akan 

memberikan informasi penting tentang bilangan prima tersebut kepada penyerang. Biasanya, 

pembangkit bilangan acak yang baik akan memulai nilai bilangan yang digunakan. Harap 

diingat, bahwa kebutuhan disini ialah acak dan tidak terduga. Berikut ini mungkin tidak 

memenuhi kriteria, sebuah bilangan 

2.      Mungkin dapat dipilah dari proses acak (misal, tidak dari pola apapun), tetapi jika 

bilangan itu mudah untuk ditebak atau diduga (atau mirip dengan bilangan yang mudah 

ditebak), maka metode tersebut akan kehilangan kemampuan keamanannya. Misalnya, tabel 

bilangan acak yang diterbitkan oleh Rand Corp pada tahun 1950-an mungkin memang benar-

benar teracak, tetapi dikarenakan diterbitkan secara umum, hal ini akan mempermudah para 

penyerang dalam mendapatkan bilangan tersebut. Jika penyerang dapat menebak separuh dari 

digit p atau q, para penyerang dapat dengan cepat menghitung separuh yang lainnya. RSA 

memiliki kecepatan yang lebih lambat dibanding DES dan algoritma simetrik lainnya. 

Contohnya si A membuat sandi dari sebuah pesan menggunakan algoritma simetrik, 

membuat sandi kunci simetrik menggunakan RSA dan juga mengirimkan pesan yang 

dienkripsi secara simetrik kepada B. Prosedur ini menambah permasalahan akan keamanan. 

Singkatnya, sangatlah penting untuk menggunakan pembangkit bilangan acak yang kuat 

untuk kunci simetrik yang digunakan, karena eavesdropper dapat melakukan bypass terhadap 

RSA dengan menebak kunci simetrik yang digunakan. 

3.      Sebagaimana halnya cipher, bagaimana public key RSA didistribusi menjadi hal 

penting dalam keamanan. Distribusi kunci harus aman dari man in the middle attack 

(penghadang ditengah jalan). Anggap eavesdropper dengan suatu cara mampu memberikan 

kunci arbitari kepada A dan membuat A percaya bahwa kunci tersebut milik B. Anggap 



13 

 

eavesdropper dapat menghadang sepenuhnya transmisi antara A dan B. Eavesdropper 

mengirim A kunci publik milik B, dimana A percaya bahwa kunci publik tersebut milik B. 

Eavesdropper dapat menghadap seluruh ciphertext yang dikirim oleh A, melakukan dekripsi 

dengan kunci rahasia milik Eavesdropper sendiri, menyimpan salinan dari pesan tersebut, 

melakukan enkripsi menggunakan kunci publik milik B, dan mengirimkan ciphertext yang 

baru kepada B. Secara prinsip, baik A atau B tidak menyadari kehadiran eavesdropper 

diantara transmisi mereka. Pengamanan terhadap serangan semacam ini yaitu menggunakan 

sertifikat digital atau kompnen lain dari infrastuktur kunci publik 

4.      Paul Kocher, kriptograf berkebangsaan Amerika Serikat, pemimpin perusahaan 

Cryptoghrapy Research Inc., menjelaskan sebuah serangan baru yang cerdas pada RSA di 

tahun 1995, jika penyerang, eavesdropper, mengetahui perangkat keras yang dimiliki oleh B 

secara terperinci dan mampu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

dekripsi untuk beberapa ciphertext, eavesdropper dapat menyimpulkan kunci dekripsi d 

secara cepat. Penyerangan ini dapat juga diaplikasikan pada skema "tanda tangan" RSA. 

Salah satu cara untuk mencegah penyerangan ini yaitu dengan memastikan bahwa operasi 

dekripsi menggunakan waktu yang konstan untuk setiap ciphertext yang diproses. Cara yang 

lainnya, yaitu dengan menggunakan properti multipikatif dari RSA. Sebagai ganti dari 

menghitung cd mod N, B pertama-tama memilih nilai bilangan acak r dan menghitung (rec)d 

mod N. Hasil dari penghitungan tersebut ialah rm mod N kemudian efek dari r dapat 

dihilangkan dengan perkalian dengan inversenya. Nilai baru dari r dipilih pada tiap 

ciphertext. Dengan teknik ini, dikenal sebagai message blinding (pembutaan pesan), waktu 

yang diperlukan untuk proses dekripsi tidak lagi berhubungan dengan nilai dari ciphertext 

sehingga penyerangan waktu akan gagal. 

5.      Pada tahun 1998, Daniel Bleichenbacher menjelaskan penggunaan penyerangan 

ciphertext adaptif, terhadap pesan yang terenkripsi menggunakan RSA dan menggunakan 

PKCS #1 v1 padding scheme. Dikarenakan kecacatan pada skema PKCS #1, Bleichenbacher 

mampu untuk melakukan serangkaian serangan terhadap implementasi RSA pada protocol 

Secure Socket Layer, dan secara potensial mengungkap kunci-kunci yang digunakan. Sebagai 

hasilnya, para pengguna kriptografi menganjurkan untuk menggunakan padding scheme yang 

relative terbukti aman seperti Optimal Asymmetric Encryption Padding, dan Laboratorium 

RSA telah merilis versi terbaru dari PKCS #1 yang tidak lemah terdapat serangan ini. 

6.      Banyak prosesor yang memakai sebuah branch predictor, branch predicto adalah r 

sebuah arsitektur komputer yang merupakan bagian dari prosesor yang memutuskan apakah 

sebuah percabangan kondisional dari sebuah instruksi dari program sebaiknya diambil atau 
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tidak. Biasanya prosesor ini juga mengimplementasikan Simulteneous Multithreading (SMT). 

Branch Prediction Analysis menyerang menggunakan suatu proses memata-matai untuk 

mencari kunci privat yang dipakai oleh prosesor ini. 

Penyerangan seperti ini membutuhkan proses memata-matai untuk menjalankan mesin yang 

sama dengan mesin yang digunakan dalam memroses kunci privat tetapi proses ini tidak 

memerlukan kelebihan apapun dari sistem yang diserang. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari studi pemakaian RSA dalam penyandian adalah: 

1.      RSA merupakan metode penyandian yang masih kokoh untuk mengatasi masalah 

keamanan dalam pengiriman data pada suatu jaringan pada media elektronik 

2.      Dari segi teknis penghitungan, system RSA mempunyai cara enkripsi yang mudah, 

tetapi jika sudah dienkripsi, data yang terenkripsi sulit untuk dibobol jika hanya mempunyai 

kunci publiknya saja 

3.      Belum ada teknik pembobolan lain yang lebih efektif daripada brute force attack, jadi 

untuk ukuran kunci yang panjang, sistem penyandian dengan RSA masih sangat baik dan 

sulit untuk dibobol 

4.      Dalam proses pembuatan kunci publik dan kunci privat, terdapat beberapa factor yang 

menjadi pertimbangan, yaitu ukuran dari kunci, penentuan nilai p dan q agar sulit untuk 

dibobol, dan kemungkinan-kemungkinan kelemahan yang dapat diketahui saat data selesai 

dienkripsi 

5.      Pada kehidupan sehari-hari, aplikasi sisten RSA dapat ditemukan pada system 

autentikasi data dan pembuatan tanda tangan digital pada komputer, pada tingkat perangkat 

keras, RSA banyak digunakan pada telepon yang mempunyai system pengaman dari 

penyadapan, kartu jaringan ethernet, dan pada kartu cerdas. RSA juga dimasukkan ke dalam 

protokol internet yang mempunyai sistem pengaman, seperti S-HTTP, S/MIME dan lain-lain. 

 

 

.  
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 Secure Hash Algoritm (SHA) 

1. dirancang oleh National Institute of Standard and Technology (NIST) USA. 

2. bagian dari standar DSS(Decision Support System) USA dan bekerja sama 

dengan DES untuk digital signature. 

3. SHA-1 menyediakan 160-bit message digest. 

4. Versi : SHA-256, SHA-384, SHA-512 (terintegrasi dengan AES). 

 

 

 

 

SECURE HASIL ALGORITMA (SHA) 

Dalam kriptografi, SHA-1 adalah fungsi hash kriptografi yang dirancang oleh 

Amerika Serikat Badan Keamanan Nasional dan diterbitkan oleh Amerika Serikat NIST 

sebagai US Standard Pengolahan Informasi Federal . SHA adalah singkatan dari " algoritma 

hash aman ". Tiga SHA algoritma yang terstruktur berbeda dan dibedakan sebagai SHA-0, 

SHA-1, dan SHA-2 . SHA-1 adalah sangat mirip dengan SHA-0, tetapi mengoreksi kesalahan 

dalam spesifikasi asli yang hash SHA menyebabkan kelemahan signifikan. Algoritma SHA-0 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function&usg=ALkJrhhCt7T1rjgq2_tV8CN-M8RmtjPGnQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency&usg=ALkJrhjgTjOTMMfeNDFGpPbW-OUePhafBA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology&usg=ALkJrhgkQaGjZWdfZnTEx6uo9JLjMakw4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Information_Processing_Standard&usg=ALkJrhjtaEDiIbga1tlRjdD5lAYWpS2ClQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_hash_algorithm&usg=ALkJrhj2ep_Ep9f3wOeL2BwcuND-ihYAIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_hash_algorithm&usg=ALkJrhj2ep_Ep9f3wOeL2BwcuND-ihYAIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm&usg=ALkJrhjfqP-vos1jd_ZXNxRJua0rlQie7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2&usg=ALkJrhgcUadYg7dIFJ7PJUg1W4k1danqQQ
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itu tidak diadopsi oleh banyak aplikasi. SHA-2 di sisi lain secara signifikan berbeda dari 

fungsi hash SHA-1.  

SHA-1 adalah yang paling banyak digunakan fungsi hash SHA yang ada, dan 

digunakan dalam beberapa aplikasi keamanan secara luas digunakan dan protokol. Pada 

tahun 2005, kelemahan keamanan diidentifikasi dalam SHA-1, yaitu bahwa kelemahan 

matematika mungkin ada, menunjukkan bahwa fungsi hash kuat akan diinginkan.  Meskipun 

tidak ada serangan sukses belum dilaporkan pada SHA-2 varian, mereka upaya 

algorithmically mirip dengan SHA-1 dan begitu juga dilakukan untuk mengembangkan 

alternatif-alternatif yang lebih baik. Sebuah standar hash baru, SHA-3, saat ini sedang dalam 

pengembangan - sebuah sedang berlangsung kompetisi NIST fungsi hash dijadwalkan 

berakhir dengan pemilihan fungsi menang pada tahun 2012.  

 

Fungsi hash SHA-1  

 

 

Satu iterasi dalam fungsi kompresi SHA-1:  

A, B, C, D dan E adalah 32-bit kata-kata negara;  

F adalah fungsi nonlinear yang bervariasi;  

n menunjukkan rotasi sedikit ditinggalkan oleh tempat n;  

n bervariasi untuk setiap operasi;  

W t adalah kata pesan diperluas t putaran;  

K t adalah konstanta putaran putaran t;  

Selain menunjukkan modulo 2 
32.

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NIST_hash_function_competition&usg=ALkJrhhiTT9Vsg7gJOjXlr1Q3XvUvjFE5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Word_%28data_type%29&usg=ALkJrhhrwRe_sJjV2tU7tfnYwjrfEbTeXQ
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SHA-1 menghasilkan 160-bit message digest berdasarkan prinsip yang sama dengan yang 

digunakan oleh Ronald L. Rivest dari MIT dalam desain dari MD4 dan MD5 algoritma 

message digest, namun memiliki desain yang lebih konservatif.  

Spesifikasi asli dari algoritma diterbitkan pada tahun 1993 sebagai Secure Hash 

Standard, FIPS PUB 180, oleh lembaga pemerintah AS standar NIST (Lembaga Nasional 

Standar dan Teknologi). Versi ini sekarang sering disebut sebagai SHA-0. Hal itu ditarik oleh 

NSA lama setelah publikasi dan digantikan oleh versi direvisi, diterbitkan pada tahun 1995 di 

PUB 180-1 FIPS dan sering disebut sebagai SHA-1. SHA-1 berbeda dari SHA-0 hanya 

dengan sebuah rotasi bitwise tunggal dalam jadwal pesan yang fungsi kompresi ; ini 

dilakukan, menurut NSA, untuk memperbaiki cacat dalam algoritma asli yang mengurangi 

keamanan kriptografi nya. Namun, NSA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau 

mengidentifikasi cacat yang dikoreksi. Kelemahan selanjutnya telah dilaporkan di kedua 

SHA-0 dan SHA-1. SHA-1 muncul untuk memberikan perlawanan yang lebih besar untuk 

serangan, mendukung pernyataan NSA bahwa perubahan peningkatan keamanan.  

SHA-1 dan SHA-2 adalah algoritma hash diwajibkan oleh hukum untuk digunakan 

dalam aplikasi tertentu Pemerintah AS, termasuk penggunaan dalam algoritma kriptografi 

dan protokol lainnya, untuk perlindungan informasi sensitif unclassified. FIPS PUB 180-1 

juga didorong adopsi dan penggunaan SHA-1 oleh organisasi swasta dan komersial. US 

National Institute of Standar dan Teknologi mengatakan, "lembaga Federal harus berhenti 

menggunakan SHA-1 untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan benturan secepat praktis, 

dan harus menggunakan SHA- 2 .Sebuah motivasi utama untuk publikasi Secure Hash 

Algorithm adalah Digital Signature Standard , di mana ia dimasukkan. Fungsi hash SHA 

telah digunakan sebagai dasar untuk SHACAL cipher blok .  

CARA KERJA SHA-1 

Langkah-langkah pada SHA-1 adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan padding terhadap pesan sehingga panjangnya adalah 448 modulus 512. 

2. 64 bit sisanya adalah representasi biner dari panjang pesan. 

3. Melakukan inisialisasi5 word buffer (160 bit)A, B, C, D, dan E dengan  nilai 

A=67452301, B=efcdab89, C=98badcfe, D= 10325476, dan E=c3d2e1f0. 

4. Memproses pesan dalam blok-blok 16 word (512 bit) dengan ketentuan: 

 Ekspansi 16 words menjadi 80 words dengan teknik mixing dan shifting. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Message_digest&usg=ALkJrhgBvAzF08xI7MNc1jUjZEPsBEuiOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Rivest&usg=ALkJrhjiBBaup1iIMB11st8AZQxfNL9z5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology&usg=ALkJrhjNKklk5RPY7nj7BUmhiLBasIO-Qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MD4&usg=ALkJrhhVp3vgbfLDRCGQH1H1K3YRKYGyUg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MD5&usg=ALkJrhgySNjJbatJlEGRcT1qVLM0y3xtTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Information_Processing_Standard&usg=ALkJrhjtaEDiIbga1tlRjdD5lAYWpS2ClQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NIST&usg=ALkJrhhEQJ6nBbtbqYV_pM1zh8myWLUPlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/NSA&usg=ALkJrhjQS0DXDN-8BwLtcp8uJ5WsEMRVpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/One-way_compression_function&usg=ALkJrhhD5chwhHXuYuVgY8195wpoPtvW_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Government&usg=ALkJrhh5YNjGMBNRCi8jpmUs8yft6jZWhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-2&usg=ALkJrhgcUadYg7dIFJ7PJUg1W4k1danqQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithm&usg=ALkJrhgSUJnJmjmnqd2YVxPB3v79zj_aHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SHACAL&usg=ALkJrhh73S8ZfgQ0ryWiIsyQRyGe8kIbOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher&usg=ALkJrhiY5FLKjlU-7lw2J2yzXVvuivrl7g
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 Menggunakan 4 round dari 20 operasi bit pada blok pesan dan buffer. 

 Menambahkan output dengan input untuk mempeoleh nilai buffer yang baru. 

APLIKASI SHA 1 

SHA-1 merupakan algoritma hash yang banyak diaplikasikan dalam keamanan protokol 

menggunakan SSL (Secure Sockets Layer), PGP (Pretty Good Privacy), XML Signature, dan 

beberapa aplikasi lainnya. SHA 1 digunakan karena memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

a. validate a password (memvalidasi password); nilai hash dari password akan disimpan, 

kemudian ketika password diotentikasi, maka password yang dimasukkan oleh user akan 

dihitung hashnya dan jika hashnya sesuai maka password dinyatakan valid. Namun untuk 

mendapatkan password yang asli tidak dapat diperoleh dari hash yang telah disimpan. 

b. [1] [2] Challenge handshake authentication; untuk menghindari kesalahan pengiriman 

password dalam kondisi ―clear‖, client dapat mengirim nilai hash sebuah password melalui 

internet untuk divalidasi oleh server tanpa beresiko disadapnya password yang asli. 

c.[3] [4] anti-tamper ; untuk memastikan data tidak berubah selama ditransmisikan. Penerima 

akan menghitung nilai hash dan mencocokkan dengan hash yang dikirimkan, apabila nilainya 

sama berarti data yang dikirimkan tidak berubah. 

d.[5] [6] digital signatures; dilakukan dengan cara mengenkrip nilai hash sebuah dokumen 

dengan menggunakan private key, sehingga menghasilkan tanda tangan digital untuk 

dokumen tersebut. Orang lain dapat mengecek otentikasi dokumen tersebut dengan cara 

mendekrip tanda tangan tersebut menggunakan public key untuk mendapatkan nilai hash 

yang asli dan membandingkannya dengan nilai hash dari teks. 

KRIPTANALISIS SHA 1 

Banyak para ahli kriptografi mengadakan  penelitian terhadap kekuatan kriptosistem SHA 1. 

Setelah berjalan kurang lebih 10 tahun, akhirnya apada tahun 2005, Rijmen dan Oswald 

mempublikasikan serangan pada versi SHA 1 yangdireduksi (hanya menggunakan 53 round 

dari 80 round) dan hasilnya telah ditemukan collision dengan kompleksitas sekitar 2
80 

operasi.  Pada tahun yang sama, Xiayoun Wang, Yiqun Lisa Yin, dan Hongbo Yo juga 

http://stsn6.wordpress.com/Users/indraadiputra/Desktop/Paper%20SHA-1%28bahan%29.doc#_msocom_1
http://stsn6.wordpress.com/Users/indraadiputra/Desktop/Paper%20SHA-1%28bahan%29.doc#_msocom_2
http://stsn6.wordpress.com/Users/indraadiputra/Desktop/Paper%20SHA-1%28bahan%29.doc#_msocom_3
http://stsn6.wordpress.com/Users/indraadiputra/Desktop/Paper%20SHA-1%28bahan%29.doc#_msocom_4
http://stsn6.wordpress.com/Users/indraadiputra/Desktop/Paper%20SHA-1%28bahan%29.doc#_msocom_5
http://stsn6.wordpress.com/Users/indraadiputra/Desktop/Paper%20SHA-1%28bahan%29.doc#_msocom_6
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mengumumkan serangan yang dapat menemukan collision pada versi penuh SHA 1 yang 

memerlukan sekitar 2
69

 operasi. 

Kriptanalisis dan validasi  

Untuk fungsi hash yang L adalah jumlah bit dalam pesan mencerna, menemukan 

pesan yang sesuai dengan mencerna pesan yang diberikan selalu dapat dilakukan dengan 

menggunakan pencarian kekerasan dalam 2 evaluasi 
L.

 Hal ini disebut serangan preimage dan 

mungkin atau mungkin tidak praktis tergantung pada L dan lingkungan komputasi tertentu. 

Kriteria kedua, menemukan dua pesan yang berbeda yang menghasilkan message digest yang 

sama, yang dikenal sebagai tabrakan, membutuhkan rata-rata hanya 2 
L / 2

 evaluasi 

menggunakan serangan ulang . Untuk alasan terakhir kekuatan fungsi hash biasanya 

dibandingkan dengan cipher simetris dari setengah panjang pesan mencerna. Jadi SHA-1 

pada awalnya diperkirakan memiliki 80-bit kekuatan.  

Kriptografer telah menghasilkan pasangan tabrakan SHA-0 dan telah menemukan 

algoritma yang harus menghasilkan SHA-1 tabrakan di jauh lebih sedikit daripada 2 
80

 

evaluasi awalnya diharapkan.  

Dalam hal keamanan praktis, menjadi perhatian utama tentang serangan baru adalah 

bahwa mereka mungkin membuka jalan ke yang lebih efisien. Apakah ini kasus tersebut 

belum terlihat, tetapi migrasi ke hash kuat diyakini bijaksana. Beberapa aplikasi yang 

menggunakan hash kriptografi, seperti penyimpanan password, hanya minimal dipengaruhi 

oleh serangan tabrakan. Membangun password yang bekerja untuk account yang diberikan 

membutuhkan serangan preimage , serta akses ke hash dari password asli, yang mungkin atau 

tidak mungkin sepele. Reversing sandi enkripsi (misalnya untuk mendapatkan password 

untuk mencoba terhadap account pengguna di tempat lain) tidak dimungkinkan oleh 

serangan. (Namun, bahkan hash password yang aman tidak dapat mencegah serangan brute 

force terhadap password yang lemah .)  

Dalam kasus menandatangani dokumen, penyerang tidak bisa hanya tanda tangan 

palsu dari yang sudah ada dokumen-penyerang harus menghasilkan sepasang dokumen, satu 

tidak berbahaya dan satu merusak, dan mendapatkan pemegang kunci privat untuk 

menandatangani dokumen berbahaya. Ada situasi praktis di mana hal ini mungkin, sampai 

akhir 2008, adalah mungkin untuk menciptakan ditempa SSL sertifikat menggunakan MD5 . 

tabrakan  

Karena blok dan iteratif struktur algoritma dan tidak adanya langkah-langkah akhir 

tambahan, semua fungsi SHA yang rentan terhadap panjang-ekstensi dan parsial pesan-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Preimage_attack&usg=ALkJrhhNAE9WeTm2f-QEaxHROzA7uD2-Kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_attack&usg=ALkJrhjcB766YubJvgDAkpc8Z0AvaQGUxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Preimage_attack&usg=ALkJrhhNAE9WeTm2f-QEaxHROzA7uD2-Kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength&usg=ALkJrhg-8-vb0zYoHRyS4v00UWSoPJdLSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security&usg=ALkJrhhkgqFkWbLIjDs3NYcNcZEXL2nMpQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MD5&usg=ALkJrhgySNjJbatJlEGRcT1qVLM0y3xtTA
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serangan tabrakan. Serangan-serangan ini memungkinkan seorang penyerang untuk menempa 

pesan, ditandatangani hanya oleh sebuah mengetik hash - S H A (m e s s g e | | k e y) atau S H 

A (k e y | | m e s s e g) - dengan memperluas pesan dan menghitung ulang hash tanpa 

mengetahui kuncinya. Perbaikan paling sederhana untuk mencegah serangan ini adalah untuk 

hash dua kali - S H Sebuah d (m e s s g e) = S H A (S H A (0 
b
 | | m e s s e g)) (0 

b
 - nol blok, 

panjang sama dengan ukuran blok fungsi. 

 

SHA-0  

Pada CRYPTO 98, dua peneliti Perancis, Florent Chabaud dan Antoine Joux , 

disajikan sebuah serangan terhadap SHA-0 ( Chabaud dan Joux, 1998 ): tabrakan dapat 

ditemukan dengan kompleksitas 2 
61,

 kurang dari 2 
80

 untuk fungsi hash yang ideal dari sama 

ukuran.  

Pada tahun 2004, Biham dan Chen menemukan near-collisions untuk SHA-0-dua 

pesan yang hash untuk hampir nilai yang sama, dalam hal ini, 142 dari 160 bit adalah sama. 

Mereka juga menemukan tabrakan penuh SHA-0 dikurangi menjadi 62 dari 80 yang putaran.  

Selanjutnya, pada 12 Agustus 2004, tabrakan untuk algoritma SHA-0 penuh 

diumumkan oleh Joux, Carribault, Lemuet, dan Jalby. Ini dilakukan dengan menggunakan 

generalisasi dari serangan Chabaud dan Joux. Menemukan tabrakan memiliki kompleksitas 2 

51
 dan mengambil jam CPU sekitar 80.000 pada superkomputer dengan 256 2 Itanium 

prosesor. (Setara dengan 13 hari penuh waktu penggunaan komputer.)  

Pada tanggal 17 Agustus 2004, pada Sidang Bokong dari CRYPTO 2004, hasil awal 

diumumkan oleh Wang , Feng, Lai, dan Yu, tentang serangan terhadap MD5 , SHA-0 dan 

fungsi hash lainnya. Kompleksitas serangan mereka pada SHA-0 adalah 2 
40,

 secara 

signifikan lebih baik daripada serangan oleh Joux et al.  

Pada bulan Februari 2005, sebuah serangan oleh Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, dan 

Hongbo Yu diumumkan yang bisa menemukan tabrakan dalam SHA-0 dalam 2 
39

 operasi.  

 

SHA-1  

Dalam hasil untuk SHA-0, beberapa ahli menyarankan bahwa rencana untuk 

penggunaan SHA-1 dalam kriptografi harus dipertimbangkan kembali. Setelah CRYPTO 

2004 hasilnya dipublikasikan, NIST mengumumkan bahwa mereka berencana untuk phase 

out penggunaan SHA-1 pada tahun 2010 dalam mendukung SHA-2 varian.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CRYPTO_%28conference%29&usg=ALkJrhirL8vARscTzrygFfZ_LtIoPtT8mw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DFlorent_Chabaud%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgk0pm3ecqUj272aCGO2LNkcrsbEA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DAntoine_Joux%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgsg-H4eua-nyztplKH0pnR3SCdVg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://fchabaud.free.fr/English/Publications/sha.pdf&usg=ALkJrhg6k3uqFcneL8t_NywkMVONYY1m9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hash_collision&usg=ALkJrhjOrvjReGQwMTmuWIxRKSKfcHRHhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eli_Biham&usg=ALkJrhjfe8IYddKcFfIdZr6jTB9MCZR41A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer&usg=ALkJrhjjc9ijPZXG2zioU2vjBap-XVaEfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Itanium_2&usg=ALkJrhgkfGVAEe_1DEiV8yKpFDv1hhUIhQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Xiaoyun_Wang&usg=ALkJrhiQe3rR77UXNSgNrEIcjlzPtTtpZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MD5&usg=ALkJrhgySNjJbatJlEGRcT1qVLM0y3xtTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptosystem&usg=ALkJrhjWz19u8byO1g5b9IKTBQIE-ZSrXg
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Pada awal 2005, Rijmen dan Oswald menerbitkan sebuah serangan pada versi 

dikurangi dari SHA-1-53 dari 80 putaran-yang menemukan tabrakan dengan upaya 

komputasi kurang dari 2 
80

 operasi.  

Pada bulan Februari 2005, sebuah serangan oleh Xiaoyun Wang , Yiqun Lisa Yin , 

Bayarjargal, dan Hongbo Yu diumumkan. Serangan dapat menemukan tabrakan dalam versi 

lengkap dari SHA-1, yang membutuhkan kurang dari 2 
69

 operasi. (Sebuah pencarian brute 

force akan membutuhkan 2 
80

 operasi.)  

"Secara khusus, analisis kita dibangun di atas serangan diferensial asli pada SHA-0 

[sic], serangan di dekat benturan pada SHA-0, teknik multiblock tabrakan, serta teknik 

modifikasi pesan yang digunakan dalam tabrakan serangan terhadap MD5. Melanggar SHA-1 

tidak akan mungkin tanpa teknik analisis yang kuat. " Para penulis telah menyajikan tabrakan 

untuk 58-putaran SHA-1, ditemukan dengan 2 
33

 operasi hash. Kertas dengan deskripsi 

serangan penuh diterbitkan pada bulan Agustus 2005 di konferensi CRYPTO.  

Inti SHA1 adalah implementasi kinerja tinggi Hash Algorithm SHA-1 Aman pesan 

mencerna. Ini fungsi hash satu arah sesuai dengan Federal 1995 Informasi AS Pengolahan 

Standar (FIPS) 180-1. Ini menerima, besar variabel-panjang pesan dan menghasilkan kode 

fixed-panjang pesan otorisasi.  

Inti terdiri dari dua modul utama, Modul Mesin SHA1, dan Interface Modul input 

seperti ditunjukkan dalam diagram blok. Para Modul Mesin SHA1 menerapkan SHA1 loop 

pada blok pesan 512-bit tunggal, sedangkan Modul Antarmuka Masukan melakukan padding 

pesan. Pengolahan satu blok 512-bit dilakukan dalam siklus 82 jam, dan bit-rate dicapai 

adalah 6.24Mbps/MHz pada masukan dari SHA1core tersebut.  

Inti SHA1 dilengkapi dengan sepenuhnya-stallable input dan output interface. Hal ini 

memungkinkan aplikasi pengguna untuk menghentikan input stream sesuai dengan tingkat 

kedatangan data, atau untuk menghentikan output stream saat inti tidak dapat menerima data.  

Inti telah dievaluasi dalam berbagai teknologi, dan tersedia dioptimalkan untuk ASICS atau 

FPGA. Menunjukkan hasil yang representatif untuk menghasilkan implementasi yang 

kompetitif, berjalan pada 350 MHz dan membutuhkan hanya 14.500 gerbang dalam proses 

pM .18 ASIC. Kiriman lengkap fitur dokumentasi yang komprehensif, dan sedikit-akurat 

model perangkat lunak (BAM).  

Memanfaatkan dua kelemahan sebagai berikut: Salah satunya adalah bahwa langkah 

preprocessing file tidak cukup rumit, yang lain adalah bahwa operasi matematika tertentu 

dalam 20 putaran pertama memiliki masalah keamanan yang tak terduga"  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Rijmen&usg=ALkJrhgluDYrNvAX9h-vq4e5kQRx-bl5IA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DElisabeth_Oswald%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhjadYIoV76HJzeF4q2S9fiTDR0dlA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Xiaoyun_Wang&usg=ALkJrhiQe3rR77UXNSgNrEIcjlzPtTtpZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DYiqun_Lisa_Yin%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhg0q4cVJ4o-v0APUZprV19l3FKXlg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DHongbo_Yu%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhib80gWQSk0DRLr-PoaRuCQBpAaFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_search&usg=ALkJrhjJlTJoYRR-mfcpM6iYfQhWLbVH7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_search&usg=ALkJrhjJlTJoYRR-mfcpM6iYfQhWLbVH7Q
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Pada tanggal 17 Agustus 2005, perbaikan pada serangan SHA-1 diumumkan pada 

Xiaoyun Wang nama, Andrew Yao dan Frances Yao pada sesi 2005 pantat CRYPTO, 

menurunkan kompleksitas yang dibutuhkan untuk menemukan tabrakan dalam SHA-1 

sampai 2 
63.

 Pada tanggal 18 Desember 2007 rincian hasil ini dijelaskan dan diverifikasi oleh 

Martin Cochran.  

Christophe De Cannière dan Kristen Rechberger lebih ditingkatkan serangan terhadap 

SHA-1 dalam "Menemukan SHA-1 Karakteristik: Hasil Umum dan Aplikasi," menerima 

Best Paper Award di ASIACRYPT 2006. Sebuah tabrakan dua blok untuk 64-putaran SHA-1 

telah disajikan, ditemukan menggunakan metode unoptimized dengan 2 
35

 evaluasi fungsi 

kompresi. Sebagai serangan ini membutuhkan setara dengan sekitar 2 
35

 evaluasi, itu 

dianggap istirahat teoritis yang signifikan. Serangan mereka diperpanjang lebih lanjut untuk 

73 putaran (dari 80) pada tahun 2010 oleh Grechnikov. Dalam rangka untuk menemukan 

tabrakan sebenarnya dalam 80 putaran penuh dari fungsi hash, Namun, sejumlah besar waktu 

komputer yang diperlukan. Untuk itu, tabrakan pencarian untuk SHA-1 menggunakan 

platform komputasi terdistribusi BOINC mulai 8 Agustus 2007, diselenggarakan oleh 

Universitas Teknologi Graz . Usaha itu ditinggalkan 12 Mei 2009 karena kurangnya 

kemajuan.  

Pada Sesi Bokong dari CRYPTO 2006, Kristen dan Christophe De Rechberger 

Cannière mengklaim telah menemukan serangan benturan pada SHA-1 yang akan 

memungkinkan penyerang untuk pilih setidaknya bagian pesan.  

Pada tahun 2008, sebuah metodologi serangan oleh Stéphane Manuel dapat 

menghasilkan tabrakan hash dengan teori kompleksitas diperkirakan 2 
51-2 57

 operasi.  

Cameron McDonald, Philip Hawkes dan Josef Pieprzyk disajikan serangan tabrakan 

hash dengan kompleksitas diklaim 2 
52

 pada sesi Bokong dari Eurocrypt 2009. Namun, kertas 

yang menyertainya, "Diferensial Path untuk SHA-1 dengan kompleksitas O (2 
52)

 " telah 

ditarik karena penemuan penulis 'bahwa perkiraan mereka salah.   

Marc Stevens menjalankan proyek yang disebut HashClash  , melaksanakan serangan 

terhadap SHA diferensial jalur-1. Pada tanggal 8 November 2010, ia mengklaim bahwa ia 

mengalami serangan dekat-tabrakan sepenuhnya bekerja penuh terhadap SHA-1 bekerja 

dengan kompleksitas setara diperkirakan 2 
57,5

 SHA-1 kompresi.  

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Yao&usg=ALkJrhjGu9mT4N3D2JaQBr50j8JhzI6TPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Yao&usg=ALkJrhi8zh2somoqvFPi4M8OTOdBkdfCcg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ASIACRYPT&usg=ALkJrhgqTa5MU1ZnxA2uwtH_kAzmUBoLSw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/BOINC&usg=ALkJrhgQQHrCWI_Jin-1oFjkI0-eQkpPJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Graz_University_of_Technology&usg=ALkJrhh5ubo7iNqlF4Omnr82Q_SukqLNYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation&usg=ALkJrhjBBjgfL7ecPJddVrMpAWTtdPuiPQ
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Blok Diagram  

 

 

 

Deskripsi Fungsional  

Input data pesan lewat di 32-bit kata-kata untuk inti, bertopeng dengan sinyal 

input_valid. Selama sinyal input_ready aktif, aplikasi eksternal harus tetap makan data 

masukan ke inti. Ketika inti telah menerima pesan 512-bit yang lengkap paket, itu jeda input 

stream, dan melanjutkan pemrosesan pesan internal. Bila pesan diproses dan inti siap untuk 

pesan berikutnya, inti memungkinkan data masukan untuk diberi makan lagi. Pada blok pesan 

terakhir, ketika kata 32-bit terakhir ditulis, input last_word harus diaktifkan, untuk 

menunjukkan bahwa nilai hash harus dihasilkan untuk output core. Seiring dengan last_word 

tersebut, input last_bytes harus menunjukkan berapa banyak byte yang berlaku di kata 

terakhir, sehingga unit bantalan tahu berapa banyak byte untuk pad.  

Inti dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mendukung Vektor awal diprogram untuk 

Variabel Chaining di tempat konstanta didefinisikan dalam spesifikasi algoritma.  

 

 

Contoh dan pseudocode  

Contoh hash  

Ini adalah contoh dari SHA-1 digest. ASCII encoding digunakan untuk semua pesan.  

 SHA1 (" The quick brown fox jumps over the lazy dog ") 

 = 2fd4e1c6 7a2d28fc ed849ee1 bb76e739 1b93eb12 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII&usg=ALkJrhhHbdFQPiSAKy5xHHD23-D6p7t6CA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_quick_brown_fox_jumps_over_the_lazy_dog&usg=ALkJrhim_HGnlQ-y0ODjxuxXp83Z_45SPA
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Bahkan perubahan kecil dalam pesan akan, dengan probabilitas besar, menghasilkan 

hash yang sama sekali berbeda karena efek avalanche . Sebagai contoh, mengubah dog ke 

cog menghasilkan hash dengan nilai yang berbeda untuk 81 dari 160 bit:  

 SHA1 ("The quick brown fox jumps over the og c malas") 

 = De9f2c7f d25e1b3a fad3e85a 0bd17d9b 100db4b3 

 

Hash dari string panjang nol adalah:  

 SHA1 ("") 

 = Da39a3ee 5e6b4b0d 3255bfef 95601890 afd80709 

 

SHA-1 pseudocode  

Pseudocode untuk algoritma SHA-1 berikut:  

 Catatan 1: Semua variabel unsigned 32 bit dan membungkus modulo 2 
32

 ketika menghitung 

 Catatan 2: Semua konstanta dalam kode semu dalam big endian .  

         Dalam setiap kata, byte yang paling signifikan disimpan dalam posisi byte paling kiri 

 

 Inisialisasi variabel: 

 h0 = 0x67452301 

 h1 = 0xEFCDAB89 

 h2 = 0x98BADCFE 

 h3 = 0x10325476 

 h4 = 0xC3D2E1F0 

 

 Pra-pengolahan: 

 menambahkan '1 'bit untuk pesan 

 tambahkan 0 ≤ k <512 bit '0 ', sehingga dihasilkan panjang pesan (dalam bit) 

    adalah kongruen untuk 448 (mod 512) 

 tambahkan panjang pesan (sebelum pra-pengolahan), dalam bit, 64-bit big-endian bulat 

 

 Proses berturut-pesan dalam potongan 512-bit: 

 istirahat pesan ke 512-bit potongan 

 untuk setiap potongan 

     istirahat sepotong ke dalam enam belas 32-bit big-endian kata w [i], 0 ≤ i ≤ 15 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_effect&usg=ALkJrhjh7j2B1fHIIfGxtAt0TqPeQbh4WQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudocode&usg=ALkJrhgbGRqIjmqtK8OXzHcH2ndwX-a6lA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness&usg=ALkJrhji-5BcHJ3rxn92v1NwNQBnV48TBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Modular_arithmetic&usg=ALkJrhh04rZGQL10ltFF5jq1YlhzVZO_wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness&usg=ALkJrhji-5BcHJ3rxn92v1NwNQBnV48TBQ
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     Perluas 32-bit ke delapan puluh enam belas 32-bit kata: 

     untuk i 16-79 

         w [i] = (w [i-3] xor w [i-8] xor w [i-14] xor w [i-16]) leftrotate 1 

 

     Inisialisasi nilai hash untuk potongan ini: 

     a = h0 

     b = h1 

     c = h2 

     d = h3 

     e = h4 

 

     Loop utama:  

     untuk i 0-79 

         jika 0 ≤ i ≤ 19 maka 

             f = (b dan c) atau ((bukan b) dan d) 

             k = 0x5A827999 

         lain jika 20 ≤ i ≤ 39 

             f = b xor c xor d 

             k = 0x6ED9EBA1 

         lain jika 40 ≤ i ≤ 59 

             f = (b dan c) atau (b dan d) atau (c dan d)  

             k = 0x8F1BBCDC 

         lain jika 60 ≤ i ≤ 79 

             f = b xor c xor d 

             k = 0xCA62C1D6 

 

         temp = (a leftrotate 5) + f + e + k + w [i] 

         e = d 

         d = c 

         c = b leftrotate 30 

         b = a 

         a = temp 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_shift&usg=ALkJrhjt5DdDWl1qy9sLlYdW_B4kuDaDEw
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     Tambahkan hash ini sepotong untuk hasil sejauh ini: 

     h0 = h0 + a 

     h1 = h1 + b  

     h2 = h2 + c 

     h3 = h3 + d 

     h4 = h4 + e 

 

 Menghasilkan nilai hash akhir (big-endian): 

 mencerna = hash = h0 append h1 append h2 append h3 h4 append 

Nilai-nilai konstan yang digunakan adalah dipilih sebagai nomor tidak sampai lengan saya : 

empat putaran konstanta k adalah 2 
30

 kali akar kuadrat dari 2, 3, 5 dan 10. Empat pertama 

nilai awal untuk h0 melalui h3 adalah sama dengan algoritma MD5, dan kelima (untuk h4 ) 

adalah serupa.  

Alih-alih formulasi dari FIPS PUB 180-1 asli ditunjukkan, ekspresi setara berikut dapat 

digunakan untuk menghitung f di loop utama di atas:  

 (0 ≤ i ≤ 19): f = d XOR (b dan (c xor d)) (alternatif 1) 

 (0 ≤ i ≤ 19): f = (b dan c) XOR ((bukan b) dan d) (alternatif 2) 

 (0 ≤ i ≤ 19): f = (b dan c) + ((bukan b) dan d) (alternatif 3) 

 (0 ≤ i ≤ 19): f = vec_sel (d, c, b) (alternatif 4) 

  

 

 (40 ≤ i ≤ 59): f = (b dan c) atau (d dan (b atau c)) (alternatif 1) 

 (40 ≤ i ≤ 59): f = (b dan c) atau (d dan (b xor c)) (alternatif 2) 

 (40 ≤ i ≤ 59): f = (b dan c) + (d dan (b xor c)) (alternatif 3) 

 (40 ≤ i ≤ 59): f = (b dan c) XOR (b dan d) XOR (c dan d) (alternatif 4) 

Locktyukhin Max juga telah menunjukkan 
[31]

 bahwa untuk putaran 32-79 perhitungan:  

       w [i] = (w [i-3] xor w [i-8] xor w [i-14] xor w [i-16]) leftrotate 1 

dapat diganti dengan:  

       w [i] = (w [i-6] xor w [i-16] xor w [i-28] xor w [i-32]) leftrotate 2 

Transformasi ini membuat semua operand 64-bit selaras dan, dengan menghapus 

ketergantungan w[i] pada w[i-3] , memungkinkan implementasi yang efisien SIMD dengan 

panjang vektor dari 4 seperti x86 SSE instruksi.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_up_my_sleeve_number&usg=ALkJrhh_ECiVs7aSzTIVADjB7aExrdFGUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1&usg=ALkJrhj0GjovOSEUIoCbZoLdynxxq8ehag#cite_note-30
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_shift&usg=ALkJrhjt5DdDWl1qy9sLlYdW_B4kuDaDEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_shift&usg=ALkJrhjt5DdDWl1qy9sLlYdW_B4kuDaDEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/X86&usg=ALkJrhj-s1IED3DR7lAgybqEAqLkD7yQWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions&usg=ALkJrhiGyNa_8QIyt4jmPGu99TdWjf50Ew
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 MD5 

Dalam kriptografi, MD5 (Message-Digest algortihm 5) ialah fungsi hash kriptografik 

yang digunakan secara luas dengan hash value 128-bit. Pada standart Internet (RFC 1321), 

MD5 telah dimanfaatkan secara bermacam-macam pada aplikasi keamanan, dan MD5 juga 

umum digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. 

MD5 di desain oleh Ronald Rivest pada tahun 1991 untuk menggantikan hash function 

sebelumnya, MD4. Pada tahun 1996, sebuah kecacatan ditemukan dalam desainnya, walau 

bukan kelemahan fatal, pengguna kriptografi mulai menganjurkan menggunakan algoritma 

lain, seperti SHA-1 (klaim terbaru menyatakan bahwa SHA-1 juga cacat). Pada tahun 2004, 

kecacatan-kecacatan yang lebih serius ditemukan menyebabkan penggunaan algoritma 

tersebut dalam tujuan untuk keamanan jadi makin dipertanyakan. 

Efek nyata dari kriptoanalisis 

Saat ini dapat diketahui, dengan beberapa jam kerja, bagaimana proses pembangkitan 

kerusakan MD5. Yaitu dengan membangkitkan dua byte string dengan hash yang sama. 

Dikarenakan terdapat bilangan yang terbatas pada keluaran MD5 (2
128

), tetapi terdapat 

bilangan yang tak terbatas sebagai masukannya, hal ini harus dipahami sebelum kerusakan 

dapat ditimbulkan, tapi hal ini telah diyakini benar bahwa menemukannya adalah hal yang 

sulit. 

Sebagai hasilnya bahwa hash MD5 dari informasi tertentu tidak dapat lagi 

mengenalinya secara berbeda. Jika ditunjukkan informasi dari sebuah public key, hash MD5 

tidak mengenalinya secara berbeda jika terdapat public key selanjutnya yang mempunyai 

hash MD5 yang sama. 

Bagaimanapun juga, penyerangan tersebut memerlukan kemampuan untuk memilih 

kedua pesan kerusakan. Kedua pesan tersebut tidak dengan mudah untuk memberikan 

serangan preimage, menemukan pesan dengan hash MD5 yang sudah ditentukan, ataupun 

serangan preimage kedua, menemukan pesan dengan hash MD5 yang sama sebagai pesan 

yang diinginkan. 

Hash MD5 lama, yang dibuat sebelum serangan-serangan tersebut diungkap, masih 

dinilai aman untuk saat ini. Khususnya pada digital signature lama masih dianggap layak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungsi_hash_kriptografik&action=edit&redlink=1
http://tools.ietf.org/html/rfc1321
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas
http://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_Rivest
http://id.wikipedia.org/wiki/1991
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MD4&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1996
http://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SHA-1&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Preimage&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_signature&action=edit&redlink=1
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pakai. Seorang pengguna boleh saja tidak ingin membangkitkan atau mempercayai signature 

baru menggunakan MD5 jika masih ada kemungkinan kecil pada teks (kerusakan dilakukan 

dengan melibatkan pelompatan beberapa bit pada bagian 128-byte pada masukan hash) akan 

memberikan perubahan yang berarti. 

Penjaminan ini berdasar pada posisi saat ini dari kriptoanalisis. Situasi bisa saja 

berubah secara tiba-tiba, tetapi menemukan kerusakan dengan beberapa data yang belum-ada 

adalah permasalahan yang lebih susah lagi, dan akan selalu butuh waktu untuk terjadinya. 

Pengertian Fungsi Hash 

 

Hash adalah suatu teknik "klasik" dalam Ilmu Komputer yang banyak digunakan dalam praktek 

secara mendalam. Hash merupakan suatu metode yang secara langsung mengakses record-record 

dalam suatu tabel dengan melakukan transformasi aritmatik pada key yang menjadi alamat dalam 

tabel tersebut. Key merupakan suatu input dari pemakai di mana pada umumnya berupa nilai atau 

string karakter.  

Pelacakan dengan menggunakan Hash terdiri dari dua langkah utama, yaitu: 

 Menghitung Fungsi Hash. Fungsi Hash adalah suatu fungsi yang mengubah key menjadi 

alamat dalam tabel. Fungsi Hash memetakan sebuah key ke suatu alamat dalam tabel. 

Idealnya, key-key yang berbeda seharusnya dipetakan ke alamat-alamat yang berbeda juga. 

Pada kenyataannya, tidak ada fungsi Hash yang sempurna. Kemungkinan besar yang terjadi 

adalah dua atau lebih key yang berbeda dipetakan ke alamat yang sama dalam tabel. Peristiwa 

ini disebut dengan collision (tabrakan). Karena itulah diperlukan langkah berikutnya, yaitu 

collision resolution (pemecahan tabrakan). 

 Collision Resolution. Collision resolution merupakan proses untuk menangani kejadian dua 

atau lebih key di-hash ke alamat yang sama. Cara yang dilakukan jika terjadi collision adalah 

mencari lokasi yang kosong dalam tabel Hash secara terurut. Cara lainnya adalah dengan 

menggunakan fungsi Hash yang lain untuk mencari lokasi kosong tersebut. 

 

Sejarah MD5 

MD5 adalah salah satu dari serangkaian algortima(merupakan salah satu fungsi Hash) message 

digest yang didesain oleh Profesor Ronald Rivest dari MIT (Rivest, 1994). Saat kerja analitik 

menunjukkan bahwa pendahulu MD5, yaitu MD4 mulai tidak aman, MD5 kemudian didesain pada 

tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4 (kelemahan MD4 ditemukan oleh Hans Dobbertin). 
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Pada tahun 1993, den Boer dan Bosselaers memberikan awal, bahkan terbatas, hasil dari 

penemuan pseudo-collision dari fungsi kompresi MD5. Dua vektor inisialisasi berbeda I dan J dengan 

beda 4-bit diantara keduanya.  

  MD5compress(I,X) = MD5compress(J,X)  

Pada tahun 1996 Dobbertin mengumumkan sebuah kerusakan pada fungsi kompresi MD5. 

Dikarenakan hal ini bukanlah serangan terhadap fungsi hash MD5 sepenuhnya, hal ini menyebabkan 

para pengguna kriptografi menganjurkan pengganti seperti WHIRLPOOL, SHA-1 atau RIPEMD-160. 

 

Ukuran dari hash — 128-bit — cukup kecil untuk terjadinya serangan brute force.. MD5CRK 

adalah proyek distribusi mulai Maret 2004 dengan tujuan untuk menunjukkan kelemahan dari MD5 

dengan menemukan kerusakan kompresi menggunakan brute force attack. Bagaimanapun juga, 

MD5CRK berhenti pada tanggal 17 Agustus 2004, saat [[kerusakan hash]] pada MD5 diumumkan 

oleh Xiaoyun Wang, Dengguo Feng, Xuejia Lai dan Hongbo Yu. Serangan analitik mereka 

dikabarkan hanya memerlukan satu jam dengan menggunakan IBM P690 cluster. 

 

Pada tanggal 1 Maret 2005, Arjen Lenstra, Xiaoyun Wang, and Benne de Weger 

mendemontrasikan kunstruksi dari dua buah sertifikat X.509 dengan public key yang berbeda dan 

hash MD5 yang sama, hasil dari demontrasi menunjukkan adanya kerusakan. Konstruksi tersebut 

melibatkan private key untuk kedua public key tersebut. Dan beberapa hari setelahnya, Vlastimil 

Klima menjabarkan dan mengembangkan algortima, mampu membuat kerusakan Md5 dalam 

beberapa jam dengan menggunakan sebuah komputer notebook. Hal ini menyebabkan MD5 tidak 

bebas dari kerusakan. 

 

Dikarenakan MD5 hanya menggunakan satu langkah pada data, jika dua buah awalan dengan 

hash yang sama dapat dibangun, sebuah akhiran yang umum dapat ditambahkan pada keduanya untuk 

membuat kerusakan lebih masuk akal. Dan dikarenakan teknik penemuan kerusakan mengijinkan 

pendahuluan kondisi hash menjadi arbitari tertentu, sebuah kerusakan dapat ditemukan dengan 

awalan apapun. Proses tersebut memerlukan pembangkitan dua buah file perusak sebagai file 

template, dengan menggunakan blok 128-byte dari tatanan data pada 64-byte batasan, file-file tersebut 

dapat mengubah dengan bebas dengan menggunakan algoritma penemuan kerusakan. 

 

Saat ini dapat diketahui, dengan beberapa jam kerja, bagaimana proses pembangkitan 

kerusakan MD5. Yaitu dengan membangkitkan dua byte string dengan hash yang sama. Dikarenakan 

terdapat bilangan yang terbatas pada keluaran MD5 (2
128

), tetapi terdapat bilangan yang tak terbatas 

sebagai masukannya, hal ini harus dipahami sebelum kerusakan dapat ditimbulkan, tapi hal ini telah 

diyakini benar bahwa menemukannya adalah hal yang sulit. 
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Sebagai hasilnya bahwa hash MD5 dari informasi tertentu tidak dapat lagi mengenalinya secara 

berbeda. Jika ditunjukkan informasi dari sebuah public key, hash MD5 tidak mengenalinya secara 

berbeda jika terdapat public key selanjutnya yang mempunyai hash MD5 yang sama. 

 

Bagaimanapun juga, penyerangan tersebut memerlukan kemampuan untuk memilih kedua pesan 

kerusakan. Kedua pesan tersebut tidak dengan mudah untuk memberikan serangan preimage, 

menemukan pesan dengan hash MD5 yang sudah ditentukan, ataupun serangan preimage kedua, 

menemukan pesan dengan hash MD5 yang sama sebagai pesan yang diinginkan. 

 

Hash MD5 lama, yang dibuat sebelum serangan-serangan tersebut diungkap, masih dinilai aman 

untuk saat ini. Khususnya pada digital signature lama masih dianggap layak pakai. Seorang user 

boleh saja tidak ingin membangkitkan atau mempercayai signature baru menggunakan MD5 jika 

masih ada kemungkinan kecil pada teks (kerusakan dilakukan dengan melibatkan pelompatan 

beberapa bit pada bagian 128-byte pada masukan hash) akan memberikan perubahan yang berarti. 

Penjaminan ini berdasar pada posisi saat ini dari kriptoanalisis. Situasi bisa saja berubah secara tiba-

tiba, tetapi menemukan kerusakan dengan beberapa data yang belum-ada adalah permasalahan yang 

lebih susah lagi, dan akan selalu butuh waktu untuk terjadinya sebuah transisi. 

 

Cara Kerja MD5 

MD5 mengolah blok 512 bit, dibagi kedalam 16 subblok berukuran 32 bit. Keluaran 

algoritma diset menjadi 4 blok yang masing-masing berukuran 32 bit yang setelah digabungkan akan 

membentuk nilai hash 128 bit. 

 

 

gambar 1.Algoritma MD5 
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MD5 terdiri atas 64 operasi, dikelompokkan dalam empat putaran dari 16 operasi.  

F : Adalah fungsi nonlinear, satu fungsi digunakan pada tiap-tiap putaran.  

Mi : Menujukkan blok 32-bit dari masukan pesan, dan  

Ki : Menunjukkan konstanta 32-bit, berbeda untuk tiap-tiap operasi.  

<<<s : Menunjukkan perputaran bit kiri oleh s; s bervariasi untuk tiap-tiap operasi. 

 : Menunjukan tambahan modulo 2
32. 

 

Berikut dapat dilihat satu buah operasi dari MD-5 dengan operasi yang dipakai sebagai 

contoh 

adalah FF(a,b,c,d,Mj,s,ti) menunjukan a = b + ((a + F(b,c,d) + Mj + ti) <<<s). Bila Mj 

menggambarkan pesan ke-j dari sub blok (dari 0 sampai 15) dan <<<s menggambarkan bit akan 

digeser ke kiri sebanyak s bit, maka keempat operasi dari masing-masing ronde adalah: 

FF(a,b,c,d,Mj,s,ti) menunjukan a = b + ((a + F(b,c,d) + Mj + ti) <<< s) 

GG(a,b,c,d,Mj,s,ti) menunjukan a = b + ((a + G(b,c,d) + Mj + ti) <<< s) 

HH(a,b,c,d,Mj,s,ti) menunjukan a = b + ((a + H(b,c,d) + Mj + ti) <<< s) 

II(a,b,c,d,Mj,s,ti) menunjukan a = b + ((a + I(b,c,d) + Mj + ti) <<< s) 

Konstanta ti didapat dari integer 232. abs(sin(i)), dimana i dalam radian. 

 

Setiap pesan yang akan dienkripsi, terlebih dahulu dicari berapa banyak bit yang terdapat pada 

pesan. Kita anggap sebanyak b bit. Di sini b adalah bit non negatif integer, b bisa saja nol dan tidak 

harus selalu kelipatan delapan. Pesan dengan panjang b bit dapat digambarkan seperti berikut : 

m_0 m_1 …..m_(b-1) 

Langkah - langkah yang dibutuhkan untuk untuk menghitung intisari pesan. Adapun langkah–

langkah tersebut adalah: 

1. Penambahan Bit 

Pesan akan ditambahkan bit-bit tambahan sehingga panjang bit akan kongruen dengan 448, mod 

512. Hal ini berarti pesan akan mempunyai panjang yang hanya kurang 64 bit dari kelipatan 512 

bit. Penambahan bit selalu dilakukan walaupun panjang dari pesan sudah kongruen dengan 448, 

mod 512 bit. Penambahan bit dilakukan dengan menambahkan ―1‖ di awal dan diikuti ―0‖ 

sebanyak yang diperlukan sehingga panjang pesan akan kongruen dengan 448, mod 512. 

 

2. Penambahan Panjang Pesan 

Setelah penambahan bit, pesan masih membutuhkan 64 bit agar kongruen dengan kelipatan 

512 bit. 64 bit tersebut merupakan perwakilan dari b (panjang pesan sebelum penambahan bit 

dilakukan). Bit-bit ini ditambahkan ke dalam dua word (32 bit) dan ditambahkan dengan low-
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order terlebih dahulu. Penambahan pesan ini biasa disebut juga MD Strengthening atau 

Penguatan MD. 

 

3. Inisialisasi MD5 

Pada MD-5 terdapat empat buah word 32 bit register yang berguna untuk menginisialisasi 

message digest pertama kali. Register-register ini diinisialisasikan dengan bilangan hexadesimal. 

word A: 01 23 45 67 

word B: 89 AB CD EF 

word C: FE DC BA 98 

word D: 76 54 32 10 

Register-register ini biasa disebut dengan nama Chain variabel atau variabel rantai. 

4. Proses Pesan di dalam Blok 16 Word 

5. Keluaran MD-5 

Keluaran dari MD-5 adalah 128 bit dari word terendah A dan tertinggi word D masing-masing 32 

bit. 

 

MD5 memproses variasi panjang pesan kedalam keluaran 128-bit dengan panjang yang tetap. 

Pesan masukan dipecah menjadi dua gumpalan blok 512-bit; Pesan ditata sehingga panjang pesan 

dapat dibagi 512. Penataan bekerja sebagai berikut: bit tunggal pertama, 1, diletakkan pada akhir 

pedan. Proses ini diikuti dengan serangkaian nol (0) yang diperlukan agar panjang pesan lebih dari 

64-bit dan kurang dari kelipatan 512. Bit-bit sisa diisi dengan 64-bit integer untuk menunjukkan 

panjang pesan yang asli. Sebuah pesan selalu ditata setidaknya dengan 1-bit tunggal, seperti jika 

panjang pesan adalah kelipatan 512 dikurangi 64-bit untuk informasi panjang (panjang mod(512) = 

448), sebuah blok baru dari 512-bit ditambahkan dengan 1-bit diikuti dengan 447 bit-bit nol (0) 

diikuti dengan panjang 64-bit. 

 

Algortima MD5 yang utama beroperasi pada kondisi 128-bit, dibagi menjadi empat word 32-bit, 

menunjukkan A, B, C dan D. Operasi tersebut di inisialisasi dijaga untuk tetap konstan. Algoritma 

utama kemudian beroperasi pada masing-masing blok pesan 512-bit, masing-masing blok melakukan 

pengubahan terhadap kondisi.Pemrosesan blok pesan terdiri atas empat tahap, batasan putaran; tiap 

putasan membuat 16 operasi serupa berdasar pada fungsi non-linear F, tambahan modular, dan rotasi 

ke kiri. Gambar satu mengilustrasikan satu operasi dalam putaran. Ada empat macam kemungkinan 

fungsi F, berbeda dari yang digunakan pada tiap-tiap putaran: 
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dan operasi XOR, AND, OR, dan NOT adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 Proses MD5 dengan Berbagai Macam Masukan 

 

1.  Proses MD5 Dengan Masukan Berupa String 

Proses MD5 dengan masukan berupa string adalah proses yang masukannya berupa 

karakter yang dimasukan melalui keyboard. 

 

2. Proses MD5 Dengan Masukan Berupa File 

Proses MD5 dengan masukan berupa file adalah proses MD5 yang masukannya 

memanggil file yang kenmudian dihitung berapa panjang bitnya, dalam keadaan ini file 

diperlakukan sebagai bit memori sehingga masukannya tidak terpengaruh pada ekstensinya. 

Kemudian dilakukan proses MD5. 

 

3. Proses MD5 Sebagai Test Suite 

Test suite dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat ini sudah benar 

ataukah masih terdapat kesalahan-kesalahan. Sebagai perbandingannya digunakan hasil yang 

sudah didapatkan oleh Ron Rivest yang sudah didefinisikan pada RFC 1321. Pada gambar 

3.3 dapat dilihat bahwa masukan dari MD5 sudah ditentukan sehinnga hanya 

membandingkan hasil pada layar dengan yang tercantum pada RFC 1321. 

 

.  Analisis Kecepatan MD5 
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Analisi kecepatan disini adalah analisis tentang kecepatan aplikasi dalam mengenkrip 

file untuk mencari nilai hash. Analisis dilakukan untuk mencari kecepatan apliksi dengan 

masukan yang file yang mempunyai perbedaan dalam hal ukuran. Pengujian dilakukan 

dengan cara mengenkrip file sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah file dengan besar file yang 

berbeda-beda. Setiap file dilakukan pengambilan waktu eksekusi sebanyak5 kali kemudian 

mencari waktu rata-ratanya. 

 

 

 

 

 

 

Pseudocode MD5 

Berikut ini adalah Pseudocode MD5: 

//Catatan: Seluruh variable tidak pada 32-bit dan dan wrap modulo 2^32 saat melakukan 

perhitungan 

 

//Mendefinisikan r sebagai berikut 

var int[64] r, k 

r[ 0..15] := {7, 12, 17, 22,  7, 12, 17, 22,  7, 12, 17, 22,  7, 12, 17, 22} 

r[16..31] := {5,  9, 14, 20,  5,  9, 14, 20,  5,  9, 14, 20,  5,  9, 14, 20} 

r[32..47] := {4, 11, 16, 23,  4, 11, 16, 23,  4, 11, 16, 23,  4, 11, 16, 23} 

r[48..63] := {6, 10, 15, 21,  6, 10, 15, 21,  6, 10, 15, 21,  6, 10, 15, 21} 

 

//Menggunakan bagian fraksional biner dari integral sinus sebagai konstanta: 

for i from 0 to 63 

    k[i] := floor(abs(sin(i + 1)) × 2^32) 

 

//Inisialisasi variabel: 

var int h0 := 0x67452301 

var int h1 := 0xEFCDAB89 

var int h2 := 0x98BADCFE 

var int h3 := 0x10325476 

 

//Pemrosesan awal: 
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append "1" bit to message 

append "0" bits until message length in bits ≡ 448 (mod 512) 

append bit length of message as 64-bit little-endian integer to message 

 

//Pengolahan pesan paada kondisi gumpalan 512-bit: 

for each 512-bit chunk of message 

    break chunk into sixteen 32-bit little-endian words w(i), 0 ≤ i ≤ 15 

 

    //Inisialisasi nilai hash pada gumpalan ini: 

    var int a := h0 

    var int b := h1 

    var int c := h2 

    var int d := h3 

 

    for i from 0 to 63 

        if 0 ≤ i ≤ 15 then 

            f := (b and c) or ((not b) and d) 

            g := i 

        else if 16 ≤ i ≤ 31 

            f := (d and b) or ((not d) and c) 

            g := (5×i + 1) mod 16 

        else if 32 ≤ i ≤ 47 

            f := b xor c xor d 

            g := (3×i + 5) mod 16 

        else if 48 ≤ i ≤ 63 

            f := c xor (b or (not d)) 

            g := (7×i) mod 16 

  

        temp := d 

        d := c 

        c := b 

        b := ((a + f + k(i) + w(g)) leftrotate r(i)) + b 

        a := temp 

 

    h0 := h0 + a 

    h1 := h1 + b  

    h2 := h2 + c 
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    h3 := h3 + d 

 

var int digest := h0 append h1 append h2 append h3 //(diwujudkan dalam little-endian) 

 

Kesimpulan 

 

Kriptografi adalah ilmu yang berguna untuk mengacak (kata yang lebih tepat adalah 

masking) data sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Tentu saja data 

yang diacak harus bisa dikembalikan ke bentuk semula oleh pihak yang berwenang. 

Data yang ingin diacak biasanya disebut Plain Teks (Plain Text). Data diacak dengan 

menggunakan Kunci Enkripsi (Encryption Key). Proses pengacakan itu sendiri disebut 

Enkripsi (Encryption). Plain Teks yang telah diacak disebut Cipher Teks (Chiper Text). 

Kemudian proses untuk mengembalikan Cipher Teks ke Plain Teks disebut Dekripsi 

(Decryption). Kunci yang digunakan pada tahap Dekripsi disebut Kunci Dekripsi (Decryption 

Key). 

Pada prakteknya, selain pihak yang berwenang ada pihak ketiga yang selalu berusaha 

untuk mengembalikan Cipher Teks ke Plain Teks atau memecahkan Kunci Dekripsi. Usaha 

oleh pihak ketiga ini disebut Kriptanalisis (Cryptanalysis). 

Fungsi Hash adalah suatu cara menciptakan ―fingerprint‖ dari berbagai data masukan. 

Fungsi Hash akan mengganti atau mentranspose-kan data tersebut untuk menciptakan 

fingerprint, yang biasa disebut hash value. Hash value biasanya digambarkan sebagai suatu 

string pendek yang terdiri atas huruf dan angka yang terlihat random (data biner yang ditulis 

dalam notasi heksadesimal). Algoritma fungsi hash yang baik adalah yang menghasilkan 

sedikit hash collision. Sudah banyak algoritma fungsi hash yang diciptakan, namun fungsi 

hash yang umum digunakan saat ini adalah MD5 dan SHA (Secure Hash Algorithm). Kedua 

algoritma tersebut didesain untuk prosesor 32 bit, dan tidak dapat diimplementasikan untuk 

prosesor 64 bit. 

Fungsi hash yang paling banyak digunakan dalam keamanan jaringan komputer dan 

internet adalah MD5 yang dirancang oleh Ron Rivest yang juga merupakan salah satu 

pengembang algoritma RSA pada tahun 1991. MD5 merupakan kelanjutan daru MD4 yang 

dirancang dengan tujuan keamanan. Secara perhitungan matetamatis tidak dimungkinkan 

untuk mendapatkan dua pesan yang memiliki hash yang sama. Tidak ada serangan yang lebih 

efisien untuk membongkar/mengetahui hash suatu pesan selain brute-force. 


