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BAB II 

LANDASAN TEORI 

BAB II : LANDASAN TEORI 

2.1. Dokumen  

Dokumen merupakan suatu sarana transformasi informasi dari satu orang 

ke orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok lain. Dokumen meliputi 

berbagai kegiatan yang diawali dengan bagaimana suatu dokumen dibuat, 

dikendalikan, diproduksi, disimpan, didistribusikan, dan digandakan. 

Dokumen sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, 

maupun bisnis (Hariyanto 2009). 

 

2.2. Dokumen Digital 

Dokumen digital merupakan informasi elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan 

atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya (Hariyanto 2009). 

Dokumen digital dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai 

aplikasi, diantaranya adalah aplikasi pengolah kata (word processor) seperti 

Microsoft Word, Notepad atau OpenOffice untuk menghasilkan sebuah 

berkas komputer dengan ekstensi yang berbeda-beda sesuai dengan aplikasi 
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pengolah kata yang digunakan.  

 

2.3. Kriptografi  

Kata  kriptografi  (cryptography)  berasal dari  bahasa Yunani  yaitu  dari  

kata kryptos yang  artinya  tersembunyi dan graphein yang artinya menulis.  

Kriptografi dapat diartikan sebagai tulisan yang dirahasiakan atau dapat 

diartikan juga sebagai suatu ilmu ataupun seni yang  mempelajari bagaimana  

sebuah data, informasi, dan dokumen dikonversi ke bentuk tertentu yang sulit 

untuk dimengerti (Munir 2006, Wirdasari 2008). Kriptografi bertujuan  untuk 

menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen supaya tidak dapat  

diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya (unauthorized person) 

(Primaini and Hartini 2013). 

Suatu data yang tidak disandikan disebut plaintext atau cleartext 

sedangkan data yang telah disandikan disebut ciphertext.  Proses yang  

dilakukan untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext disebut enkripsi  

(encryption) sedangkan proses untuk mengubah ciphertext kembali ke 

plaintext disebut dekripsi (decryption) (Primaini and Hartini 2013).   

Skema algoritma kriptografi dapat digambarkan seperti di bawah. 

 

Gambar 2. 1 Skema Enkripsi dan Dekripsi (Munir 2006) 

 

 

Enkripsi 
Cipherteks 

Dekripsi Plainteks Plainteks 

Kunci Kunci 
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2.4. Algoritma Kriptografi Simetris dan Asimetris 

Algoritma kriptografi simetris atau disebut juga algoritma kriptografi  

konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci untuk proses  

enkripsi sama dengan kunci untuk proses dekripsi. Algoritma kriptografi 

simetris dibagi menjadi 2 kategori yaitu algoritma aliran (Stream  Ciphers) 

dan algoritma blok (Block  Ciphers) (Primaini and Hartini 2013). 

 

Gambar 2. 2 Skema Algoritma Simetris (Munir 2006) 

 

Algoritma kriptografi asimetris adalah algoritma yang menggunakan 

kunci yang berbeda dalam proses enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini disebut 

juga algoritma kunci umum (public key algorithm) karena kunci untuk  

enkripsi dapat diketahui oleh umum atau setiap orang, tetapi kunci untuk 

dekripsi hanya diketahui oleh orang yang berwenang mengetahui data yang 

disandikan atau disebut kunci pribadi (private key). Kunci umum hanya dapat 

digunakan untuk proses enkripsi dan tidak dapat digunakan untuk proses 

dekripsi, berlaku juga untuk kondisi sebaliknya. Kelebihan dari algoritma 

kriptografi asimetris adalah kunci umum dapat diketahui oleh semua orang, 

baik yang berkepentingan maupun tidak. Contoh algoritma yang  

menggunakan kunci asimetris adalah RSA, ECC dan Elgamal (Primaini and 

Hartini 2013). 

𝐸𝐾 𝑃 = 𝐶 

Enkripsi Cipherteks, C 

𝐷𝐾 𝐶 = 𝑃 

Dekripsi 
Plainteks, P Plainteks, P 

Kunci, K Kunci, K 
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Gambar 2. 3 Skema Algoritma Asimetri (Munir 2006) 

 

2.5. Algoritma Kriptografi Elgamal 

ElGamal adalah suatu kriptografi dengan kunci publik yang dibuat pada 

tahun 1985. Algoritma kriptografi ElGamal digunakan untuk melakukan 

enkripsi pada tanda tangan digital. Keamanan dari algoritma ElGamal 

terletak pada sulitnya perhitungan logaritma ketika bilangan yang dipilih 

adalah bilangan prima yang besar. Sistem ElGamal memilih suatu bilangan 

prima 𝑝 dan dua bilangan bulat acak 𝑔 dan 𝑥, 1 ≤ 𝑔 ≤ 𝑝 − 1 dan              

1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑝 − 2, 𝑥 adalah kunci rahasia. Bilangan bulat 𝑔 adalah akar dari 

modulo 𝑝, kunci publik digambarkan oleh 𝑦, 𝑔 dan 𝑝 dengan perhitungan 

𝑦 = 𝑔𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝 . Untuk mengenkripsi sebuah pesan 𝑚0, 𝑚1, … , 𝑚𝑛 , pertama 

kali diambil suatu bilangan bulat acak 𝑘 untuk 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝 − 2. Teks kode 

diekspresikan dengan dua penanda  𝑎, 𝑏  yaitu 𝑎 = 𝑔𝑘  𝑚𝑜𝑑 𝑝 dan            

𝑏 =  𝑦𝑘 ∙ 𝑚  𝑚𝑜𝑑 𝑝.  

Untuk mendekripsi pesan 𝑚, dilakukan dengan cara  

𝑠 =   𝑎𝑝−1−𝑥  𝑚𝑜𝑑 𝑝, kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua 𝑚 =

  𝑏𝑠  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (Ariyus 2008). 

 

  

𝐸𝐾1 𝑃 = 𝐶 

Enkripsi Cipherteks, C 

𝐷𝐾2 𝐶 = 𝑃 

Dekripsi 
Plainteks, P Plainteks, P 

Kunci, K1 Kunci, K2 
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2.6. Java 

Java mempunyai paket yang disebut java.io. java.io berisi kelas yang 

dapat digunakan untuk melakukan hampir semua operasi input dan output 

(I/O) di Java. java.io mendukung banyak tipe data seperti tipe data primitif, 

obyek dan character encoding. Java juga menyediakan dukungan yang kuat 

dan fleksible untuk input dan output terkait dengan operasi dokumen. 

Java juga memiliki paket yang disebut java.math. java.math berisi 

metode untuk melakukan operasi dasar numerik seperti eksponensial, 

logaritma, akar kuadrat dan fungsi trigonometri. java.math juga menyediakan 

kelas yang dapat digunakan untuk operasi angka yang besar yang disebut 

BigInteger. 

 

2.7. Netbeans 

Netbeans menyediakan framework yang diperlukan dalam membangun 

aplikasi desktop dengan menggunakan bahasa java. Netbeans mempermudah 

pengembang aplikasi dengan menyediakan fasilitas dalam membangun user 

interface, sehingga pengembang tidak perlu menuliskan sendiri kode 

program untuk user interface. 

 

2.8. Studi Pustaka 

Penerapan algoritma kriptografi Elgamal telah dilakukan oleh beberapa 

orang, yaitu:  

a. Eko Ariwibowo dengan judul “Aplikasi Pengamanan Dokumen Office 

Dengan Algoritma Kriptografi Kunci Asimetris Elgamal”. Pada jurnal 
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Vol. 2 No. 2 Juli 2008 terbitan Universitas Ahmad Dahlan membahas 

enkripsi file dengan ekstensi doc, txt, rtf, xls, mdb dan ppt. Enkripsi 

dilakukan dengan cara merubah teks dalam dokumen ke dalam bentuk 

ciphertext yang kemudian disimpan dalam bentuk file dengan ekstensi 

yang sama. Kesimpulan yang diambil dalam jurnal ini adalah: 

1. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk mengamankan dokumen agar 

isinya tidak diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. 

2. Implementasi program ini menghasilkan suatu aplikasi yang dapat 

mengubah isi suatu dokumen (plaintext) yang berupa teks, tabel dan 

gambar menjadi kode-kode yang tidak dikenal (ciphertext). 

Mengembalikan isi dari dokumen dari kode-kode (ciphertext) menjadi 

dokumen aslinya (plaintext). 

3. Aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk dokumen office 

dengan ekstensi .doc, .txt, .rtf, .xls, .ppt dan .mdb. 

b. Mochamad Julianto Sukarno pada skripsi yang berjudul “Analisis Dan 

Implementasi Kriptografi Elgamal dan Algoritma Luhn untuk Keamanan 

Data pada Smart Card”. Skripsi tersebut membahas penerapan algoritma 

elgamal untuk melindungi data dalam smart card dan algoritma Luhn 

untuk memeriksa keaslian smart card. 

Kesimpulan yang diambil dalam skripsi adalah: 

1. Penerapan kriptografi ElGamal telah sukses mengamankan data yang 

tersimpan pada smart card.  

2. Penggunaan algoritma Luhn sangat efektif untuk menangani masalah 

chosen-chipertext attack pada sistem berbasis smart card, terutama 



13 

 

 

 

dapat menghilangkan ketergantungan terhadap database. 

c. Agustinus Widyartono pada jurnal Vol. 1 No. 1 Januari 2011 terbitan 

STMIK PalComTech Palembang dengan judul “Algoritma Elgamal 

Untuk Enkripsi Data Menggunakan GNUPG”. Pada jurnal tersebut 

membahas algoritma elgamal dan tata cara penggunaan GNUPG untuk 

enkripsi data. Kesimpulan yang diambil dalam jurnal ini adalah: 

1. Algoritma Asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda saat 

melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Kunci yang digunakan untuk 

enkripsi disebut kunci publik sedangkan kunci untuk dekripsi disebut 

kunci rahasia. 

2. Algoritma ElGamal termasuk algoritma asimetris. Algoritma ini 

memiliki kunci publik yang terdiri atas sebuah bilangan dan kunci 

rahasia yang terdiri atas sebuah bilangan. 

3. Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengenkripsi 

data dengan menggunakan algoritma ElGamal yaitu GnuPG. 

d. Arjen K. Lenstra dan Eric R. Verheul pada jurnal Cryptology No. (2001) 

14: 255–293 terbitan International Association for Cryptologic Research 

dengan judul “Selecting Cryptographic Key Sizes. Jurnal tersebut 

membahas panjang kunci yang direkomendasikan untuk algoritma 

kriptografi simestris, algoritma kriptografi asimetris RSA, Elgamal, dan 

Elliptic Curve. Kesimpulan yang diambil dalam jurnal ini adalah: 

1. Panjang kunci minimal yang direkomendasikan adalah 64 bit untuk 

kriptografi simetris dan 512 untuk kriptografi asimetris. 

2. Kriptografi asimetris disarankan menggunakan panjang kunci 736 
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sampai 832 bit. 

e. Rashmi Singh dan Shiv Kumar pada jurnal International Journal of 

Scientific & Engineering Research Vol. 3 terbitan 12 December 2012 

dengan judul Elgamal’s Algorithm in Cryptography. Jurnal tersebut 

membahas pengubahan panjang variabel bilangan prima akan 

mempengaruhi panjang variabel yang lain dan pengubahan variabel k 

setiap kali enkripsi dilakukan sehingga akan diperoleh cipherteks yang 

berbeda meskipun dengan plainteks yang sama. Kesimpulan yang diambil 

dari jurnal ini adalah: 

1. Kriptografi Elgamal bagus karena untuk setiap plainteks yang sama 

akan diperoleh cipherteks yang berbeda.  

2. Ukuran cipherteks dari Elgamal dua kali lebih besar daripada 

plainteks. 

 

  


