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BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh seorang peneliti 

dimulai dari perumusan masalah hingga diperolehnya hasil atau kesimpulan dan 

membentuk suatu alat yang sistematis.Adapun tujuan dari suatu penelitian adalah 

untuk menemukan atau memperoleh sesuatu hasil untuk mengisi kekosongan atau 

kekurangan, mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan. Metode ini 

penulis gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang 

dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

 

3.1. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung dari obyek penelitian. 

Data primer diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung 

(observasi) dan melakukan tanya jawab pada pihak yang bersangkutan 

(wawancara).  

Data primer yang dipakai yaitu dokumen yang dibuat oleh LKP Bhaskoro 

yang ditujukan kepada rekanan perusahaan di Jepang, kemudian 

melakukan tanya jawab kepada kepala bagian administrasi dan direktur 

LKP Bhaskoro. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian yang didapat dari 

buku referensi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data 

sekunder yang dipakai merupakan data yang berkenaan dengan algoritma 
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kriptografi elgamal, implementasi yang sudah dilakukan menggunakan 

algoritma kriptografi Elgamal. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Melakukan tanya jawab langsung dan interaksi dengan divisi terkait 

dalam hal ini Direktur dan Kepala Bagian Administrasi LKP Bhaskoro 

untuk mendapatkan data primer mengenai dokumen yang digunakan 

dalam pertukaran informasi beserta alur pertukaran dokumen tersebut. 

2. Studi Pustaka 

Mencari, menghimpun dan mempelajari teori yang diperlukan mengenai 

algoritma Elgamal beserta implementasinya. Dalam tahap ini diperoleh 

data referensi dari Jurnal Informatika Vol. 2 No. 2 Juli 2008 Universitas 

Ahmad Dahlan dengan judul Aplikasi Pengamanan Dokumen Office 

dengan Algoritma Kriptografi Kunci Asimentris Elgamal karya Eko Ari 

Wibowo, Jurnal Teknomatika Vol. 1 No. 1 Januari 2011 STMIK 

PalComTech Palembang dengan judul Algoritma Elgamal untuk Enkripsi 

Data menggunakan GNUPG karya Agustinus Widyartono, skripsi dengan 

judul Analisis dan Implementasi Kriptografi Elgamal dan Algoritma 

Luhn untuk Keamanan Data pada Smart Card karya Julianto Sukarno, 

buku dengan judul Kriptografi karya Rinaldi Munir, dan Handbook of 

Applied Criptography karya A.J. Menezes, P.C. Van Oorschot, S.A. 

Vanstone. 
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3. Dokumentasi  

Mengumpulkan, mengobservasi dan mengarsipkan data baik primer 

maupun sekunder  dalam bentuk file hardcopy maupun softcopy. 

 

3.3. Teknik Pengolahan Data 

1. Analisa dokumen 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui dokumen yang perlu 

di enkripsi adalah sebagai berikut: 

a. Melihat secara langsung format dokumen yang dibuat di LKP 

Bhaskoro. 

b. Melakukan wawancara dengan bagian yang terkait. 

c. Melihat dan mendokumentasikan data-data dokumen. 

2. Analisa aplikasi keamanan dokumen yang baru 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui aplikasi yang baru: 

a. Mencari masukan/pendapat end user terhadap aplikasi keamanan 

dokumen. 

b. Mencari masukan, proses yang terjadi serta keluaran yang dihasilkan. 

c. Melihat dan mendokumentasikan data setelah adanya aplikasi 

keamanan dokumen yang dibuat. 

 

3.4. Desain Sistem 

Pembuatan flowchart aplikasi keamanan dokumen secara keseluruhan, 

dimulai dari aplikasi dijalankan sampai aplikasi selesai melakukan proses 

terakhir, yaitu proses dekripsi. 
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3.5. Pembuatan Program 

Aplikasi keamanan dokumen dibuat menggunakan bahasa pemrograman 

java berbasis desktop.  

 

3.6. Implementasi 

Implementasi aplikasi keamanan dokumen dilakukan dengan cara:  

a. Penentuan panjang kunci yang dalam hal ini adalah variabel 𝑝 (bilangan 

prima 𝑝). 

b. Pembangkitan kunci dalam java menggunakan kelas SecureRandom dan 

BigInteger berdasarkan panjang kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. 

c. Penentuan skema blok pesan yang akan digunakan dalam pengolahan 

pesan sebelum proses enkripsi. 

d. Penulisan kode program menggunakan bahasa pemrograman java untuk 

proses pembangkitan kunci, proses enkripsi, dan proses dekripsi 

menggunakan panjang kunci dan skema blok pesan yang telah ditentukan.  

 

3.7. Pengujian 

Pada tahap pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan dua 

metode yaitu uji fungsionalitas dan uji validitas. Uji fungsionalitas dilakukan 

dengan pengujian blackbox sedangkan uji validitas dilakukan dengan 

menguji kesamaan hasil perhitungan kode program dan perhitungan secara 

manual.  

Pengujian blackbox dilakukan untuk menguji kesesuaian fungsi-fungsi 

tool aplikasi. Pengujian perhitungan dinilai berdasarkan kecocokan hasil 
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perhitungan aplikasi dengan hasil perhitungan manual algoritma kriptografi 

Elgamal. 

 

3.8. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dikemukakan setelah proses pengujian dilakukan 

berkenaan dengan validitas dari aplikasi apakah sesuai dengan penghitungan 

secara manual sehingga dapat dibuat kesimpulan pembuatan aplikasi ini 

berhasil atau tidak. 

 

  


