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JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 vii       KOMBINASI HYBRID ALGORTIMA HILL CRYPTOSYSTEM TEKNIK RAIL FENCE DAN RABIN PADA JAVASCRIPT UNTUK KEAMANAN DATA DI WEBSITE   Johannes Teknik Informatika,Fakultas Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia   Abstrak — Beberapa hasil penelitian tentang keamanan data menunjukkan bahwa perlunya pengembangan kombinasi baru antara teknik klasik dengan teknik modern, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta kecepatan. Algoritma Hill dikenal dikenal sebagai salah satu algortima klasik yang menggunakan tabel kunci dengan perkalian matrik dan digabungkan dengan teknik Rail Fence, serta kunci dari Hill juga dilakukan pengenkripsian dengan algoritma Rabin, sehingga nantinya akan menjadikan sebuah kombinasi algortima yang lebih aman digunakan.  Kata kunci :  Hill, Rail Fence, Rabin, Kriptografi    I.   PENDAHULUAN   I.1. LATAR BELAKANG  Internet  telah  menjadikan perubahan  sistim pembelajaran  menjadi digital  dan  tanpa  batas, dimana semua informasi bisa didapatkan melalui Internet. Kemajuan yang sangat drastis ini menjadikan internet sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, begitu juga dengan perkembangan teknik kriptografi, semua algortima yang telah ditemukan dapat dipelajari di internet sehingga perlu adanya kita melakukan pengkombinasian algoritma yang ada sehingga nantinya akan membuat data kita lebih aman daripada kita menggunakan algoritma yang sudah ada.  Beberapa perbandingan teknik enkripsi dan dekripsi baik secara klasik maupun modern telah dilakukan (Kumar, M., Mishra, R., Pandey, R. K., & Singh, P.,2010) menunjukkan perlu adanya pengembangan algoritma yang baru, yang bisa meningkatkan kekuatan  proses enkripsi.  Begitu juga dengan bagaimana mendesign serta mengimplementasikan suatu algortima yang baru untuk meningkatkan    kecepatan (Jain, R., & Shivastava,A.,2012)  Penulis mencoba merancang bagaimana menggabungkan proses enkripsi dengan metode klasik dan modern (Saeed, 2010) sehingga nantinya memunculkan suatu kombinasi algoritma yang baru yang lebih sulit untuk melakukan dekripsi data dengan ukuran keberhasilan adalah waktu pemrosesan yang relatif singkat sehingga dapat diimplementasikan pada sebuah website  I.2. RUMUSAN MASALAH Dari uraian sebelumnya maka penulis mengambil rumusan permasalahan bahwa diperlukannya  proses keamanan data yang baru, yang salah satunya bisa dibuat dengan menggunakan kombinasi algoritma yang ada sehingga  data  yang  tersimpan  menjadi  aman.  Penulis  mencoba  menggunakan  Algoritma  Hill  Cipher,yang dikenal dengan teknik subsitusi dengan perkalian matriknya. Digabungkan dengan   Rail Fence yang dikenal dengan teknik transpoisi zigzag, kemudian dari kunci Hill dilakukan proses enkripsi dengan algoritma Rabin, yang terkenal dengan kesulitan dalam hal faktorisasinya sehingga nantinya menjadi suatu kombinasi antara metode klasik dan metode modern.  Dalam perumusannya akan dilakukan berbasis web, sehingga nantinya script yang akan digunakan adalah php yakni bahasa pemrograman web server side serta Javascript , bahasa pemrograman yang bisa diproses oleh semua browser hingga pada mobile.  I.3. Tujuan Penelitian  Tujuan penelitian tesis ini menganalisa kerja kombinasi algoritma Hill Cipher, Rail Fence Cipher  dan Algoritma Rabin untuk proses keamanan pada teks sehingga dari kombinasi algoritma tersebut dihasilkan tingkat keamanan yang tinggi namun cepat dalam proses enkripsi dan dekripsi, sehingga nantinya akan menambah daftar jenis-jenis keamanan data yang digunakan pada internet.   I.4. Manfaat Penelitian 



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 vii    Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini adalah : a.    Menghasilkan suatu kombinasi algoritma yang baru b.   Memberikan manfaat yang lebih baik mengenai cara mengkombinasikan algoritma Hill Cipher, Rail Fence Cipher dengan Algoritma Rabin  II.  TINJAUAN PUSTAKA   Perkembangan HTML menjadi HTML5 dan berkembangnya teknologi penyimpanan data di browser menggunakan webstorage, menjadikan data kita menjadi rentan terhadap penyerangan. Terbukti dengan adanya kasus heartbleed pada bulan april 2014, dimana OpenSSL yang seharusnya memiliki keamanan yang canggih serta website yang terkenal seperti yahoo, github, amazon, pinterest, tumble juga terkena dampak dari hearbleed ini.  Pada browser  yang sekarang, jika kita ingin  melihat isi  password  atau  yang biasa berisi karakter bintang, kita bisa melihatnya dengan mudah. Cukup dengan klik kanan pada password kemudian pilih inspect element, kemudian tipe kita gantikan dari password menjadi text, maka isi dari password tersebut akan muncul. Sangat berbeda dengan keamanan browser pada versi sebelum HMLT5.            Gambar 2.1 Efek perkembangan browser   Jika kita melihat bagaimana cara mengamankan sebuah data pada internet, salah satunya adalah dengan melakukan enkripsi, dan pada website terutama bahasa yang digunakan adalah javascript yang dapat digunakan oleh semua browser.  Maka itu perlu dibuat suatu algoritma yang baru yang salah satunya bisa dibuat dengan cara menggabungkan beberapa algoritma yang sudah ada.  Penulis mencoba menggunakan Algoritma Hill Cipher, yang dikenal dengan teknik subsitusi dengan perkalian matriknya. Digabungkan dengan Rail Fence yang dikenal dengan teknik transposisi zigzag. kemudian Kunci dari Hill dilakukan enkripsi dengan proses algoritma Rabin, yang terkenal sulit dalam hal faktorisasinya . Sehingga nantinya menjadi suatu kombinasi algoritma antara metode klasik dan metode modern.  Untuk proses enkripsi dan dekripsi dapat dilihat melalui gambar berikut :    Gambar 2.2 Proses Enkripsi dan pengiriman Ciphertext    Gambar 2.3 Proses Dekripsi Ciphertext



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 8     Kriptografi adalah ilmu yang menggunakan matematika untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kriptografi memungkinkan kita untuk menyimpan informasi dan mengirimkan sehingga tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali penerima yang dituju.  Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang melakukan perubahan sebuah kode (pesan) dari yang bisa dimengerti (plainteks) menjadi sebuah kode yang tidak mudah dimengerti (cipherteks). Sedangkan proses kebalikannya untuk mengubah cipherteks menjadi plainteks disebut dekripsi. Proses enkripsi dan dekripsi memerlukan suatu mekanisme dan kunci tertentu.  Kriptonalisis (cryptanalysis) adalah kebalikan dari kriptografi, yaitu suatu ilmu untuk memecahkan mekanisme kriptografi dengan cara mendapatkan kunci dari cipherteks yang digunakan untuk mendapatkan plainteks. Kriptologi (cryptology) adalah ilmu yang mencakup kriptografi dan kriptoanalisis.  Ada empat tujuan mendasar dari kriptografi yang juga merupakan aspek keamanan informasi, yaitu (Ir. Rinaldi Munir , Pengantar Kriptografi, 2004) :  •  Kerahasiaan, adalah aspek yang berhubungan dengan penjagaan isi informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka informasi yang telah dienkripsi.  •  Keabsahan pengirim (user authentication) , adalah menjaga bahwa pesan yang diterima benar-benar dari pengirim yang sesungguhnya  •  Keaslian Pesan (Message Autentication), berhubungan dengan keutuhan pesan, selama proses pengiriman tidak terjadi perubahan atas pesan yang telah diterima.  •  Non-repudiation (antid penyangkalan), adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman suatu informasi oleh yang mengirimkan, atau harus dapat membuktikan bahwa suatu pesan berasal dari seseorang, apabila ia menyangkal mengirim informasi tersebut.   II.1.Jenis Kriptografi  II.1.1.Algoritma Hill Cipher  Cipher Hill diciptakan oleh Lester Hill di tahun 1929. Untuk memperkenalkan cipher Hill, pertama-tama setiap blok dari dua huruf dari plaintext digantikan oleh sebuah blok dari dua huruf ciphertext (menambahkan huruf boneka X, pada akhir pesan, jika perlu, sehingga blok akhir memiliki dua huruf). Langkah – langkah untuk mengenkripsikan pesan dari cipher hill sebagai berikut: a.  Kelompokkan pesan menjadi 2 huruf (menambahkan huruf X, pada akhir pesan, jika perlu, sehingga blok akhir memiliki dua huruf), b.  Huruf-huruf ini diterjemahkan ke dalam setara numerik ( Tabel 1 ), c.  Menggunakan transformasi yang ditentukan, d.  Ubah angka tersebut menjadi huruf.  Tabel 1. Tabel Huruf Setara Angka  A B C D E F G H I J K L M N  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  O P Q R S T U V W X Y Z 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Contoh: JOHANNES RUSTAN  Pertama kita bagi pesan menjadi dua huruf (menambahkan huruf X, pada akhir pesan, jika perlu, sehingga blok akhir memiliki dua huruf). JO        HA        NN        ES         RU        ST         AN Berikutnya, huruf-huruf ini diterjemahkan ke dalam setara numerik ( Tabel 3.1 ), diperoleh 9 14 7 0         13 13     4 18        17 20    18 19     0 13 Misal, C1≡    5P1 + 17P2 ( mod 26 ),      0 ≤C1≤ 26 C2 ≡    4P1 + 15P2 ( mod 26 ),      0 ≤C2≤ 26 Untuk 9 dan 14



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 9     C1≡     5 . 9 + 17 . 14 ≡ 23     ( mod 26 ),                   0 ≤C1≤ 26 C2≡     4 . 9 + 15 . 14 ≡ 12 ( mod 26 ),                       0 ≤C2≤ 26 Dengan cara yang sama diperoleh: 23 12 9 2 0 13 14 0 9 4 23 19 13 13 Angka tersebut di ubah ke huruf dengan menggunakan tabel 1 XM JC AN OA JE XT NN Langkah – langkah untuk mengdeskripsikan pesan dari cipher hill sebagai berikut: a.  Huruf-huruf ini diterjemahkan ke dalam setara numerik ( Tabel 1 ), b.  Menggunakan transformasi yang ditentukan, c.  Ubah angka tersebut menjadi huruf. Untuk mendeskripsikan : XM JC AN OA JE XT NN Diterjemahkan dengan tabel 2.1 23 12 9 2 0 13 14 0 9 4 23 19 13 13 Bentuk: C1≡      5P1 + 17P2 ( mod 26 ) C2≡      4P1 + 15P2 ( mod 26 ) Diubah, dengan menggunakan matrik dan mencari inversnya.                ≡       Mencari          dengan mencari invers dari             , diperoleh     P1 ≡     17C1 + 5C2 ( mod 26 ) P2 ≡     18C1 + 23C2 ( mod 26 ) Untuk 23 dan 12 P1 ≡ 17. 23 + 5 . 12       ≡  9 ( mod 26 ) P2 ≡ 18 . 23 + 23. 12  ≡ 14 ( mod 26 ) Dengan cara yang sama diperoleh 9 14 7 0         13 13     4 18        17 20    18 19     0 13 Angka tersebut diterjemahkan dengan tabel 2. 1 JO        HA        NN        ES         RU        ST         AN Dengan menggabungkan huruf-huruf yang sesuai dengan kata-kata, kita menemukan bahwa pesan tersebut : JOHANNES RUSTAN   II.1.2.Algoritma Rail Fence  Sistem ini dikenal sebagai sistem transformasi dalam proses ciphering-nya, yang pertama adalah membagi teks menjadi 3 bagian dengan menyusun pesan dari kolom kiri ke kanan dalam tiga baris kemudian disusun kembali menjadi satu baris dari baris paling atas ke baris paling bawah. (aamt, 2012) Contoh: Plaintext: JOHANNES RUSTAN J A E U A O N S S N  H N R T  Ciphertext: J A E U A O N S S N H N R T   II.1.3.Algoritma Rabin  Dipublikasikan oleh Michael O.Rabin pada tahun 1979, merupakan algortima asymetris pertama yang dibuktikan sangat sulit dalam faktorial. Rabin menggunakan kunci publik dan kunci private. Untuk mengenkripsi Rabin menggunakan C = m2 mod N, dimana N=pq adalah dua bilangan prima sehingga didapati  X2 = C mod N  Keuntungan dari menggunakan eksponen 2 dibandingkan dengan eksponen yang lebih besar dalah komputasinya yang lebih kecil serta pemecahannya dengan faktorial N .  Contoh : B melakukan enkripsi pesan m dan mengirimkan ciphertext C ke A



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 10     Enkripsi :  Mendapatkan kunci publik A  Representasikan pesan menjadi integer m dalam batasan {0,1,..n-1) Komputasi c=m2 mod n Mengirimkan pesan ciphertext C ke A Dekripsi Pesan C dengan cara : Komputasi √C mod n  Ada 4 akar yakni m1, m2, m3, m4 dari C mod n  Pesan m sama dengan salah satu dari akar diatas  Ketika p≡3 mod 4 maka akan ada formula untuk menghitung akar dari C pad mod p.    Dengan menggunakan kriteria Euler dapat ditegaskan bahwa   Oleh karena itu dua akar kuadrat dari c mod p adalah  Dan juga dengan dua akar kuadrat dari c mod q adalah     Kemudian kita dapat memperoleh empat akar kuadrat dari c mod n dengan menggunakan teori Chinese Remainder  Misal :           n=77 = 7 x 11  C = m2 mod 77  Maka untuk pesan m maka ciphertext c adalah √c mod 77  Untuk melakukan dekripsi kita memerlukan perhitungan c≡102≡ 23 mod 77 dengan contoh misalkan panjang m adalah sebesar 10.  Untuk menemukan akar kuadrat dari 23 mod 7 dan mod 11 kita dapat gunakan karena formula untuk 7 dan 11 adalah kongruen dari 3 mod 4.  23 (7+1)/4 ≡ 22 ≡ 4 mod 7  23 (11+1)/4 ≡ 13 ≡ 1 mod 11  Dengan menggunakan Teori Chinese Remainder  maka kita mendapatkan 4 buah akar dari 23 mod 77 adalah ±10, ±32 mod 77  Maka itu kemungkinan pesan yang ada adalah m1=10 , m2=67, m3=32 dan m4=45  Dari empat buah kemungkinan itu, kita bisa mendapatkan dengan cara menggunakan salah satu varian dari simbol jacobi (Michele E.,2011)     Dengan percobaan 



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 11     Dimana bo adalah untuk menentukan apakah angka yang didapatkan genap atau ganjil, serta b1 adalah hasil akhir yang memiliki nilai yang harus sama dengan m.  b0 = 10 mod 2  = 0  b1= 1/2 [1+(m¦N)├ ]┤  = 0.56493506  Artinya parity atau jenis angkanya adalah genap, dari m1,m2,m3 dan m4 yang memenuhi syarat adalah m1 dan m3. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus b1 untuk mencari nilai m yang benar dari dua kemungkinan m1 atau m3.  b1= 1/2 [1+(m¦N)├ ]┤  dengan masukkan m1 didapati b1 = 0.56493506 dengan masukkan m2 didapati b1 = 0.70779220 maka yang memenuhi syarat akhir adalah m1, sehingga hasil yang didapatkan adalah nilai m=10. II.2.Java Script Javascript diperkenalkan pertama kali oleh Netscape pada tahun 1995. Pada awalnya bahasa yang sekarang disebut JavaScript ini dulunya dinamai “LiveScript” yang berfungsi sebagai bahasa sederhana untuk browser Netscape Navigator 2 yang sangat populer pada saat itu. Kemudian sejalan dengan sedang giatnya kerjasama antara Netscape dan Sun (pengembang bahasa pemrograman “Java”) pada masa itu, maka Netscape memberikan nama “JavaScript” kepada bahasa tersebut pada tanggal 4 desember 1995. Pada saat yang bersamaan Microsoft sendiri mencoba untuk mengadaptasikan teknologi ini yang mereka sebut sebagai “Jscript” di browser milik mereka  yaitu Internet Explorer 3. JavaScript sendiri merupakan modifikasi dari bahasa pemrograman C++ dengan pola penulisan yang lebih sederhana dari bahasa pemrograman C++.  JavaScript adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk halaman web agar halaman web menjadi lebih hidup. Kalau dilihat dari suku katanya terdiri dari dua suku kata, yaitu Java dan Script. Java adalah Bahasa pemrograman berorientasi objek, sedangkan Script adalah serangkaian instruksi program.  Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pemrograman JavaScript, diantaranya JavaScript adalah “case sensitive”, yang artinya JavaScript membedakan huruf besar dan huruf kecil, Jika Anda pernah belajar bahasa pemrograman seperti Turbo C atau C++,  maka sama seperti bahasa  pemrograman tersebut, dimana huruf T tidak sama dengan huruf t. Dalam bahasa pemrograman JavaScript juga, sebagai contoh fungsi perintah var tidak boleh ditulis Var dan juga tidak boleh ditulis VAR (huruf besar semua), yang benar adalah var (huruf kecil semua). Perintah lain adalah new Date tidak boleh ditulis new date (huruf kecil semua), dan banyak yang lainnya.   II.2.1. Kelebihan JavaScript  Javasript bekerja pada sisi browser dan telah disupport oleh semua browser sehingga sangat berperan penting jika kita menggunakan javascript dalam membuat halaman website menjadi lebih responsif.  Salah satu implementasi dari Javascript yang banyak digunakan seperti pada Gmail, Google Reader adalah AJAX ( Asynchronous Javascript and XMLHTTP) yang dapat membuat halaman website lebih interaktif dan responsif.  Adapun beberapa kelebihan yang terdapat dalam javascript adalah :  a.Ukuran file kecil  Script dari javascript memiliki ukuran yang kecil sehingga ketika web yang memiliki javascript ditampilkan di browser maka akses tampilannya akan lebih cepat dibandingkan ketika browser membuka suatu web yang memiliki script java. Hal ini juga sangat berkepentingan dengan daya kerja server. Semakin kecil space suatu web yang disimpan dalam suatu server maka daya kerja server ketika di browsing oleh user di internet akan tidak terlalu berat, selain itu sifat javascript client side yang tidak perlu lagi di olah olehserver ketika browser memanggil web dari sebuah server.  b.    Mudah untuk dipelajari



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 xii     Javascript merupakan bahasa semi pemograman yang merupakan gabungan antara bahasa pemograman java dengan bahasa kode HTML sehingga disebut bahasa hybrid. Walaupun javascript merupakan turunan dari java namun javascript tidak memiliki aturan yang serumit java.  c.    Terbuka  Javascript tidak terikat oleh hardware maupun software tertentu bahkan system operasi seperti windows maupun unix. Karena ia bersifat terbuka, maka ia dapat dibuat maupun di baca di semua jenis komputer.  II.2.2. Penggunaan Javascript  Contoh penggunaan Javascript pada sebuah website adalah sebagai berikut :  <script type="text/javascript">  ...  ...  </script>  Penempatan Javascript adalah pada tag <head> , <body> atau sebagai file external.  Kegunaan utama JavaScript adalah untuk menuliskan fungsi yang disisipkan ke dalam HTML baik langsung disisipkan ataupun diletakkan ke file teks dan di-link dari dokumen HTML. Beberapa contoh penggunaan JavaScript adalah:  Membuka atau menampilkan jendela pop up yang bisa diatur ukuran, posisi dan tampi Ian jendela baru tersebut (misalnya menentukan apakah menu, toolbar terlihat atau tidak).  Validasi form input untuk web dan memastikan apakah nilai yang diinput ke sebuah form benar tipenya atau tidak sebelum akan di-submit ke server.  Mengganti tampilan sebuah gambar ketika pointer mouse didekatkan di atas mereka. Hal ini biasanya untuk menunjukkan adanya link di gambar tersebut.  Karena JavaScript dijalankan di client dan bukan di server, JavaScript dapat melakukan aksi lebih cepat sehingga aplikasi terlihat lebih responsif. JavaScript juga dapat mendeteksi kegiatan user yang tidak bisa dideteksi menggunakan HTML biasa semisal tombol-tombol di key¬board yang diketikkan oleh user.    III. METODOLOGI PENELITIAN  III.1.Studi Literatur  Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan referensi mengenai Integrasi Enkripsi Klasik dengan teknik modern (Fauzan Saeed, et al. 2010) dan Design algoritma baru untuk meningkatkan parameter (Rajni Jain, et al. 2012) serta berbagai jurnal tentang kriptografi klasik dan modern.   III.2.Analisa Permasalahan  Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil studi literatur untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman mengenai perlunya suatu kombinasi algoritma yang baru untuk meningkatkan keamanan enkripsi.   III.3. Hipotesis  Menilai bahwa pentingnya membuat suatu algoritma baru yang bisa menambah keamanan maka akan dicoba menggabungkan teknik enkripsi klasik dengan Modern, adapun untuk algoritma klasik yang diambil adalah Hill Cipher dan Rail Fence serta algoritma modern yakni algoritma Rabin.   III.4.Perancangan Sistem  Pada tahap perancangan sistem dilakukan perancangan arsitektur, pengumpulan data , merancang antarmuka. Proses perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis studi literatur yang telah didapatkan. Kemudian melakukan suatu terobosan dengan mengenkripsi supaya data yang ada pada menjadi lebih aman.



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 13     IV. HASIL   Setelah melakukan penelitian pada masing-masing algoritma yang ada, maka akan dicoba melakukan penggabungan dari algoritma Hill, Rail Fence dan Rabin yang nantinya akan dilakukan penelitian atas waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan suatu tesks.      IV.1. Proses Enkripsi  Melakukan Proses enkripsi awal dengan Algoritma Hill Cipher teknik Rail fence, artinya melakukan proses enkripsi  dengan  hill cipher  kemudian dilanjutkan dengan proses Rail Fence.   Pada Algortima Hill  Cipher digunakan beberapa karakter dan angka serta karakter khusus dengan jumlah karakter 41.  Tabel 2. Tabel Kunci Hill Cipher  _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ? , -  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  Contoh Pesan :  Universitas Sumatera Utara , Kata Kunci : 888 Hasil setelah melalui proses Hill cipher adalah : 8BV8V3C1_?COCRK2KP6J1XNJRJ Kemudian dilakukan proses Rail Fence menjadi : 8VVC_CCKK61NRB831?OR2PJXJJ  Setelah itu melakukan proses Rabin dengan rumus c = m^2 (mod) n , dimana n adalah p.q dan p,q adalah bilangan prima lebih kecil dari 1000 untuk mempercepat proses, serta syarat n adalah harus lebih besar dari kata kunci. Hasil dari pemakaian kunci 888 didapatkan secara acak bilangan pdan q adalah 67 dan 151, sehingga didapati bahwa c- 9535 dengan rumus diatas. Pada proses pengiriman hasil enkripsi yang terdiri dari : -    Hasil Enkripsi Hill dan Rail Fence -    Hasil Enkripsi Kunci Hill dengan Rabin dan Kunci Privatenya -    b0=m mod 2 dan b1 = ½ [1+m/2]  Contoh Hasil pengiriman data adalah : Hasil Enkripsi Hill dan Rail Fence : 8VVC_CCKK61NRB831?OR2PJXJJ Hasil Enkripsi kunci Hill dengan Rabin : 9535 dengan kunci privatenya yakni : p= 67  q= 151 b0=m mod 2 dan b1 = ½ [1+m/2] yakni b0=0 dan b1=0.54388652762677.   IV.2. Proses Dekripsi  Proses dekripsi pada rabin dengan menterjemahkan kunci hill yang telah diterima dengan rumus mp=((c ^ ((p+1)/4)) mod p) dan mq=((c ^ ((q+1)/4)) mod q) . Kemudian pencarian hasil akhir kunci dengan rumus : m1=(yp.p.mq+yq.q.mp)mod n m2=-(yp.p.mq-yq.q.mp)mod n m3=(yp.p.mq+yq.q.mp)mod n m4 = -(yp.p.mq - yq.q.mp) mod n  dengan hasil yang diperoleh adalah : 9531, 586, 9229,888 , diteruskan dengan pengecekan parity b0 dan b1 yang memenuhi syarat hasil akhir adalah 888.  Setelah melewati proses Rabin, dilakukan lagi proses Rail Fence dan Hill , contoh Teks yang terjadi adalah : 8BV8V3C1_?COCRK2KP6J1XNJRJ  , kemudian dilakukan proses Hill sehingga didapati hasil akhir adalah : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.



JURNAL TEKNIK INFORMATIKA PRIMA ISSN 2088-6101 Vol 7, No 2, Oktober 2014 14                                              Waktu (Microdetik)  1  8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 Waktu (mikrodetik)  1  10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100     V.  KESIMPULAN    Apabila kita menggunakan algoritma yang sudah ada di internet bahkan yang sudah memiliki source code nya, maka dengan mudah website akan akan dibobol dengan menggunakan algoritma yang sudah ada. Dari beberapa percobaan dari penggabungkan algoritma Hill, Rail Fence dan Rabin yang ada ini, memiliki beberapa kesimpulan : 1.  Merupakan kombinasi algoritma yang baru 2.  Waktu yang dibutuhkan relatif singkat 3.  Dapat diimplementasikan pada sebuah website  Dari 100 percobaan didapatkan hasil akhir proses enkripsi dan dekripsi sebagai berikut :    0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 Waktu Enkripsi Data Banyaknya karakter untuk dienkripsi  Gambar 5.1. Waktu untuk Enkripsi   Dari data diatas diperoleh waktu yang dibutuhkan rata-rata dalam 100 kali percobaan adalah sebesar 0.003518 microdetik dan median atau nilai tengahnya adalah 0.003047 microdetik. Dengan pertimbangan dari waktu yang dibutuhkan ini dapat dinyatakan bahwa algoritma ini bisa digunakan pada website karena membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam proses enkripsinya.   Waktu untuk Dekripsi  0.002  0.0015  0.001  0.0005  0   Banyaknya Karakter   Gambar 5.2. Waktu untuk Dekripsi   Dari data diatas diperoleh waktu yang dibutuhkan rata-rata dalam 100 kali percobaan adalah sebesar 0.00093 microdetik dan median atau nilai tengahnya adalah 0.000919 microdetik. Dengan pertimbangan dari waktu yang dibutuhkan ini dapat dinyatakan bahwa algoritma ini bisa digunakan pada website karena membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam proses dekripsinya.
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