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ABSTRAKS 

Transkrip nilai dan ijazah merupakan salah dua dokumen akademik yang sangat 

diperlukan, khususnya bagi para wisudawan yang akan melamar kerja atau sebagai 

salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi. 

Secara definitif kedua dokumen tersebut hanyalah berbentuk kertas (umumnya cukup 

tebal) dengan tulisan, tandatangan dan cap perguruan tinggi didalamnya, sehingga 

sangat mudah untuk dipalsukan dan/atau dimodifikasi dengan maksud dan tujuan yang 

tidak semestinya. Selain itu metode verifikasi dokumen akademik tersebut masih 

dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit 

untuk memverifikas, bahkan hanya untuk 1 dokumen saja. Salah satu solusi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan menerapkan 

tandatangan digital pada dokumen akademik tersebut, sehingga integritas informasi dan 

otentikasi pihak penerbit dokumen akademik dapat terjaga dengan baik, demikian juga 

dengan verifikasi yang dapat dilakukan secara digital dimanapun, kapanpun dan oleh 

siapapun yang memiliki wewenang dan keperluan terhadap dokumen akademik 

tersebut. 

 

 Kata Kunci:Celah Kerawanan pada Dokumen Akademik, Tandatangan Digital 
  

1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini banyak pihak yang 

menggunakan dan memanfaatkan 

dokumen palsu dalam rangka mencari 

kerja dan/atau mendaftarkan dirinya 

untuk menduduki jabatan tertentu baik 

pada sektor publik maupun sektor privat 

(pemerintahan). Hal tersebut tidak 

terlepas dari lemahnya kontrol 

pemerintah terhadap para pelaku, 

sulitnya deteksi dan verifikasi dokumen 

akademik pada perguruan tinggi, serta 

maraknya jasa pembuatan transkrip nilai 

dan ijasah palsu dengan harga yang 

cukup terjangkau. Baru-baru ini dunia 

akademik Indonesia dihebohkan dengan 

kasus seorang mahasiswi di perguruan 

tinggi negeri yang telah Drop Out (DO) 

pada semester kedua, namun dapat 

melanjutkan studinya di salah satu 

perguruan tinggi terbaik di Malaysia 

sebagai mahasiswa pertukaran. Hal 

tersebut dapat terjadi karena terdapat 

celah untuk memalsukan transkrip nilai 

dan ijazah tanpa adanya verifikasi 

kebenaran dan keabsahan dari 

perguruan tinggi yang berwenang 

menerbitkan dokumen akademik 

tersebut. Pada tulisan ini akan dibahas 

mengenai penerapan teknik kriptografi 

pada ijazah dan transkrip nilai untuk 

menjaga integritas informasi dan 

otentikasi pihak penerbit dokumen 

akademik menggunakan tandatangan 

digital, sehingga memungkinkan 

penerapan teknik verifikasi secara 

digital dimanapun, kapanpun dan oleh 

siapapun yang memiliki wewenang dan 

keperluan terhadap dokumen akademik 
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tersebut. Pada tulisan ini juga akan 

dilakukan proof of concept (POC) 

serangan, baik pemalsuan, 

perubahan/modifikasi maupun 

penghapusan tandatangan digital pada 

dokumen akademik untuk membuktikan 

keamanan hasil penerapan tandatangan 

digital. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang 

permasalahan diatas, maka terdapat 

beberapa identifikasi masalah pada 

tulisan ini, antara lain : 

1. Bagaimana cara mengamankan 

dokumen akademik dari 

kemungkinan 

perubahan/modifikasi dan 

pemalsuan; 

2. Bagaimana cara memverifikasi 

dokumen akademik yang telah 

diamankan; 

3. Bagaimana cara membuktikan 

dokumen yang telah diamankan, 

benar-benar aman secara praktis. 

 

1.3 Batasan Masalah 
Terdapat beberapa batasan 

masalah dalam tulisan ini, antara lain : 

1. Fokus pengamanan pada dokumen 

akademik adalah pada integritas 

informasi (keutuhan) dan 

otentikasi pihak penerbit dokumen 

akademik (keaslian); 

2. Seluruh dokumen akademik dan 

sertifikat digital yang digunakan 

dalam penulisan ini merupakan 

dummy; 

3. Pembuktian keamanan dokumen 

akdemik hanya akan dilakukan 

dengan menggunakan teknik 

praktis secara langsung dan tidak 

langsung. 

Perancangan aplikasi dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman 

Java dengan menggunakan Integrated 

Development Environment (IDE) 

Eclipse Mars 2. 

 

 

2.  LANDASAN TEORI 

2.1 Transkrip Nilai dan Ijazah 

Transkrip akademik adalah daftar 

nilai keseluruhan hasil belajar dan 

indeks prestasi dari mata kuliah 

program studi yang diberikan sebagai 

lampiran ijazah kepada Mahasiswa yang 

dinyatakan lulus [4], umumnya 

transkrip akademik akan memuat nilai 

hasil belajar Mahasiswa dalam bentuk 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu 

bilangan dengan dua angka di belakang 

koma yang menunjukkan kualitas 

belajar keseluruhan dari materi program 

studi yang dihitung dengan menjumlah 

hasil perkalian nilai hasil belajar dengan 

bobot sks dibagi dengan jumlah kredit 

yang ditetapkan untuk program studi 

yang bersangkutan[4]. Transkrip nilai 

umumnya dibuat setelah seorang 

mahasiswa menyelesaikan pendidikan 

di perguruan tinggi dan dicetak oleh 

bidang akademik atau bidang terkait 

lainnya dan akan diberikan bersamaan 

dengan ijazah. Berbeda dengan raport 

yang terdiri dari berlembar kertas atau 

bahkan berbentuk buku, transkrip nilai 

umumnya hanya berwujud 1-2 lembar 

kertas saja. Sedangkan ijazah adalah 

dokumen resmi yang diterbitkan 

sebagai pengakuan terhadap prestasi 

belajar dan/atau penyelesaian suatu 

jenjang pendidikan setelah lulus ujian 

[6]. Kedua dokumen akademik tersebut 

umumnya sangat diperlukan, khususnya 

bagi para wisudawan yang akan 

melamar kerja atau sebagai salah satu 

persyaratan untuk menduduki jabatan 

tertentu dalam sebuah organisasi, 

dimana bentuk verifikasi terhadap 

kedua dokumen tersebut dilakukan 

dalam bentuk pengecapan dan 

tandatangan seca manual pada fotocopy 
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dokumen oleh perguruan tinggi dan 

pejabat terkait yang biasa disebut 

dengan legalisir. 

 

 

2.2 Algoritma SHA-2 Family 

 Algoritma SHA-2 Family 

dikembangkan oleh National Security 

Agency (NSA) dan merupakan salah 

satu algoritma fungsi hash standar 

Amerika Serikat berdasarkan pada 

dokumen National Institute of 

Standards and Technology (NIST) 

Federal Information Processing 

Standard (FIPS) 180-4. Algoritma 

SHA-2 merupakan rancang bangun 

algoritma fungsi hash yang didisain 

untuk mengantikan algoritma SHA-1 

yang telah diclaim tidak aman lagi 

untuk digunakan 

(http://arstechnica.com/security/2012/10

/sha1-crypto-algorithm-could-fall-by-

2018/). Secara fungsi algoritma SHA-2 

dapat meng-hash pesan dengan panjang 

sembarang (arbitrary message) menjadi 

message digest dengan panjang tetap 

224 / 256 / 384 / 512 bit (tergantung 

pada keperluan dan tingkat keamanan 

yang ingin dicapai pengguna). 

Algoritma SHA-2 dipublikasikan pada 

tahun 2001 dan dipatenkan di Amerika 

Serikat dengan nomor paten 6829355. 

Pada dasarnya disain algoritma SHA-2 

masih mirip dengan disain algoritma 

pendahulunya (algoritma SHA-1) 

namun dengan beberapa perbaikan dan 

pengembangan. Pada tahun 2011 Mario 

Lamberger dan Florian Mendel 

menemukan serangan yang dapat 

diterapkan pada algoritma SHA-2, akan 

tetapi serangan tersebut masih diangap 

serangan teoritis dan belum dapat 

dilakukan secara praktis, sehingga 

algoritma SHA-2 di-claim masih layak 

dan aman untuk tetap digunakan. Tabel 

1. dibawah menunjukkan spesifikasi 

algoritma fungsi hash SHA-2 family. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Spesifikasi Algoritma Fungsi 

Hash SHA-2 Family. 

 
 

2.3 Algoritma Public Key RSA 

 Algoritma RSA didisain oleh 3 

ilmuwan dari Massachussets Institute of 

Technology (MIT), Ron Rivest, Adi 

Shamir dan Leonard Adleman pada 

tahun 1977. Algoritma RSA merupakan 

salah satu algoritma asimetrik standar 

Amerika Serikat berdasarkan pada 

dokumen PKCS#1, ANSI X9.31 dan 

IEEE 1363 yang dapat digunakan secara 

luas oleh khalayak umum. Algoritma 

RSA memiliki ukuran kunci 1024 bit 

sampai dengan 4096 bit (tergantung 

pada keperluan dantingkat keamanan 

yang ingin dicapai pengguna) dan dapat 

digunakan untuk beberapa tujuan, 

seperti enkripsi/dekripsi pesan rahasia, 

tandatangan/verifikasi dokumen secara 

digital dan implementasi algoritma 

hybrid pada skema Public Key 

Infrastructure (PKI). Secara umum 

kekuatan matematis algoritma RSA 

terdapat pada masalah faktorisasi 

bilangan bulat besar (Integer 

Factorization Problem), dimana dalam 

perkembangannya terdapat beberapa 

algoritma asimetrik lain yang memiliki 

dasar kekuatan matematis yang mirip 

dengan algoritma RSA, seperti 

algoritma Rabin, algoritma Williams, 

algoritma LUC, algoritma Goldwaser-

Micali dan algoritma-algoritma 

http://arstechnica.com/security/2012/10/sha1-crypto-algorithm-could-fall-by-2018/
http://arstechnica.com/security/2012/10/sha1-crypto-algorithm-could-fall-by-2018/
http://arstechnica.com/security/2012/10/sha1-crypto-algorithm-could-fall-by-2018/
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asimetrik lainnya. Terdapat beberapa 

serangan kriptanalisis yang dapat 

diterapkan pada algoritma RSA, antara 

lain : general number field sieve dan 

algoritma shor’s, namun saat ini 

serangan-serangan tersebut masih 

belumoptimal berdasarkan polinomial 

waktu terukur, sehingga algoritma RSA 

di-claim masih layak dan aman untuk 

tetap digunakan. 

 

2.4 Sertifikat Digital 
 Sertifikat digital dapat dianalogikan 

sebagai sebuahpassportatau KTP elektronik 

(bersifat unik) yang dapat mengijinkan dan 

mengotentikasikansebuah entitas atau seorang 

pengguna (secara pribadi atau mewakili 

institusi) untuk melakukan pertukaran informasi 

(dokumen) secara utuh dan aman dengan pihak 

lainnyamelalui jalur publik (internet) 

menggunakan teknik PKI.Terdapat beberapa 

penyedia sertifikat digital komersil terpercaya 

yang menjual layanan dalam menerbitkan 

sampai dengan penghancuran sertifikat digtal, 

antara lain : VeriSign, GeoTrust, Comodo, 

Digicert, Thawte, GoDaddy Network Solutions 

dan perusahaan lainnya. Sedangkan institusi 

pemerintah yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi untuk menyediakan layanan dan 

penerbitan sertifikat digital terpercaya adalah 

Lembaga Sandi Negara. Gambar 1. dibawah 

menunjukkan contoh sertifikat digital personal 

dalam format PKCS#12. 

 

 
Gambar 1. Contoh Sertifikat Digital 

Personal. 

 

Properties sertifikat digital dapat dilihat 

dan dicek dengan cara mengimport 

sertifikat tersebut kedalam perangkat 

atau komputer atau sistem yang akan 

digunakan dalam melakukan 

komunikasi.  

 

3.  IMPLEMENTASI 

TANDATANGAN DIGITAL 

Beberapa perguruan tinggi menerbitkan 

ijazah dan transkrip nilainya dengan 

ditandatangani oleh Dekan Falkutas dan 

Rektor, namun terdapat juga yang 

ditandatangani oleh Kepala Bidang 

Program dan Dekan, atau bahkan hanya 

ditandatangai oleh Dekan/Rektor. 

Implementasi tandatangan digital pada 

ijazah dan transkrip nilai tidak akan 

merubah skema penerbitan dokumen 

akademik yang telah berjalan secara 

signifikan, melainkan hanya 

menambahkan 2 buah proses, yaitu 

penandatanganan secara digital dan 

penyimpanan softcopy ijazah dan 

transkrip nilai kedalam 

repository/database perguruan tinggi. 

Adapun skema penerbitan ijazahnya 

adalah berawal dari mahasiswa 

melengkapi data dan persyaratan 

administratif pada perguruan tinggi, 

kemudian staf pendidikan mengirimkan 

draf ijazah (dalam bentuk softcopy) 

kepada staf administrasi, dimana staf 

administrasi akan melakukan 

pengecekan/verifikasi data dan 

persyaratan administratif mahasiswa 

terkait, jika sudah benar maka draf 

ijazah dan transkrip nilai dapat 

ditandatangani secara digital oleh 

Dekan Falkutas, namun jika masih 

terdapat kesalahan maka draf tersebut 

dikembalikan ke staf pendidikan untuk 

diperbaiki. Setelah draf ditandatangani, 

staf administrasi akan membuatkan draf 

surat berita acara serah terima 

penandatanganan, kemudian surat 

tersebut akan di cek/verifikasi oleh 

manajer pendidikan, jika sudah benar 

maka draf surat berita acara serah 

terima penandatanganan dapat 

ditandatangani secara digital oleh 

Dekan Falkutas, namun jika masih 

terdapat kesalahan maka draf tersebut 

dikembalikan ke staf administrasi untuk 

diperbaiki. Softcopy ijazah, transkrip 

nilai dan surat berita acara serah terima 
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yang telah ditandatangani oleh Dekan 

Falkutas dikirimkan via aplikasi ke tata 

usaha rektor. Tata usaha akan 

melakukan pengecekan/verifikasi 

kembali terhadap data dan persyaratan 

administratif mahasiswa, jika sudah 

benar maka dapat diteruskan ke Rektor 

untuk ditandatangani secara digital, 

sedangkan jika masih terdapat 

kesalahan, maka ijazah dan transkrip 

nilai tersebut dapat ditolak dan 

dikembalikan untuk diperbaiki kembali 

oleh staf pendidikan. Tata usaha 

kemudian mengaktifkan tombol 

donwload ijazah dan transkrip nilai 

pada akun aplikasi mahasiswa yang 

apabila didownload maka akan tercatat 

waktu downloadnya pada log aplikasi. 

Gambar 2. dibawah menunjukkan hasil 

implementasi tandatangan digital pada 

dokumen akademik. 

 

 
Gambar 2. Hasil Implementasi 

Tandatangan Digital Pada Dokumen 

Akademik. 

 

Softcopy ijazah dan transkrip nilai yang 

telah ditandatangani secara digital dapat 

didownload oleh mahasiswa kapanpun 

dan dimanapun tanpa khawatir 

mengenai tidak ramah lingkungan juga 

tidak dapat bertahan lama (dapat 

menguning atau rusak seiring dengan 

berjalannya waktu), memerlukan tempat 

pengarsipan/penyimpanan secara fisik 

yang tidak efektif dan semakin 

membesar seiring dengan bertambahnya 

dokumen, proses pencarian dan tracking 

dokumen yang relatif sulit, memiliki 

tingkat perawatan yang mahal, mudah 

tercecer/terselip/hilang jika 

penyimpanannya tidak dilakukan 

dengan baik dan benar, serta beberapa 

kekurangan dan permasalahan lainnya. 

Sedangkan proses verifikasi dapat 

dilakukan pada sistem perguruan tinggi 

secara online, sehingga pihak-pihak 

yang membutuhkan verifikasi tidak 

perlu khawatir adanya 

perubahan/modifikasi data maupun 

pemalsuan dokumen akademik oleh 

mahasiswa ataupun pihak lainnya. Hasil 

dari implementasi tandatangan digital 

pada ijazah dan tanskrip nilai akan 

menghilangkan mekanisme legalitas 

secara manual, demikian juga dengan 

proses verifikasi integritas informasi 

dan otentikasi pihak penerbit dokumen 

akademik, sehingga dapat mengurangi 

human error, biaya dan tenaga yang 

tidak diperlukan. Selain itu hasil 

implementasi tersebut juga akan 

menghilangkan pemanfaatan media 

kertas, mulai dari pencetakan ijazah, 

transkrip nilai, surat pengantar, surat 

berita acara serah terima 

penandatanganan, surat pengambilan 

dokumen akademik oleh mahasiswa dan 

dokumen lainnya, sehingga dapat 

mengurangi penggunaan media kertas 

secara berlebihan. 

 

4 PENGUJIAN 

 Pengujian ijazah dan transkrip 

nilai yang telah ditandatangani secara 

digital dilakukan secara secara langsung 

dan tidak langsung. Pengujian secara 

langsung dilakukan dengan melakukan 

modifikasi/perubahan menggunakan 

toolspdfeditor terhadap dokumen 

akademik. Gambar 3. dibawah 

menunjukkan hasil pengujian secara 

langsung pada dokumen akademik. 
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Gambar 3. Hasil Pengujian Secara 

Langsung. 

Berdasarkan pada hasil pengujian diatas 

dapat diketahui, bahwa dokumen 

akademik yang telah ditandatangani 

secara digital tidak dapat dirubah, baik 

menambahkan teks, gambar, 

stabilo(highlight), menghilangkan 1 

(satu) atau lebih halaman, maupun 

perubahan kebijakan keamanan 

(security properties), sehingga keutuhan 

data (data integrity) dan keabsahan 

(validity) dari dokumen yang telah 

ditandatangani secara digial dapat 

terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah 

pengujian secara tidak langsung, yaitu 

melakukan perubahan/modifikasi 

dengan menghilangkan 1 atau lebih 

baris string yang dipilih secara acak 

menggunakan tools teks editor terhadap 

dokumen akademik. Gambar 4. 

dibawah menunjukkan hasil pengujian 

secara tidak langsung pada dokumen 

akademik. 

 

 
Gambar 4. Hasil Pengujian Secara 

Tidak Langsung. 

 

Hasil dari perubahan secara tidak 

langsung pada dokumen akademik 

dengan menggunakan teks editor tetap 

dapat dibuka dan dibaca menggunakan 

toolspdf reader namun akan 

menghilangkan visible watermark yang 

teradapat pada kolom tandatangan 

dokumen akademik, selain itu 

perubahan tidak langsung juga akan 

memberikan notifikasi, bahwa terdapat 

error pada format tandatangan digital 

dan dokumen output perizinan, 

sehingga pengguna dapat mengetahui 

bahwa dokumen akademik tersebut 

telah mengalami modifikasi/perubahan. 

 

5.  KESIMPULAN 

 Berdasarkan pada hasil pengkajian 

yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa tandatangan digital dapat 

diimplementasikan untuk 

mengamankan dokumen ijazah dan 

transkrip nilai, sehingga dokumen 

akademik tersebut aman dari 

perubahan/modifikasi dan pemalsuan, 

selain itu verifikasi dokumen ijazah 

juga dapat dilakukan dengan lebih 

mudah dan capat via online dimanapun 

dan kapanpun. Dengan implementasi 

tandatangan digital dapat dipastikan 

tidak akan terjadi lagi kasus-kasus 

penipuan ataupun pemalsuan dokumen 

akademik oleh pihak yang tidak 

berwenang atauapun pihak dengan 

tujuan yang tidak semestinya. 
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