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Abstrak
Sistem komputer bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang aman jika telah memenuhi beberapa syarat
tertentu untuk mencapai suatu tujuan keamanan. Secara garis besar, persyaratan keamanan sistem komputer
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Dalam keamanan komputer,
khususnya data file teks berekstensi txt. Memungkinkan pengguna untuk membuka atau mengakses data file
teks berekstensi txt. Maka untuk mengamankan dokumen atau data yang bersifat penting diperlukannya
sebuah cara untuk mengamankan suatu data atau informasi dengan menggunakan teknik encode
menggunakan aplikasi algoritma base64 yang dimana penulis membuat aplikasi tersebut menggunakan
bahasa pemrograman php. Saat ini sudah banyak berkembang teknik encode yang mendukung untuk
mengamankan suatu data atau informasi yang kita punya dari orang atau pihak yang tidak berhak untuk
mengakses data atau informasi tersebut.
Kata Kunci : Keamanan data,encode,decode text, Algoritma base64
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi menjadi salah satu
kemajuan yang penting dalam penyajian
informasi, seperti halnya komputer sebagai
sebuah perangkat yang memiliki peran penting
dalam sistem informasi yang digunakan oleh
banyak pihak. Masalah keamanan dan
kerahasiaan data merupakan salah satu aspek
penting dari suatu sistem informasi, Pentingnya
informasi dikirim dan diterima oleh orang yang
berkepentingan, Informasi akan tidak berguna
apabila di tengah jalan disadap atau dibajak oleh
orang yang tidak berhak.
Sistem komputer bisa dikatakan sebagai
suatu sistem yang aman jika telah memenuhi
beberapa syarat tertentu untuk mencapai suatu
tujuan keamanan. Secara garis besar, persyaratan
keamanan sistem komputer dapat dibedakan
menjadi tiga, yaitu kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan. Dalam keamanan komputer,
khususnya data file teks berekstensi txt.
Memungkinkan pengguna untuk membuka atau
mengakses data file teks berekstensi txt. Maka
untuk mengamankan dokumen atau data yang
bersifat penting diperlukannya sebuah cara untuk
mengamankan suatu data atau informasi dengan
menggunakan teknik encode menggunakan
base64. Saat ini sudah banyak berkembang teknik
encode yang mendukung untuk mengamankan
suatu data atau informasi yang kita punya dari
orang atau pihak yang tidak berhak untuk
mengakses data atau informasi tersebut.
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Keamanan merupakan salah satu aspek
terpenting dari sebuah sistem informasi. Masalah
keamanan sering kali kurang mendapat perhatian
dari para perancang dan pengelola sistem
informasi. Seringkali masalah keamanan berada
di urutan setelah tampilan,bahakan diurutan
terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap
penting. Dan seringkali masalah keamanan tidak
begitu diperdulikan bahkan ditiadakan (Dony
Ariyus,2006).
Transformasi base64 merupakan salah
satu algoritma untuk Encode dan Decode suatu
data ke dalam format ASCII yang didasarkan
kepada bilangan dasar 64 atau bisa dikatakan
sebagai salah satu metode yang digunakan untuk
melakukan encode (penyandian) terhadap data
binary (SNATI,2012).
1.

Keamanan Data

Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua
pekerjaan membutuhkan komputer, dan hampir
semuanya menyimpan data – data pekerjaan
tersebut dalam komputer. Data – data yang
disimpan dalam komputer itu bisa berupa data
public maupun data penting suatu perusahaan.
Data – data penting suatu perusahaan seharusnya
tidak dapat diakses oleh orang lain diluar
perusahaan tersebut. Tetapi pada masa sekarang,
banyak
sekali
perusahaan
yang
tidak
memperdulikan mengenai keamanan di komputer
mereka, dan akhirnya menyebabkan ada pihak
dari luar perusahaan yang dapat mengakses serta
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mengambil atau mengubah data – data penting
perusahaan tersebut.
Maka dari itu, keamanan komputer
sangat perlu untuk digunakan, tidak hanya oleh
perusahaan besar saja, melainkan oleh semua
orang yang menggunakan komputer. Jika kita
tidak ingin ada orang lain yang dapat mengakses
data kita, maka kita harus memperhatikan
keamanan dalam komputer kita. Ada beberapa
cara yang dapat digunakan oleh pihak lain untuk
mengakses komputer kita, tetapi ada juga
beberapa cara bagi kita untuk mengamankan
komputer kita tersebut (Tri Wahyu W, 2008).
Menurut Dony Ariyus (2008), keamanan
data pada lalu lintas jaringan adalah suatau hal
yang diinginkan semua orang untuk menjaga
privasi, supaya data dikirim aman dari gangguan
orang yang tidak bertanggung jawab, yang
disembunyikan
menggunakan
algoritma
kriptografi.
Teknik pengamanan data menggunakan
enkripsi dan dekripsi dikenal dengan nama
kriptografi, sebagai sebuah ilmu atau seni untuk
mengamankan pesan atau data dengan cara
menyamarkan pesan tersebut sehingga hanya
dapat dibaca oleh pengirim dan penerima pesan
(Semuhil Tiharjadi, 2009).
2.

Algoritma Base64

Transformasi Base64 merupakan salah satu
algoritma untuk encoding dan decoding suatu data
ke dalam format ASCII, yang didasarkan pada
bilangan dasar 64 atau bisa dikatakan sebagai
salah satu metoda yang digunakan untuk
melakukan encoding (penyandian) terhadap data
binary. Karakter yang dihasilkan pada
transformasi Base64 ini terdiri dari A….Z, a….z
dan 0….9, serta ditambah dengan dua karakter
terakhir yang bersimbol yaitu + dan / serta satu
buah karakter sama dengan (=) yang digunakan
untuk penyesuaian dan menggenapkan data
binary atau istilahnya disebut sebagai pengisi pad.
Karakter simbol yang akan dihasilkan akan
tergantung dari proses algoritma yang berjalan.
Kriptografi
transformasi
Base64
banyak
digunakan di dunia internet sebagai media data
format untuk mengirimkan data, ini dikarenakan
hasil dari Base64 berupa plaintext, maka data ini
akan jauh lebih mudah dikirim, dibandingkan
dengan format data yang berupa binary. Dalam
implementasinya
beberapa
contoh
dalam
transformasi Base64, yang antara lain adalah
sebagai berikut (Febrian, 2012) :
a. PEM (Privacy-Enhaced Mail) adalah
protocol pertama dengan teknik Base64 yang
didasarkan pada RFC 989, yang terdiri dari 7
karakter (7-bit) yang digunakan pada SMTP
dalam transfer data tapi untuk sekarang PEM
sudah tidak menggunakan RFC 989 tapi

b.

c.

sudah di ganti dengan RFC 1421 yang
menggukana karakter A….Z, a….z, 0….9.
MIME (Multi Purpose Mail Extension)
didasarkan pada RFC 2045. Teknik encoding
Base64 MIME, mempunyai konsep yang
berdasarkan RFC 1421 versi PEM.
Sedangkan MIME diakhiri dengan padding
“=” pada hasil akhir encoding.
UTF-7 didasarkan pada RFC 2152, yang
umumnya disebut “MODIFICATION BASE”
UTF-7 menggunakan karakter MIME, tidak
memakai
padding”=”,
karakter
“=”
digunakan sebagia escape untuk encoding.
Tabel 2. Index Base 64

Val
ue
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ch
ar
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Base64 Encoding Table
Val Ch Val Ch Val
ue
ar
ue
ar
ue
16
Q
32
G
48
17
R
33
H
49
18
S
34
I
50
19
T
35
J
51
20
U
36
K
52
21
V
37
L
53
22
W
38
M
54
23
X
39
N
55
24
Y
40
O
56
25
Z
41
P
57
26
A
42
Q
58
27
B
43
R
59
28
C
44
S
60
29
D
45
T
61
30
E
46
U
62
31
F
47
V
63

Ch
ar
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+
/

Teknik encoding
Teknik encoding Base64 sebenarnya
sederhana, jika ada satu (string) bytes yang akan
disandikan ke Base64 maka caranya adalah
(Ariyus, 2008) :
a. Pecah string bytes tersebut ke per-3 bytes.
b. Gabungkan 3 bytes menjadi 24 bit. Dengan
catatan 1 bytes = 8 bit, sehingga
3x8=
24 bit.
c. Lalu 24 bit yang disimpan di-buffer
(disatukan) dipecah-pecah menjadi 6 bit,
maka akan menghasilkan 4 pecahan.
d. Masing masing pecahan diubah ke dalam
nilai decimal, di mana maksimal nilai 6 bit
dalah 63.
e. Terakhir, jadikan nilai nilai desimal tersebut
menjadi indeks untuk memilih karakter
penyusun dari base64 dan maksimal adalah
63 atau indeks ke 64 (Ahmad, 2013).
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Untuk lebih jelasnya, berikut adalah
contoh, misalkan mempunyai plaintext : UPIYPTK encode dilakukan dengan metode base64
yang di mana dilakukan mencari kode ASCII
yang dimana kode ASCII tersebut masing-masing
memiliki panjang 1 karakter 8bit yang dimana
8bit d digabungkan menjadi 24 bit dari 24 bit di
pecah menjadi 6bit maka diperoleh ciphertext
sebagai berikut :
U=85, P=80, I=73,-=45, Y=89, P=80, T=84,
K=75.
Di ambil 3 karkater terdepan yaitu UPI untuk di
encode menggunakan base64 Kurangi 85 dengan
64 Karena 85 bisa dikurangi dengan 64 maka kita
tuliskan 1.
85 – 64 = 21. Kemudian hasil 21
dikurangkan dengan 32. Karena 21 tidak bisa
dikurangi dengan 32, maka kita tuliskan 0. 2116=1,5-8=0, 5-4=1, 1-2=0, 1-1=1. Sehingga dari
nilai 85 akan terbentuk bilangan 1010101. Karena
hanya ada 7 bilangan maka kita tambahkan 0 di
depan menjadi 01010101. Sehingga biner 8 bit
dari U.
85 21 21 5 5 1 1
64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 0 1 0 1 = 7 bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01010101=U
80 16 16 0 0 0 0
64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 0 0 0 0 = 7 bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01010000=P
73 9 9 9 1 1 1
64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 1 0 0 1= 7 bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01001001=I
Setelah dapat biner dari masing-masing
huruh gabungkan 8bit menjadi 24bit
010101010101000001001001 = 24bit. 24bit di
pecah menjadi 6bit sehingga menjadi:
010101=21
010101=21
000001=1
001001=9
Jadikan nilai – nilai tersebut untuk
memilih karakter penyusun dari base64
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/ di mana [A
= 0], maka atau Base64Char[0] = “A”
21=V, 21=V, 1=B, 9=J
Jadi encode dari UPI=VVBJ
Setelah itu akan di encode karakter -YP dengan
cara yang sama
-=45, Y=89, P=80
45 45 13 13 5 1 1
64 32 16 8 4 2 1
0 1 0 1 1 0 1 = 7bit + 0 di depan sehingga
menjadi 00101101 = 89 25 25 9 1 1 1
64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 1 0 0 1 = 7bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01011001 = Y
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80 16 16 0 0 0 0
64 32 16 8 4 2 1
1 0
1 0 0 0 0 = 7 bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01010000 = P
Setelah dapat biner dari masing-masing
huruh gabungkan 8bit menjadi 24bit
001011010101100101010000=24bit.
24bit
dipecah menjadi 6bit sehingga menjadi:
001011=11
010101=21
100101=37
010000=16
Jadikan nilai – nilai tersebut untuk
memilih karakter penyusun dari base64
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/ dimana [A
= 0], maka atau Base64Char[0] = “A”
11=L, 21=V, 37=l, 16=Q
Jadi encode dari –YP=LVlQ
Setelah itu akan diencode karakter TK dengan
cara yang sama
T=84, K=75
84 20 20 4 4 0 0
64 32 16 8 4 2 1
1 0 1 0 1 0 0 = 7bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01010100 = T
75 11 11 11 3 3 1
64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 1 0 1 1 = 7bit + 0 di depan sehingga
menjadi 01001011 = K
Setelah dapat biner dari masing-masing
huruh gabungkan 8bit menjadi 24bit
010101000100101100000000=24bit. 24bit di
pecah menjadi 6bit sehingga menjadi:
010101=21
000100=4
101100=44
Jadikan nilai – nilai tersebut untuk
memilih karakter penyusun dari base64
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdef
ghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/ dimana [A
= 0], maka atau Base64Char[0] = “A”
21=V, 4=E, 44=s
Jadi encode dari TK adalah VEs biar
genap maka tambahkan = jadi encode dari TK
adalah VEs=. Keseluruhan encode dari UPIYPTK adalah VVBJLVlQVEs=
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Encode

Gambar 3. Flowchart Proses Encode
2.4. Analisa Proses Decode
START

INPUT
KARAKTER
ASCII/
ENCODE

KONVERSI INDEX
ASCII KE BINERY

BUAT
PENGELOMPOK
AN MASINGMASING 6 BYTE

GABUNGKAN KE
24 BIT

PECAH MENJADI
8 BIT

KONVERSI INDEX BASE 64 DESIMAL

HASIL KONVERSI/DECODE

2.
END

Gambar 4. Flowchart Proses Decode
Untuk memudahkan decode Kita
melakukan proses decode dengan membagi
menjadi 3 proses sebagai berikut:
VVBJ, LVlQ, VEs= decode dilakukan untuk
mengembalikan cipehertext menjadi plaintext
dengan Metode Base64.Diperoleh Plaintext
sebagai berikut :
Diambil encode dari contoh di atas
sebagai berikut:
1. Proses decode VVBJ
Masing-masing karakter encode di atas
memiliki panjang 6 bit yang di mana

V=21,V=21,B=1,J=9. Jadikan nilai – nilai
tersebut
menjadi indeks untuk
memilih
karakter penyusun dari base64
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
dimana [A = 0], maka atau Base64Char[0] =
“A”, bit tersebut didapat dari karakter UPI
yang mau diencode yang di mana masingmasing karakter memiliki panjang 8 bit yaitu:
01010101=85.
Di mana 85 itu adalah nilai ascii dari U
01010000=80.
Di mana 80 itu adalah nilai ascii dari P
01001001=73.
Di mana 73 itu adalah nilai ascii dari I
Yang di mana dari karakter tersebut
digabungkan menjadi 24 bit seperti di bawah
ini:
010101010101000001001001
setelah itu 24 bit dipecah menjadi 6 bit yang
dapat dihasilkan sebagai berikut:
010101=21
010101=21
000001=1
001001=9
Setelah kita mendaptkan nilai dari 6 bit di
atas maka kita akan melakukan proses
penggabungan dari 6 bit menjadi 24 bit.
Setelah digabungkan menjadi 24 bit akan
dipecah menjadi 8 bit yang hasilnya yaitu:
01010101
01010000
01001001
Yang di mana dari bilangan biner tersebut
memiliki nilai decimal seperti berikut:
01010101=85
01010000=80
01001001=73
Setelah dapat nilai decimal maka nilai dari
decimal tersebut dibuat ke karakter ASCII
yang di mana nilai dari 85 di kode ASCII
adalah U, 80=P, 73=I. Jadi dari encode VVBJ
dihasilkan decode UPI.
Proses decode LVlQ
Masing-masing karakter encode di atas
memiliki panjang 6 bit yang di mana
L=21,V=21,l=37,Q=16. Jadikan nilai – nilai
tersebut
menjadi indeks untuk
memilih
karakter penyusun dari base64
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
dimana [A = 0], maka atau Base64Char[0] =
“A” bit tersebut didapat dari karakter -YP
yang mau di encode yang mana masingmasing karakter memiliki panjang 8 bit yaitu:
00101101=45, di mana 45 itu adalah nilai
ascii dari 01011001=89,di mana 89 itu adalah nilai
ascii dari Y
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3.
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01010000=80,di mana 80 itu adalah nilai
ascii dari P
Yang mana dari karkter tersebut digabungkan
menjadi 24 bit seperti di bawah ini:
001011010101100101010000, setelah itu 24
bit dipecah menjadi 6 bit yang dapat
dihasilkan sebagai berikut:
001011=11
010101=21
100101=37
010000=16
Setelah kita mendaptkan nilai dari 6 bit di
atas maka kita akan melakukan proses
penggabungan dari 6 bit menjadi 24 bit.
Setelah digabungkan menjadi 24 bit akan
dipecah menjadi 8 bit yang hasilnya yaitu:
00101101
01011001
01010000
Yang mana dari bilangan biner tersebut
memiliki nilai decimal seperi berikut:
00101101=45
01011001=89
01010000=80
Setelah dapat nilai desimal maka nilai dari
desimal tersebut dibuat ke karakter ASCII
yang di mana nilai dari 45 di kode ascii
adalah -,89=Y,80=P. Jadi dari encode LVlQ
dihasilkan decode -YP.
Proses decode VEs=
Masing-masing karakter encode di atas
memiliki panjang 6 bit yang di mana
V=21,E=4,s=44. Jadikan nilai – nilai tersebut
menjadi indeks untuk
memilih
karakter
penyusun dari base64
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/ di
mana [A = 0], maka atau Base64Char[0] =
“A” bit tersebut didapat dari karakter TK
yang mau diencode yang di mana masingmasing karkter memiliki panjang 8 bit yaitu:
01010100=84,di mana 84 itu adalah nilai
Ascii dari T
01001011=75,di mana 75 itu adalah nilai
Ascii dari K
Yang di mana dari karakter tersebut
digabungkan menjadi 24 bit tapi karena
karakter T dan K tidak cukup maka
ditambahkan 0 di belakang sampai
mencukupi 24 bit seperti di bawah ini:
010101000100101100000000
setelah itu 24 bit di pecah menjadi 6 bit yang
dapat dihasilkan sebagai berikut:
010101=11
000100=21
101100=37
Setelah kita mendaptkan nilai dari 6 bit di
atas maka kita akan melakukan proses
penggabungan dari 6 bit menjadi 24 bit.

Setelah digabungkan menjadi 24 bit akan
dipecah menjadi 8 bit yang hasilnya yaitu:
01010100
01010110
00000000(penambahan agar mencukupi 24
bit)
Yang mana dari bilangan biner tersebut
memiliki nilai decimal seperti berikut:
01010100=84
01010110=75
Setelah dapat nilai decimal maka nilai dari
decimal tersebut di buat ke karakter ASCII
yang mana nilai dari 84 di kode Ascii adalah
T,75=K. Jadi dari encode VEs= dihasilkan
decode TK

Gambar 4. Hasil proses Encode

KESIMPULAN
Penulis memperoleh beberapa kesimpulan dari
hasil pengerjaan tugas akhir ini, yang
diimplementasikan pada sebuah aplikasi encode
dan decode data text. Dengan beberapa poin yaitu:
1. Base64 di bangun menggunakan bahasa
pemrograman PHP, dapat menjadi solusi
alternatif bagi pengembangan keamanan data
untuk menyediakan layanan penyandian
secara gratis melalui media website.
2. Penyandian Base64 dapat diimplementasikan
dengan cara konversikan karakter ASCII ke
binary.
3. Base64 di pecahkan dengan waktu cukup
lama di karenakan base64 banyak melalui
proses konversi.
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