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Abstract – Makalah ini membahas tentang rancangan 
protokol untuk  keperluan transaksi belanja online 
dengan kartu kredit secara CNP(Card Not Present). 
Sejak dunia eCommerce menggunakan mekanisme 
transaksi kartu kredit secara CNP, transaksi ini 
terkenal tidak aman. Akibatnya, banyak terjadi kasus 
penyalahgunaan kartu kredit (card fraud) yaitu 
penggunaan kartu kredit oleh oknum-oknum yang 
tidak terotorisasi. Pihak yang dirugikan adalah pihak 
penjual/merchant yang sudah memberikan 
barang/jasa kepada oknum namun tidak mendapatkan 
bayaran karena transaksi telah dibatalkan oleh 
pemmilik kartu  yang sebenarnya. Masalah ini juga 
tidak lepas dari mudahnya mendapatkan informasi 
tentang kartu kredit serta protokol transaksi CNP 
yang cenderung memudahkan transaksi namun 
berdampak dengan rendahnya sekuritas sistem. Oleh 
karena itu, penulis merancang sebuah protokol yang 
berbasis algoritma kriptografi kunci-publik dan fungsi 
hash satu-arah yang meminimalkan terjadinya praktik 
card fraud. Algoritma yang digunakan adalah 
algoritma RSA dan fungsi hash yang digunakan 
adalah MD5. Namun demikian, protokol ini hanya 
sebatas rancangan dan belum pernah 
diimplementasikan di dunia nyata sehingga kekuatan 
dan kompatibilitas protokol belum sepenuuhnya dapat 
diukur. Implementasi disimulasikan dengan bahasa 
pemrograman PHP dan hanya menggunakan satu 
terminal/komputer yang dapat berfungsi sebagai 
client/pembeli, payment gateway, dan server/provider. 
 
  
Kata Kunci: CNP, credit card, frauder, card fraud, 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1. Kartu Kredit 
Kartu kredit merupakan sebuah kartu yang 
memungkinkan seseorang untuk berbelanja 
produk/jasa secara elektronis tanpa perlu membawa 
ataupun tidak memiliki uang cash. Ketika suatu 
pembelian dilakukan oleh si pemilik kartu, transaksi 
pembayaran dilakukan dengan memasukkan jumlah 
nominal pembayaran secara elektronis dan 
menggesekkan kartu kredit ke suatu alat (terminal) 
yang dapat membaca serta mengambil informasi detail 
tentang kartu kredit (termasuk nomor kartu) pada pita 
magnet. Terminal tersebut terhubung dengan pihak 
penyedia kartu (provider) yang kemudian menransfer 

sejumlah uang ke pihak bank si penjual (merchant) 
sebesar jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli. 
 
Dengan kata lain, pembeli yang melakukan 
pembayaran dengan kartu kredit sama halnya dengan 
meminjam uang atau berutang terlebih dahulu kepada 
pihak provider, lalu hutang tersebut akan dibayar oleh 
sang pemilik kartu pada periode-periode tertentu. 
Pihak provider biasanya juga menentukan batas akhir 
tanggal pembayaran minimum. Jika pemilik kartu 
belum membayar utangnya setelah melewati batas 
tanggal tersebut, maka utang tersebut akan dikenakan 
bunga (interest). 
 
1.2. Transaksi CNP (Card not present) 
Transaksi CNP biasanya dilakukan pada dunia 
eCommerce. Pada transaksi ini tidak dilakukan 
penggesekan kartu kredit ke sebuah terminal untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang tersimpan 
pada pita magnet. Pengambilan informasi dilakukan 
dengan pemasukan data secara manual melalui form 
pada suatu halaman web. Data-data yang dimasukkan 
adalah nomor kartu kredit, expiry date,  serta 
informasi tambahan mengenai si pemilik kartu untuk 
verifikasi. Ilustrasi sederhana dari form masukan 
tersebut adalah sebagai berikut. 
 

 
Gambar 1. Form transaksi CNP 

 
Jika kita lihat ilustrasi di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa transaksi CNP sangat mudah untuk dilakukan. 
Namun, trade-off yang harus dibayar akibat 
kemudahan tersebut adalah tingkat keamanan yang 
sangat rendah. Seseorang yang bukan pemilik kartu 
bisa saja melakukan transaksi ilegal jika dia 
mendapatkan semua informasi yang tertera pada 
ilustrasi di atas. Oknum tersebut terkenal dengan 
sebutan frauder. Pencurian informasi kartu kredit itu 
sendiri disebut dengan card fraud. Saat ini, Frauder 



memiliki jaringan tersendiri dan saling bertukar 
informasi kartu kredit. Mereka mendapatkan 
informasi-informasi tersebut melalui berbagai cara. 
Cara yang paling mudah adalah melalui jalur kasir. 
Pada saat transaksi pembayaran dilakukan, kasir bisa 
saja mencatat semua informasi (termasuk nomor kartu 
kredit dan informasi tambahan lainnya).  Cara lain 
adalah dengan cara membuka basis data situs penjual 
yang mencatat informasi kartu-kartu kredit pembeli 
yang pernah melakukan transaksi jual beli. Dan masih 
banyak cara-cara jahat lainnya yang diketahui maupun 
yang belum diketahui oleh penulis. Jika transaksi 
berjalan dengan lancar, frauder akan mendapatkan 
barang/jasa dari pihak penjual, sedangkan pihak 
penjual tidak mengetahui bahwa pembeli bukanlah 
pemilik kartu kredit yang sah.  
 
Sebenarnya praktik card fraud dapat dengan mudah 
dilacak oleh pemilik kartu. Pemilik kartu selalu 
diberikan history penggunaan kartu kredit setiap 
bulannya oleh pihak provider. Apabila ada catatan 
transaksi yang janggal atau tidak pernah dilakukan 
oleh pemilik, maka pemilik dapat mengajukan 
banding ke pihak provider untuk membatalkan 
transaksi. Oleh karena itu, praktik card fraud tidak 
merugikan pihak pemilik kartu. Yang paling dirugikan 
adalah pihak penjual yang sudah memberikan 
barang/jasa, namun tidak dibayar karena transaksi 
telah dibatalkan. 
 
Untuk menutupi celah keamanan tersebut, beberapa 
provider memberikan PIN sepanjang 3 s.d. 4 digit 
yang tertera di belakang kartu. PIN tersebut juga akan 
ikut dimasukkan pada form transaksi CNP untuk 
otentikasi pemilik kartu. Namun demikian, 
menuliskan informasi PIN di belakang kartu tetap 
memiliki resiko terjadinya card fraud. Tanpa 
sepengetahuan pemilik, frauder bisa saja membaca 
PIN tersebut dengan melakukan trik-trik khusus. Maka 
dari itu, karena alasan keamanan, transaksi CNP 
jarang digunakan dibandingkan dengan  mekanisme 
transaksi lainnya. 
 
1.3. Protokol transaksi CNP 
 
Ada 2 buah jenis protokol yang sering digunakan pada 
transaksi CNP, yaitu 1) Tanpa Payment Gateway, 2) 
Dengan Payment Gateway 
 
1.3.1. Tanpa Payment Gateway 
Protokol ini menghubungkan pembeli dengan penjual 
secara langsung. Seluruh informasi tentang kartu 
kredit yang dimasukkan oleh pembeli pada saat 
dilakukannya transaksi pembelian akan tercatat pada 
komputer penjual. 
 
Keterangan di atas dapat diilustrasikan dengan gambar 
sebagai berikut. 

 
Gambar 2. Protokol tanpa Payment Gateway 

 
Untuk meningkatkan tingkat keamanan, protokol 
tersebut biasanya ditambah dengan SSL (Secure 
Socket Layer), SSH (Secure Shell) dengan berbagai 
algoritma enkripsi seperti DES, RSA, dan ECC, agar 
informasi-informasi yang dikirimkan tidak dapat 
dibaca dan diketahui oleh pihak penyadap. 
 
Jika seorang pemilik kartu kredit melakukan transaksi 
pembelian secara CNP dengan berbagai merchant, 
maka data-data mengenai kartu kredit akan tercatat di 
mana-mana sehingga mempertinggi resiko bocornya 
informasi ke pihak-pihak yang tidak terotorisasi.  
 
 
1.3.2. Dengan Payment Gateway 
Protokol ini dilengkapi dengan pihak ketiga (Payment 
Gateway) yang menjadi perantara transaksi antara 
pihak pembeli dan penjual. Payment Gateway 
menerima informasi tentang barang yang akan dibeli 
dari penjual dan juga menerima informasi tentang 
kartu kredit dari pembeli. Dengan mekanisme ini, 
maka nomor kartu kredit beserta informasi tambahan 
lainnya hanya diberitahukan kepada payment gateway 
dan tidak diberitahukan kepada pihak penjual 
sehingga meninimalisir tingkat kebocoran informasi. 
Payment Gateway juga membantu penjual untuk 
melakukan validasi dan verifikasi tentang kartu kredit. 
 
Berikut ini ilustrasi penggunaan Payment Gateway 
pada protokol transaksi CNP. 
 

 
Gambar 3. Protokol dengan Payment Gateway 



2.  PROTOKOL VERIFIKASI DENGAN 
ALGORITMA KRIPTOGRAFI KUNCI-PUBLIK 
 
Pada saat ini, standar protokol transkasi CNP yang 
banyak digunakan mensyaratkan untuk menggunakan 
PIN(Personal Identification Number) sebagai tanda 
otentikasi pemilik kartu. Sebelumnya, mekanisme 
transaksi yang dilakukan tidak menggunakan PIN 
sehingga banyak terjadi praktik card fraud. Namun, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan walaupun 
mekanisme transaksi tersebut telah menggunakan PIN, 
yaitu : 

1. Beberapa provider kartu kredit menuliskan 
PIN dibelakang kartu kredit sehingga 
membuka kesempatan bagi pihak yang tidak 
terotorisasi untuk dapat mengetahui PIN. 

2. Pada waktu dilakukannya transaksi CNP, 
informasi kartu kredit beserta dengan PIN 
ikut terkirim ke terminal pihak luar (provider 
atau penjual) sehingga jika terjadi 
penyadapan yang dilakukan oleh 
intruder(penyadap), PIN dapat diketahui. 

 
Untuk mengatasi masalah poin 1, sebaiknya pihak 
provider tidak menuliskan PIN dibelakang kartu 
kredit. Sedangkan, untuk mengatasi masalah poin 2, 
penulis mengusulkan rancangan protokol verifikasi 
transaksi CNP dengan menggunakan algoritma 
kriptografi kunci publik RSA dan fungsi hash MD5. 
Tujuan dari penggunaan protokol ini sama dengan 
protokol-protokol yang telah ada yaitu selain untuk 
melakukan validasi terhadap kartu kredit, juga untuk 
mengotentikasi apakah pihak pembeli yang melakukan 
transaksi pembelian benar-benar merupakan pemilik 
kartu kredit yang sah. Mekanisme yang diusulkan 
hampir sama dengan mekanisme verifikasi pada tanda 
tangan digital. Penggunaan fungsi hash MD5 
dimaksudkan untuk kemudahan verifikasi agar string-
string yang dibandingkan tidak terlalu panjang. 
Protokol ini juga memanfaatkan Payment Gateway 
sebagai pihak ketiga agar mekanisme berjalan lebih 
aman. 
 
Pembangkitan kunci publik dan kunci privat dilakukan 
oleh pihak provider. Kunci publik akan diberitahukan 
kepada Payment Gateway, sedangkan kunci privat 
diberitahukan kepada pemilik kartu. Kunci privat 
harus benar-benar dijamin bahwa tidak boleh ada 
pihak lain yang mengetahui selain pemilik kartu dan 
provider. 
 
Mekanisme pemasukan informasi-informasi tentang 
kartu kredit pada saat melakukan transaksi pembelian 
sama dengan mekanisme pada umumnya. Namun, 
pembeli diharuskan untuk memasukkan kunci privat 
untuk mengenkripsi informasi-informasi transaksi 
yang telah dimasukkan. 
 
 
 

Langkah-langkah mekanisme pemverifikasian data 
kartu kredit pada protokol ini adalah sebagai berikut. 
1.  Pembeli memasukkan data mengenai kartu kredit 

(name, id number, address, card number, expiry 
date) beserta kunci privatnya. 

2. Semua data yang dimasukkan (kecuali kunci privat) 
dikonkatenasi menjadi sebuah string baru. 
Kemudian, string tersebut di-hash dengan fungsi 
MD5 yang menghasilkan sebuah message digest. 
Lalu, message digest tersebut dienkripsi dengan 
kunci privat pembeli menghasilkan sebuah 
signature.  

3. Semua data mengenai kartu kredit beserta 
signature-nya dikirimkan ke Payment Gateway. 
Sedangkan, kunci privat tidak ikut dikirimkan. 

4. Payment Gateway melakukan validasi terhadap 
kartu kredit dengan membandingkan data yang 
dikirimkan oleh pembeli dengan data yang 
diperoleh dari basis data provider. 

5. Bila data kartu kredit valid, selanjutnya Payment 
Gateway melakukan otentikasi pemilik kartu 
kredit. Otentikasi dilakukan dengan cara 
mendekripsi signature dengan kunci publik pemilik 
kartu dan menghasilkan kembali message digest 
(Digest 1). Kunci publik dapat dicari pada basis 
data berdasarkan nomor KTP pemilik kartu. 
Kemudian, sistem melakukan konkatenasi terhadap 
string-string data kartu-kredit (name, id_number, 
address, card number, expiry date) yang diperoleh 
dari pihak provider menjadi sebuah string baru. 
Kemudian, string tersebut di-hash dengan fungsi 
MD5 menghasilkan message digest (Digest 2). 
Lalu, Digest 2 dicocokkan dengan Digest 1. 
Apabila kedua message digest tersebut sama, maka 
pihak pemilik kartu kredit/pembeli merupakan 
pihak yang otentik/sah. 

 
Dengan mekanisme pemverifikasian seperti yang telah 
dijabarkan di atas, kunci privat pembeli benar-benar 
dijamin agar tidak diketahui oleh pihak selain pihak 
pembeli dan provider karena kunci privat tidak ikut 
dikirim ke pihak payment gateway. Pengenkripsian 
signature dilakukan pada komputer client (pembeli). 
 
Berikut ini diagram yang menjelaskan tentang 
langkah-langkah mekanisme verifikasi data kartu 
kredit pada protokol yang telah diuraikan di atas 
 



 
Gambar 4. Diagram Rancangan Protokol 

Modifikasi 
 
3. SIMULASI IMPLEMENTASI, HASIL DAN 
PEMBAHASAN 

  
Pada bagian ini, penulis akan mensimulasikan 
implementasi dari protokol yang telah dirancang. 
Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa 
PHP yang berbasis client/server.  
 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pihak 
provider membangkitkan kunci privat dan kunci 
publik terlebih dahulu. Kunci privat akan diberikan 
kepada pemilik kartu, sedangkan kunci publik akan 
diberikan kepada payment gateway.  
 
3.1 Pembangkitan Kunci 
Untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat, 
dibutuhkan 2 buah bilangan prima p dan q yang 
bersifat rahasia. Berikut ini kode program pembangkit 
kunci RSA dalam bahasa pemrograman PHP : 
<?  
//nilai variabel-variabel di bawah ini dapat diganti-ganti. 
Semakin besar semakin baik agar kunci privat yang 
dihasilkan  juga besar sehingga mempersulit percobaan 
kriptanalisis 
$batas_bawah = 0;  
$P_UP = 100; 
$P_LW = 1; 
 
//inisialisasi kunci-kunci 
$pub_key = 0; 

$priv_key = 0; 
$n = 0; 
while(!($priv_key > $batas_bawa)){ //kunci privat tidak 
boleh <= batas bawah 
 while(!(isPrime($p) && isPrime($q))){ 
 //$p dan $q di generate secara random berulang-
ulang hingga $p dan $q bilangan prima 
  $p = rand($P_LW,$P_UP); 
  $q = rand($P_LW,$P_UP); 
 } 
 $n = $p * $q; 
 $phi = ($p-1) * ($q - 1); 
 $pub_key = gcd($phi);  
 $priv_key = euler($pub_key,$phi); 
} 
echo "Public Key : $pub_key<br>"; 
echo "Private Key : $priv_key<br>"; 
echo "N = $n"; 
 
/*body fungsi isPrime,gcd, euler*/ 
function isPrime($bil){ 
 //fungsi boolean untuk mengecek apakah $bil 
bilangan prima atau bukan 
 $floatBil = (float)$bil; 
 $bilSqr = sqrt($floatBil); 
 if($bil < 2){ 
  return 0; 
 } 
 $bilCount = 2; 
 if(($bil % $bilCount) == 0){ 
  return 0; 
 } 
 $bilCount = 3; 
 for($x = $bilCount;$x<$bilSqr;$x+=2){ 
  if($bil % $x == 0){ 
   return 1; 
  } 
 } 
 return true; 
} 
function gcd($nPHI)  
{ 
/* Sebaiknya nilai $N_UP dan $N_DOWN diperbesar untuk 
memghasilkan public key yang besar */ 
     $N_UP  = 100;  
     $N_LW  = 1; 
     $nE = rand($N_LW, $N_UP); 
     while(true) 
     { 
          $x = $nPHI % $nE; 
          $y = $x % $nE; 
          if ($y != 0 && isPrime($nE)) 
          { 
             return $nE; 
          } 
          else 
          { 
             $nE++; 
          } 
     } 
} 
function euler($pub_key,$phi) 
{ 
    $u1 = 1; 
    $u2 = 0; 
    $u3 = $phi; 
    $v1 = 0; 
    $v2 = 1; 
    $v3 = $pub_key; 
    while ($v3 != 0) 
    { 
            $q = (int)($u3 / $v3); 
            $t1 = $u1 - $q * $v1; 
            $t2 = $u2 - $q * $v2; 
            $t3 = $u3 - $q * $v3; 
            $u1 = $v1; 
            $u2 = $v2; 
            $u3 = $v3; 
            $v1 = $t1; 
            $v2 = $t2; 
            $v3 = $t3; 
    } 



    $uu = $u1; 
    $vv = $u2; 
 
    if ($vv < 0) 
    { 
            $inverse = $vv + $pub_key; 
    } 
    else 
    { 
            $inverse = $vv; 
    } 
     return (int)$inverse; 
} 
?>  

Gambar 5. Kode Program Pembangkit Kunci 
 
Kode program di atas dapat disisipkan pada suatu 
halaman HTML. Jika halaman tersebut 
dibuka/diaktifkan, maka akan menghasilkan bilangan 
prima p dan q yang dapat membentuk kunci publik 
dan kunci privat. Misalnya, didapatkan bilangan prima 
p = 2 dan q = 3, maka salah satu pasangan kunci 
publik dan kunci privatnya adalah 61 dan 1. 
 
Selanjutnya, kunci publik 61 dan nilai n akan 
diberikan ke pihak payment gateway, sedangkan kunci 
privat 1 dan nilai n akan diberikan kepada pemilik 
kartu yang berfungsi sebagai PIN.  
 
3.2 Hashing dan Enkripsi 
Ketika pembeli memasukkan data-data kartu kredit 
pada saat transaksi, data-data tersebut akan 
dikonkatenasi menjadi sebuah string (kunci privat/PIN 
tidak disertakan). Kemudian, string tersebut di-hash 
dengan fungsi MD5 menjadi sebuah message digest. 
Setelah itu, message digest tersebut dienkripsi dengan 
menggunakan kunci privat pembeli. Proses ini 
dilakukan pada komputer client/pembeli. Berikut ini 
kode program yang mengkonkatenasi data-data 
tersebut, melakukan hash terhadap string konkatenasi, 
,mengenkripsi message digest, serta mengirim data-
data kartu kredit dan signature-nya ke payment 
gateway. 
<? 
session_start(); 
 
/* body fungsi encrypttRSA*/ 
function encryptRSA($priv_key,$plain,$n){ 
 
$chiper = " "; 
for($i=0;$i<strlen($plain);$i++){ 
 $ascii_num = ord($plain[$i]); 
 echo "$ascii_num<br>"; 
 $op_pangkat = pow($ascii_num,$priv_key);   
 $sisa = $op_pangkat % $n; 
 if($i == (strlen($plain) - 1)){ 
      $chiper = concat($chiper,(string)$sisa); 
 } 
 else{ 
                   $chiper = 
concat($chiper,concat((string)$sisa,"+")); 
 } 
} 
return $chiper; 
} 
 
//konkatenasi data-data kartu kredit menjadi sebuah string 
baru dengan fungsi concat 
$strconcat = 
concat($name,concat($id_num,concat($address,concat($card

_num,concat($tgl,concat($bln,$thn))))));  
 
//membentuk sebuah message digest dengan fungsi MD5 
bawaan PHP 
$digest1 = md5($strconcat); 
 
//mengenkripsi message digest dengan fungsi encryptRSA 
$signature1 = encryptRSA($priv_key, $digest1, $n); 
 
//kirim data-data kartu kredit dan signature1 ke payment 
gateway. Pengiriman disimulasikan dengan session variable. 
Untuk implementasi ke real world, bisa menggunakan metode 
yang lain. 
$_SESSION[’name’] = $name; //nama 
$_SESSION[’id_num’] = $id_num; //no KTP 
$_SESSION[’address’] = $address; //alamat 
$_SESSION[’card_num’] = $card_num; //no kartu kredit 
$_SESSION[’$tgl’] = $tgl; 
$_SESSION[’$bln’] = $bln; 
$_SESSION[’$thn’] = $thn; 
$_SESSION[’signature1’] = signature1; 
$_SESSION[’n’] = n; 
 
//private key tidak ikut dikirim 
?> 

Gambar 6. Kode Program Hashing dan Enkripsi 
 
Misalnya, diberikan data-data transaksi kartu kredit 
dan kunci privat sebagai berikut. 

 
Maka, $digest1 yang dihasilkan adalah 
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 
 
serta $signature1 yang dihasilkan adalah 
4+4+1+4+2+3+4+3+2+0+0+0+2+2+0+4+5+3+2+0+0
+3+3+2+5+3+0+2+4+2+1+5 
 
3.3 Verifikasi Data 
Proses verifikasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu 
validasi data kartu kredit dan otentikasi pemilik 
kartu/pembeli. Proses ini dilakukan oleh payment 
gateway. Mekanisme validasi hanya mencocokan 
string-string data kartu kredit yang diterima dari 
pembeli dengan string-string data kartu kredit yang 
diambil dari basis data provider atau bank penjual. 
Sedangkan, otentikasi dilakukan dengan melakukan 
konkatenasi terhadap string-string data kartu kredit 
dari provider. Lalu, string konkatenasi tersebut di-hash 
dengan fungsi MD5 menghasilkan sebuah message 
digest bernama $digest2. Selanjutnya, $signature1 
yang didapatkan dari pembeli didekripsi dengan 
menggunakan kunci publik menghasilkan kembali 
$digest1. Terakhir, string $digest1 dicocokan dengan 
$digest2. Berikut ini kode program pemverifikasian 
transaksi. 



 
<? 
session_start(); 
 
//menerima data transaksi dari pemilik kartu/pembeli 
$name = $_SESSION[’name’]; 
$id_num = $_SESSION[’’id_num’]; 
$address = $_SESSION[’address’]; 
$card_num = $_SESSION[’card_num’]; 
$tgl = $_SESSION[’tgl’]; 
$bln = $_SESSION[’bln’]; 
$thn = $_SESSION[’thn’]; 
$signature1= $_SESSION[’signature1’]; 
$n = $_SESSION[’n’]; 
 
//mengambil informasi kartu kredit dari basis data provider 
$query = ”select name, id_num, address, card_num, tgl, bln, 
thn from user_tab_provider where card_num = 
’$card_num’”;  
$hasil = mysql_query($query,$db_provider); 
$data = mysql_fetch_row($hasil); 
 
$valid = 0; 
$otentik = 0; 
 
/* proses validasi */ 
if($name == $data[0] && $id_num == $data[1] && $address 
== $data[2] && $card_num == $data[3] && $tgl == 
$data[4] && $bln == $data[5] && $thn == $data[6]){ 
      $valid = 1; 
} 
if($valid){//jika data kartu kredit valid 
    /* proses otentikasi pengirim*/ 
   //mengambil data public key dari basis data provider      
   $query = ”select pub_key from user_tab_payment where      
id_num = ’$id_num’”; 
   $hasil = mysql_query($query,$db_payment); 
   $data = mysql_fetch_row($hasil); 
   $pub_key = $data[0]; 
 
  //konkatenasi data-data kartu kredit dari provider 
  $strconcat2 = 
concat($data[0],concat($data[1],concat($data[2],concat($da
ta[3], concat($data[4],concat($data[5],$data[6])))))); 
 
   //hash string konkatenasi dengan MD5 
   $digest2 = md5($strconcat2); 
 
   //dekripsi $signature1 dengan decryptRSA  
   $digest1 = decryptRSA($pub_key,$strconcat2,$n) 
 
   //mencocokan string $digest1 dgn $digest2 
   if($digest1 == $digest2){ 
 $otentik = 1; 
   } 
} 
if($valid && $otentik){ 
       //verified 
      .........   
} 
else{ 
      //not verified 
      .........  
} 
 
/* body fungsi decryptRSA(x,y,z) */ 
function decryptRSA($pub_key,$chiper,$n){ 
     $plain = " "; 
     $k = 0; 
     while($i<strlen($chiper)){ 
 $i = 0; 
 $j = $i; 
 $strtemp = " "; 
 while($chiper[$j]!='+'){ 
      $strtemp = concat($strtemp,$chiper[$j]); 
      $j++; 
 } 
 $j++; //posisi karakter '+' 
 $i = $j + 1; 
 $op_pangkat = pow(((int)$strtemp) , $pub_key); 
 $sisa = $op_pangkat % $n; //nilai ASCII dari string 

karakter-karakter message digest 
  $plain[$k] = chr($sisa); //konversi dari 
nilai ASCII ke karakter 
  $k++; 
 } 
 return $plain; 
} 
?> 

Gambar 7. Kode Program Verifikasi Data 
 

Jika data-data kartu kredit pada basis data provider 
persis sama dengan data-data kartu kredit yang 
dimasukkan oleh pembeli, maka $digest2 juga akan 
persis sama dengan $digest1 yaitu 
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 
 
Jika data transaksi telah terverifikasi (valid dan 
otentik), maka transaksi berikutnya dapat dilanjutkan 
(diluar pembahasan makalah ini). Jika tidak 
terverifikasi, maka transaksi tidak dilanjutkan. 
  
3.4 Kelebihan dan Kekurangan Protokol 
Kelebihan yang dimiliki protokol modifikasi ini 
adalah transaksi CNP akan menjadi lebih aman 
dengan alasan-alasan sebagai berikut. 

1. Verifikasi dilakukan dengan validasi data 
kartu kredit serta otentikasi pemilik kartu 
yang menjamin bahwa transaksi hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang otentik (yang 
mengetahui kunci privat). 

2. Kunci privat tidak dikirimkan ke pihak 
payment gateway sehingga apabila terjadi 
penyadapan pada jalur antara pihak pembeli 
dengan pihak payment gateway, maka 
penyadap tidak akan memperoleh informasi 
kunci privat. 

 
Adapun kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh 
protokol ini adalah sebagai berikut. 

1. Pemilik kartu tidak dapat mengubah-ubah 
kunci privat secara manual. Jika ingin 
mengganti kunci, maka pemilik kartu harus 
melapor ke pihak provider terlebih dahulu 
untuk membangkitkan pasangan kunci publik 
dan kunci privat yang baru. Selain itu, pihak 
provider harus memberitahukan kepada pihak 
payment gateway bahwa kunci publik milik 
si A telah diganti. 

2. Kemungkinan terjadinya kolisi pada fungsi 
hash MD5 yang dapat menyebabkan 
dihasilkannya message digest yang sama dari 
2 kelompok data kartu kredit yang berbeda. 

3. Masih ada kemungkinan bocornya informasi 
kunci privat yang dapat dilakukan oleh 
oknum pihak provider, karena pihak provider 
juga mengetahui kunci privat. 

 
Sebagai catatan, algoritma yang diimplementasikan 
penulis tidak menggunakan bilangan-bilangan bulat 
yang besar untuk menghasilkan kunci karena 
keterbatasan resource dari bahasa pemrograman, 
khususnya pada operasi perpangkatan. Padahal untuk 



menjadikan sistem lebih aman, perlu kunci yang 
dibangkitkan dari bilangan bulat yang besar. Untuk 
itu, perlu ditambahkan fitur (misalnya : big integer) 
pada bahasa pemrograman PHP agar dapat 
menampung bilangan-bilangan yang besar yang 
dihasilkan dari operasi-operasi perpangkatan atau 
menggunakan bahasa pemrograman alternatif. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari rancangan 
protokol transaksi CNP ini adalah jika protokol ini 
berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan 
tingkat keamanan proses transaksi belanja CNP karena 
meminimalkan peluang diketahuinya informasi kartu 
kredit secara detil. Informasi yang disembunyikan 
adalah kunci privat yang berfungsi sebagai PIN. 
Namun demikian, protokol ini belum dicoba 
diimplementasikan ke dunia nyata sehingga kekuatan 
dan kompatibilittas dari protokol ini belum 
sepenuhnya dapat diukur. 
 
Saran yang diusulkan penulis untuk memperbaiki 
rancangan protokol ini adalah 

1. Proses pembangkitan kunci sebaiknya 
menggunakan bilangan-bilangan bulat yang 
besar untuk menghasilkan kunci-kunci yang 
panjang agar mempersulit percobaan 
kriptanalisis. 

2. Proses hashing dapat menggunakan fungsi-
fungsi hash lainnya selain MD5 yang 
memiliki kemungkinan kolisi yang kecil. 
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