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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PENGKODEAN DATA BASE-64  

DAN KODE QR CITRA FOTO WAJAH  

UNTUK AUTENTIKASI TANDA TANGAN DOKUMEN DIGITAL 

DALAM BENTUK LIBRARY JAVASCRIPT 

 

Oleh 

 

HANA AFRILIZA 

 

Penerapan teknologi berdampak pada tergantikannya cara-cara konvensional 

menjadi modern, salah satunya dalam memberikan autentikasi dokumen. Tanda 

tangan dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam melakukan autentikasi 

dokumen karena dianggap mampu dijadikan bukti secara matematis, bahwa 

dokumen tidak dimodifikasi secara ilegal. Perbedaan yang terletak antara tanda 

tangan pada dokumen digital dan dokumen konvensional adalah dari segi 

keamanannya. Tanda tangan pada dokumen konvensional rentan mengalami 

pemalsuan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bukti untuk memastikan bahwa 

dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga, 

penggunaan tanda tangan pada dokumen digital lebih terjamin keamanannya 

dibandingkan pada dokumen konvensional. Pengamanan yang dilakukan untuk 

menjamin keasliannya adalah dengan memanfaatkan kode QR yang di dalamnya 

terdapat id, dan link yang digunakan untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen. 

Proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan keasliannya adalah dengan 

melakukan pemindaian kode QR yang disematkan pada dokumen tersebut. Hasil 

dari penelitian ini berupa “Implementasi Pengkodean Data Base-64 dan Kode QR 

Citra Foto Wajah untuk Autentikasi Tanda Tangan Dokumen Digital dalam bentuk 

Library Javascript”. Library yang dikembangkan menggunakan javascript dan 

waterfall digunakan sebagai metode pengembangan, serta metode pengujian yang 

digunakan yaitu black-box testing. 

 

Kata Kunci: Tanda Tangan, Autentikasi, Kode QR, Pengkodean Base-64. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF DATA BASE-64 CODING  

AND QR CODING FACE IMAGES  

FOR DIGITAL DOCUMENT SIGNATURE AUTHENTICATION  

IN THE FORM OF JAVASCRIPT LIBRARY 

 

By 

 

HANA AFRILIZA 

 

The application of technology has an impact on replacing conventional methods 

with modern ones, one of which is providing document authentication. Signatures 

can be used as a solution in authenticating documents because they are considered 

capable of being used as mathematical proof that the document is not modified 

illegally. The difference that lies between the signature on digital documents and 

conventional documents is in terms of security. Signatures on conventional 

documents are prone to forgery. This is due to the absence of evidence to ensure 

that the document has been signed by the party concerned. Thus, the use of 

signatures on digital documents is more secure than on conventional documents. 

The security that is carried out to ensure its authenticity is by utilizing a QR code 

which contains an id, and a link which is used to verify the authenticity of the 

document. The verification process carried out to ensure its authenticity is by 

scanning the QR code embedded in the document. The result of this research is 

"Implementation of Base-64 Data Coding and QR Code of Face Photo Image for 

Digital Document Signature Authentication in the form of Javascript Library". The 

library developed using javascript and waterfall is used as a development method, 

and the testing method used is black-box testing. 

Keywords: Signature, Authentication, QR Code, Base-64 Encoding.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Penerapan teknologi berdampak pada tergantikannya cara-cara konvensional 

menjadi modern, salah satunya dalam memberikan autentikasi dokumen. Tanda 

tangan dapat digunakan sebagai salah satu solusi dalam melakukan autentikasi 

dokumen karena dianggap mampu dijadikan bukti secara matematis, bahwa 

dokumen tidak dimodifikasi secara ilegal (Anshori et al., 2019). Dengan adanya 

tanda tangan maka dokumen yang telah ditandatangani berasal dari penandatangan 

yang telah diketahui (Suratma & Azis, 2017). Selain itu, tanda tangan juga dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi keaslian dokumen dalam membuktikan bahwa 

penandatangan telah menyetujui isi dari dokumen tersebut (Azdy, 2016).  

 

Perbedaan yang terletak antara tanda tangan pada dokumen digital dan dokumen 

konvensional adalah dari segi keamanannya. Tanda tangan pada dokumen 

konvensional rentan mengalami pemalsuan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

bukti untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak 

yang bersangkutan dan tidak mengalami perubahan isi dokumen. Selain itu, 

penggunaan tanda tangan pada dokumen digital dipercaya dapat mempercepat 

proses administrasi yang dilakukan, sehingga tanda tangan pada dokumen 

konvensional menjadi kurang efisien karena membutuhkan waktu dan upaya yang 

lebih, serta dengan prosedur yang cenderung rumit. 

 

Berdasarkan penelitian dari publikasi ilmiah “Penerapan Digital Signature dan 

Kriptografi pada Otentikasi Sertifikat Tanah Digital” yang disusun oleh (Cahyo 

Prabowo & Afrianto, 2017), Autentikasi dokumen pada sertifikat tanah yang 

diamankan menggunakan fungsi hash Algoritma SHA-256 dan Algoritma RSA 

dapat memberikan keamanan dan mencegah terjadinya manipulasi dan pemalsuan 

dokumen secara ilegal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Azdy, 
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2016), dengan judul “Tanda Tangan Digital Menggunakan Algoritma Keccak dan 

RSA”, Penggunaan MD5 dengan Algoritma Keccak dan RSA pada tanda tangan 

digital dapat mencapai tujuan dalam menjamin keamanan pada aspek integritas, 

autentikasi, dan non-repudiation. 

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini tanda tangan yang 

digunakan tidak mengalami proses enkripsi, akan tetapi tanda tangan konvensional 

yang di digitalisasi kemudian ditambahkan pengamanan. Pengamanan yang 

dilakukan untuk menjamin keasliannya adalah dengan memanfaatkan Quick 

Response (QR) Code atau kode QR yang di dalamnya terdapat id, dan link yang 

digunakan untuk melakukan verifikasi keaslian dokumen. Penggunaan kode QR 

dinilai dapat memberikan jaminan keamanan dan privasi di balik kode tersebut 

terhadap penandatangan yang melakukan pengiriman pesan (Nuraeni, Agustin, et 

al., 2020). Kode QR juga memiliki tampilan yang lebih ringkas sehingga dapat 

memproses pertukaran informasi dengan cepat dan bekerja dengan cara 

menerjemahkan bentuk pola yang ada (Suratma & Azis, 2017). 

 

Proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan keasliannya adalah dengan 

melakukan pemindaian kode QR yang disematkan pada dokumen tersebut (Lorien 

& Wellem, 2021). Hasil dari penelitian ini berupa “Implementasi Pengkodean Data 

Base-64 dan Kode QR Citra Foto Wajah untuk Autentikasi Tanda Tangan 

Dokumen Digital dalam bentuk Library Javascript”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengembangkan library agar mempermudah dalam memberikan 

autentikasi dokumen. 

2. Bagaimana agar library yang digunakan memiliki keamanan yang baik. 

3. Bagaimana agar library yang dikembangkan dapat digunakan pada sistem yang 

membutuhkan autentikasi dokumen. 
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C. Batasan Masalah 

Dalam pengembangan library ini diberikan batasan-batasan masalah sebagai 

berikut. 

1. Tanda tangan tidak dienkripsi, hanya berupa tanda tangan konvensional yang di 

digitalisasi dan diberikan penambahan kode QR. 

2. Kode QR berisi id, dan link verifikasi. 

3. Foto yang dihasilkan memiliki resolusi 50 KB, dengan format Joint 

Photographic Experts Group (JPEG). 

4. Library dikembangkan menggunakan JavaScript. 

5. Library hanya dapat digunakan pada sistem berbasis web. 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah library yang dapat 

digunakan pada sistem yang membutuhkan autentikasi dokumen. 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dikembangkannya library yang mempermudah dalam memberikan autentikasi 

dokumen. 

2. Library memiliki keamanan yang baik. 

3. Library yang dikembangkan dapat digunakan pada sistem yang membutuhkan 

autentikasi dokumen.  



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Autentikasi 

Autentikasi adalah sebuah proses validasi atau pembuktian identitas terhadap 

pengguna yang ingin mengakses suatu file, aplikasi, atau sistem tertentu 

(Tandiabang et al., n.d.). Mekanisme autentikasi umum digunakan dalam berbagai 

situasi, salah satunya adalah untuk atau mengkonfirmasi kebenaran dari objek 

tersebut (Gaol & Pramartha, 2012). 

 

 

 

B. Tanda Tangan 

Tanda tangan merupakan hasil tulisan seseorang yang memiliki makna khusus 

sebagai bentuk simbolik. Tanda tangan biasa digunakan sebagai bentuk dari 

identifikasi seseorang dalam memberikan sebuah pembuktian. Adanya tanda 

tangan dalam suatu dokumen menunjukkan bahwa penandatangan mengetahui dan 

menyetujui seluruh isi dokumen tersebut (Firdaus & Setiabudi, 2020). 

 

Tanda tangan memiliki peran penting dalam memverifikasi dan melegalkan 

dokumen. Dokumen yang perlu ditandatangani biasanya berupa nota kesepahaman 

(MoU), surat pernyataan, surat pengantar resmi, dan dokumen yang berkaitan erat 

dengan legalitas. Mengenai legalitas tanda tangan dalam perkara perdata untuk 

membuktikan bidang hukum, pembuatan tanda tangan merupakan syarat mutlak, 

agar surat dapat digunakan sebagai alat bukti (Arifin & Naf’an, 2017). 

 

 

 

C. Jenis-Jenis Dokumen 

Menurut (Nilamsari, 2014) ada dua jenis dokumen, yaitu dokumen pribadi dan 

dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang 
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tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Berupa buku harian, surat pribadi, dan 

otobiografi. Dokumen Resmi terbagi dua: pertama intern; memo, pengumuman, 

instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan 

pimpinan, konvensi; kedua ekstern; majalah, buletin, berita yang disiarkan ke mass 

media, pemberitahuan. 

 

 

 

D. Dokumen Digital 

Dokumen digital adalah konsep pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan 

informasi dalam bentuk cetakan atau gambar elektronik yang dapat digunakan 

sebagai bukti atau keterangan. Penggunaan dokumen digital diyakini lebih efisien 

terkait kemudahan akses dan temu kembali dokumen, sehingga menjadikan 

dokumen digital sebagai alternatif untuk digunakan dalam suatu kegiatan. Ketika 

dokumen disimpan dalam bentuk elektronik, pengambilan dokumen menjadi 

mudah dan tersedia bagi pengguna dokumen, baik individu maupun organisasi 

(Jayanta & Pramiyati, 2018). 

 

 

 

E. Citra Digital 

Citra digital adalah citra dua dimensi yang dapat ditampilkan pada layar monitor 

sebagai himpunan berhingga(diskrit) nilai digital yang disebut pixel (picture 

elements). Pixel adalah elemen citra yang memiliki nilai yang menunjukkan 

intensitas warna. Teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan warna 

merupakan kombinasi dari tiga warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru atau RGB 

(RED, Green, Blue) (Budi et al., 2018). 

 

 

 

F. Pengkodean Base-64 

Salah satu algoritma yang digunakan untuk proses encoding dan decoding suatu 

data ke dalam format ASCII yaitu base-64. Algoritma base-64 digunakan sebagai 



6 

 

 

metode dalam melakukan encoding terhadap data binary yang didasarkan pada 

bilangan dasar 64. Transformasi base-64 menghasilkan karakter yang terdiri dari 

A-Z, a-z dan 0-9, serta ditambah dengan dua karakter terakhir yang bersimbol yaitu 

+ dan / serta satu buah karakter = yang digunakan sebagai pengisi pad dalam 

menyesuaikan dan menggenapkan data binary (Wahyu. C et al., 2016). 

 

Transformasi base-64 banyak digunakan sebagai format untuk mengirimkan data 

dikarenakan hasil dari encode base-64 berupa plaintext, sehingga data yang 

dihasilkan mudah untuk dikirim. Pengkodean base-64 menggunakan kode ASCII 

dan kode index base-64 dalam melakukan proses encoding atau decoding. Dalam 

melakukan encoding pada URL (Uniform Resource Locator) website, kode Index 

base-64 perlu dimodifikasi, yaitu tanda "+" diubah menjadi "-", dan tanda "/" diubah 

menjadi "_" (Gunadhi & Nugraha, 2017). Berikut tabel Index base-64 dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kode Index Base-64 

Value Encoding Value Encoding Value Encoding Value Encoding 

0 A 16 Q 32 g 48 w 

1 B 17 R 33 h 49 x 

2 C 18 S 34 i 50 y 

3 D 19 T 35 j 51 z 

4 E 20 U 36 k 52 0 

5 F 21 F 37 l 53 1 

6 G 22 W 38 m 54 2 

7 H 23 X 39 n 55 3 

8 I 24 Y 40 o 56 4 

9 J 25 Z 41 p 57 5 

10 K 26 a 42 q 58 6 

11 L 27 b 43 r 59 7 

12 M 28 c 44 s 60 8 

13 N 29 d 45 t 61 9 

14 O 30 e 46 u 62 - 
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Value Encoding Value Encoding Value Encoding Value Encoding 

15 P 31 f 47 v 63 _ 

 pad = 

 

Teknik encoding base-64 sebenarnya sederhana, jika ada satu (string) bytes yang 

akan disandikan ke base-64 maka caranya adalah (Ariyus, 2008). 

1. Pecah string bytes tersebut ke per-3 bytes. 

2. Gabungkan 3 bytes menjadi 24 bit. Dengan catatan 1 bytes = 8 bit, sehingga 3 x 

8 = 24 bit. 

3. Lalu 24 bit yang disimpan di-buffer (disatukan) dipecah-pecah menjadi 6 bit, 

maka akan menghasilkan 4 pecahan. 

4. Masing masing pecahan diubah ke dalam nilai desimal, dimana maksimal nilai 

6 bit adalah 63. 

5. Terakhir, jadikan nilai-nilai desimal tersebut menjadi indeks untuk memilih 

karakter penyusun dari base-64 dan maksimal adalah 63 atau indeks ke 64. Dan 

seterusnya sampai akhir string bytes yang akan dikonversikan. Apabila dalam 

proses encoding terdapat sisa pembagi, maka tambahkan karakter pad = sebagai 

penggenap sisa tersebut. Oleh karena itu, terkadang pada base-64 akan muncul 

satu atau dua karakter =. 

 

 

 

G. Kode QR 

Kode QR atau biasa disebut Quick Response (QR) Code adalah sebuah teknik yang 

digunakan dalam mengubah data tertulis menjadi kode dua dimensi yang tercetak 

kedalam suatu media yang lebih ringkas. Kode QR merupakan barcode dua dimensi 

yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahan Jepang Denso Wave pada tahun 

1994 (Murtadho et al., 2016). 

 

Jenis data yang mampu disimpan oleh kode QR adalah data angka/numerik, 

alphanumerik, biner, kanji/kana. Kode QR mampu menampung data secara 

horizontal dan vertikal sehingga dapat membuat tampilannya lebih ringkas 

dibandingkan dengan barcode, yaitu sekitar sepersepuluhnya. Selain itu, kode QR 
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juga mampu mengoreksi kesalahan sampai dengan 30%, tergantung pada ukuran 

dan versinya. Oleh karena itu, jika sebagian simbol dari kode QR rusak atau kotor, 

maka data akan tetap terbaca. Tiga tanda berbentuk persegi di tiga sudut pada kode 

QR memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama dari sudut 

manapun (Rahmawati & Rahman, 2011). 

1. Penjelasan Gambar Kode QR 

Berikut detail dari gambar kode QR dapat dilihat pada Gambar 1. Beserta 

penjelasannya. 

 

 
 

Gambar 1. Detail Kode QR 

 

a. Position Detection Pattern 

Pola deteksi pada kode QR diatur pada tiga sudut. Posisi tersebut memungkinkan 

kode QR untuk dapat terbaca dengan kecepatan tinggi dan dari sudut manapun. 

b. Timing Pattern 

Modul putih dan hitam diatur secara bergantian untuk menentukan koordinat. 

Pola waktu ditempatkan diantara dua pola deteksi posisi dalam kode QR. 

c. Margin 

Area kosong di sekitar kode QR dan membutuhkan margin sebesar empat modul. 

d. Format Information 

Ketika kode QR diterjemahkan, maka format informasi yang pertama kali di 

baca. 

 

2. Versi Simbol Kode QR 

Kode QR memiliki versi simbol yang berkisar antara versi 1 ke versi 40 yang 

memiliki jumlah dan konfigurasi modul yang berbeda. Modul ini mengacu pada 
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titik-titik hitam dan putih yang membentuk kode QR (Rahmawati & Rahman, 

2011). 

 

Konfigurasi Modul mengacu pada jumlah modul yang terkandung dalam simbol, 

dimulai dengan Versi 1 (21 x 21 modul) sampai ke Versi 40 (177 x 177 modul). 

Setiap nomor versi lebih tinggi terdiri dari empat modul tambahan per samping 

(Rahmawati & Rahman, 2011). Berikut untuk versi simbol kode QR dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Versi Simbol Kode QR 

 

Jumlah data, jenis karakter, dan tingkat kesalahan koreksi tergantung dengan 

kapasitas data yang dimiliki oleh setiap versi simbol kode QR. Untuk pemeriksaan 

data dengan kapasitas maksimum ditentukan pada setiap versinya. Untuk versi dan 

kapasitas data maksimum, maka jumlah data dan modul akan meningkat sehingga 

simbol kode QR semakin besar (Rahmawati & Rahman, 2011). 

 

3. Koreksi Kesalahan pada Kode QR 

Kode QR memiliki fitur koreksi kesalahan untuk memulihkan data saat kode kotor 

atau rusak. Pengguna memiliki akses ke empat tingkat koreksi kesalahan, yang 

mampu memperbaiki kesalahan. Menghitung tingkat kesalahan memerlukan 

pertimbangan faktor lingkungan dan ukuran kode QR. Jika kondisi lingkungan 

sangat kotor dan kode QR mengalami kerusakan, maka dapat memilih level Q atau 

H. Jika kondisi lingkungan relatif bersih dan volume data besar, maka dapat 
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memilih level L. Level M adalah level yang paling umum digunakan. (Irawan & 

Adriantantri, 2018). Berikut koreksi kesalahan pada kode QR dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Koreksi Kesalahan pada Kode QR 

Kapasitas Koreksi Kesalahan QR-Code 

Level L Dapat mengoreksi kesalahan sampai 7% 

Level M Dapat mengoreksi kesalahan sampai 15% 

Level Q Dapat mengoreksi kesalahan sampai 25% 

Level H Dapat mengoreksi kesalahan sampai 30% 

 

 

 

H. API 

API atau Application Programming Interface adalah konsep fungsi antarmuka 

pemrograman aplikasi, yang menjadi salah satu cara agar suatu aplikasi dapat 

diakses dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa mengubah struktur kode utama 

maupun database sistem, serta memudahkan komunikasi antar sistem meskipun 

berbeda platform (Wijonarko & Mulya, 2018). Web Service adalah API yang 

berperan dalam memberikan akses pengguna dalam proses pengambilan data. 

Melalui arsitektur Representational State Transfer (ReST) yang dioperasikan 

melalui Hypertext Transfer Protocol (HTTP), berisikan sebuah file Javascript 

Object Notation (JSON), file tersebut yang akan disajikan kepada para pengguna 

saat mengakses API (Warsito et al., 2017). 

 

 

 

I. JSON 

JSON atau JavaScript Object Notation adalah format pertukaran data yang 

ditemukan oleh Douglas Crockford pada tahun 2006 yang memiliki ukuran data 

yang lebih kecil serta waktu proses yang lebih cepat dibandingkan dengan XML 

yang sudah terlebih dulu ada. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung 

pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum 

digunakan oleh keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Phyton. 
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Oleh karena sifat-sifat tersebut menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran 

data (Herdiana, 2014). Kelebihan selanjutnya adalah meningkatnya keamanan 

database, karena file-file yang telah di ubah ke dalam JSON tidak terkoneksi dengan 

database, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti 

rusaknya data atau sistem diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, data 

asli tetap aman tersimpan pada database tanpa mengalami gangguan sedikitpun 

(Warsito et al., 2017). 

 

 

 

J. JavaScript 

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat Client Side 

Programming Language. Client Side Programming Language adalah tipe bahasa 

pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh client. Aplikasi client yang 

dimaksud mengacu pada web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera Mini, dll. JavaScript dapat disisipkan di dalam dokumen HTML ataupun 

dijadikan dokumen tersendiri yang kemudian diasosiasikan dengan dokumen lain 

yang dituju. Selain itu, JavaScript juga dapat digunakan untuk membuat halaman 

web yang interaktif dan dinamis (Pahlevi et al., 2018). 

 

 

 

K. JavaScript Library 

Secara umum, JavaScript library adalah kumpulan cuplikan kode yang berisi 

fungsi, metode, atau objek yang telah ditulis sebelumnya. Cuplikan kode tersebut 

dapat digunakan kembali untuk menjalankan fungsi JavaScript oleh pengembang. 

Pengembang menulis kode ini, dan pengembang lain menggunakan kembali kode 

yang sama untuk melakukan tugas tertentu. Kode JavaScript library dapat 

digunakan pada keseluruhan proyek sesuai dengan kebutuhan (Rashid, 2019). 
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L. Black-Box Testing 

Black-box adalah teknik pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari 

perangkat lunak, penguji dapat mendefinisikan kumpulan kondisi masukan dan 

melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Hidayat & Muttaqin, 

2018). Tujuan black-box testing untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang 

cara beroperasinya, apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana 

yang telah diharapkan dan apakah informasi yang disimpan serta eksternal selalu 

dijaga kemutakhirannya (Maharani & Merlina, 2014). 

 

 

 

M. Equivalence Partitioning 

Metode equivalence partitioning adalah metode black-box testing yang memecah 

atau membagi masukan dari program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case 

dapat diperoleh. Perancangan test case equivalence partitioning berdasarkan 

evaluasi kelas equivalence untuk kondisi masukan yang menggambarkan kumpulan 

keadaan yang valid atau tidak (Krismadi et al., 2019). 

 

 

 

N. Metode Waterfall 

Menurut (Sholikhah et al., 2017) menjelaskan bahwa, “waterfall merupakan model 

klasik yang memiliki sifat terurut dalam merancang software”. Disebut dengan 

waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan atau secara sekuensial yang dimulai dari analisis 

kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 

 

Berikut alur dari Metode Waterfall dapat dilihat pada Gambar. 3 serta penjelasan 

pada tiap tahapnya (Nur, 2019). 
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Gambar 3. Alur Metode Waterfall 

 

1. Analisis Kebutuhan 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan 

kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh program. 

 

2. Desain 

Melakukan perancangan desain perangkat lunak sebagai perkiraan sebelum 

dibuatnya kode. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi 

program pada tahap selanjutnya. 

 

3. Pengkodean 

Tahap dimana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat diubah menjadi kode-

kode program. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain 

yang telah dibuat pada tahap desain. 

 

4. Pengujian 

Pengujian fokus kepada perangkat lunak secara logic dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir error dan 

keluaran harus sesuai. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan 

data-data yang sering digunakan untuk pengolahan data, mulai dari data 

operasional, data input dan output. 
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5. Pemeliharaan 

Sistem yang sudah selesai, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 

berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Kesalahan dapat terjadi karena tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak 

harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pemeliharaan dapat mengulangi 

proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat 

lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. 

 

 

 

O. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

1. Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) 

Code dan Digital Signature 

Pada penelitian ini mengimplementasikan kode QR sebagai sistem autentikasi 

dokumen. Contoh kasus yang digunakan yaitu menguji keaslian pada dokumen 

sertifikat mahasiswa. Dibutuhkan fungsi hash dalam pembuatan digital signature 

untuk membuat message digest dari dokumen yang akan ditandatangani. Selain itu, 

proses pembangkitan tanda tangan membutuhkan algoritma untuk melakukan 

enkripsi/dekripsi dan membangkitkan kunci publik/privat. Fungsi hash pada 

penelitian ini menggunakan Secure Hash Algorithm-256 (SHA-256) algoritma 

Rivest-Shamir-Adleman (RSA). Sistem diuji pada 30 sertifikat, di mana 15 

sertifikat berisi kode QR yang dihasilkan sistem sebagai tanda tangan, dan 15 

sertifikat lainnya berisi tanda tangan kode QR yang dibuat menggunakan generator 

kode QR lain. Dari pengujian sistem diketahui bahwa penerapan sistem autentikasi 

dokumen berbasis kode QR dan tanda tangan digital dapat menjamin keaslian dan 

keutuhan dokumen serta mencegah dokumen tersebut dirusak. Semua dokumen 

yang mencantumkan kode QR yang tidak dibuat atau di-generate oleh sistem ini 

berhasil diidentifikasi sebagai dokumen palsu (Lorien & Wellem, 2021). 

 

2. Implementasi Skema QR-Code dan Digital Signature menggunakan 

Kombinasi Algoritma RSA dan AES untuk Pengamanan Data Sertifikat 

Elektronik 
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Dalam penelitian ini, untuk meningkatkan keamanan sistem kriptografi tanda 

tangan digital dikembangkan dengan menggabungkan algoritma RSA dengan kunci 

publik dan privat, dengan algoritma AES, dengan proses enkripsi blok 256-bit, dan 

Algoritma Keccak sebagai Algoritma Hash dipilih sebagai fungsi hash standar 

(SHA-3). Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai kualitas enkripsi yang baik 

ditinjau dari waktu proses enkripsi dan dekripsi, nilai entropi, nilai korelasi, dan 

nilai avalanche effect. Selanjutnya dari penelitian sebelumnya, penggunaan tanda 

tangan digital dengan RSA menghasilkan kode yang ditandatangani cukup panjang 

sehingga kode ditambahkan, tidak disisipkan, dan proses verifikasinya sulit karena 

kode yang panjang harus dimasukkan secara manual. Dengan adanya skema QR 

Code, dapat digunakan untuk menampung kode tanda tangan digital yang cukup 

panjang sehingga dapat disisipkan pada dokumen sertifikat serta proses verifikasi 

dapat dilakukan dengan mudah menggunakan fasilitas QR Code reader (Nuraeni, 

Tinggi, et al., 2020). 

 

3. Perbandingan Kriptografi RSA dengan Base-64 

Pada penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi enkripsi maupun dekripsi data 

menggunakan Algoritma RSA dan Algoritma base-64, dan membandingkan kinerja 

aplikasi enkripsi maupun dekripsi data menggunakan Algoritma RSA dan 

Algoritma base-64 dalam hal kecepatan proses enkripsi maupun dekripsi dan 

besaran ukuran file yang dihasilkan. Untuk mengetahui kinerja kedua Algoritma 

tersebut harus dilakukan pengujian yang mengarah pada kecepatan dalam proses 

mengenkripsi dan mendekripsi data dan besaran ukuran file yang dihasilkan. Dari 

kedua algoritma kriptografi tersebut akan diketahui kelemahan dan kelebihan dalam 

hal penanganan proses enkripsi maupun dekripsi. Algoritma yang efisien adalah 

algoritma yang meminimumkan kebutuhan ruang dan waktu dalam proses enkripsi 

dan dekripsi. Berdasarkan aplikasi yang telah dibangun pada proses enkripsi 

Algoritma base-64 lebih cepat prosesnya jika dibandingkan dengan Algoritma 

RSA. Sedangkan pada proses dekripsi Algoritma RSA lebih cepat jika 

dibandingkan dengan Algoritma base-64. Berdasarkan hasil ukuran dari proses 

enkripsi bahwa Algoritma base-64 lebih sedikit dibandingkan Algoritma 

RSA(Ginting & Ginting, 2017).  



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Lampung, yang berlokasi di Jl. Dr. 

Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. Penelitian ini dimulai pada periode ganjil semester 

tujuh dari Desember 2021 s.d. Juni 2022. 

 

 

 

B. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian adalah cara yang digunakan agar langkah-langkah yang 

dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tahapan penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 4 beserta penjelasannya. 

 

 
 

Gambar 4. Tahapan Penelitian 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Studi Literatur 

Data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa sumber lain, seperti dokumen dan 

bahan-bahan lainnya yang relevan dalam pengembangan library. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pengguna tentang masalah yang terkait langsung 

dengan pengembangan library. 

 

2. Pengembangan Library 

Metode pengembangan library yang digunakan adalah metode waterfall. Berikut 

tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode waterfall. 

a) Analisis 

Analisis untuk penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan pengguna, 

kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras. 

1) Kebutuhan Pengguna 

a) Library mudah untuk diimplementasikan 

b) Mempermudah pengguna dalam memberikan autentikasi pada dokumen 

c) Memiliki keamanan yang baik 

2) Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan library adalah sebagai berikut. 

a) Sistem Operasi: Windows 10 64 bit 

b) Aplikasi: 

1. Visual Studio Code Version 1.56.0 

2. Google Chrome Version 90.0.4430.93 (Official Build) (64-bit) 

3. Balsamiq Wireframes 

3) Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam perancangan library adalah laptop dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

a) System Manufacturer : Asus 

b) System Model  : P453UA 
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c) Processor   : Intel®Core™ i3-6006U CPU @   2.0GHz to 

2.0GHz 

d) Installed RAM  : 12,00 GB 

e) System Type  : 64-bit Operating System, X64-Based Processor 

b. Desain 

Desain bertujuan untuk memudahkan dalam pengembangan library. Selain itu, 

desain menjadi gambaran bagaimana library akan dikembangkan, dan bagaimana 

library akan melakukan tugasnya sesuai dengan kebutuhan. Berikut desain library 

direpresentasikan menggunakan blok diagram, flowchart, dan desain interface. 

1) Blok Diagram 

Blok diagram merupakan gambaran dasar mengenai rancangan library khususnya 

untuk citra menjadi kode QR. Setiap bagian blok diagram memiliki fungsinya 

masing-masing. Dengan memahami hal tersebut, maka library yang dirancang 

sudah dapat dibangun dengan baik. Adapun blok diagram yang dirancang dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Blok Diagram 

 

Pada saat membaca citra dari webcam, fungsi yang dibutuhkan adalah fungsi set(), 

attach(), takesnapshot(). Kemudian untuk mengubah citra menjadi base-64, 

dibutuhkan fungsi webcamsnap() sehingga citra menjadi data URI (string base-64). 

Id, dan link verifikasi kemudian di-generate menggunakan kode QR generator 

dengan bantuan API, sehingga hasil akhir yang didapat berupa kode QR. 

2) Flowchart 

Flowchart adalah bagan atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

hubungan dan rangkaian proses suatu aktivitas secara detail dengan ringkas. 

Membaca Citra 

Citra Menjadi Base-64 

Id, Link Verifikasi Menjadi Kode QR 
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a) Proses Membaca Citra 

Pada saat menginisiasi webcam, API getUserMedia memberikan akses kepada 

webcam pengguna untuk melakukan pengambilan citra. Citra tersebut akan 

menghasilkan sebuat data citra yang kemudian akan menampilkan sebuah citra. 

Berikut flowchart dari proses membaca citra dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Proses Membaca Citra 

 

b) Proses Citra menjadi Base-64 

Adapun langkah-langkah encoding menggunakan base-64 adalah sebagai berikut. 

1. Konversi citra ke biner 

2. Cari bilangan biner 8 bit dari hasil konversi citra 

3. Gabungkan 8 bit menjadi 24 bit 

4. Kemudian pecahan 24 bit dibagi menjadi 6 bit. Maka akan menghasilkan 4 

pecahan 

5. Masing-masing pecahan diubah ke dalam nilai decimal 

6. Terakhir, jadikan nilai-nilai desimal tersebut menjadi indeks untuk memilih 

karakter penyusun dari base-64. 

 

Berikut flowchart dari proses encoding base-64 dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Proses Encoding Base-64 

 

c) Proses Id, dan Link Verifikasi menjadi Kode QR 

Proses pertama yaitu menganalisis data berupa id, dan link verifikasi akan di 

generate menjadi kode QR. Kemudian data dikirim via HTTP request dan akan 

diverifikasi. Jika tidak terdapat error, maka akan dibuat kode QR dan mengirimkan 

kembali respon API. Hasil output-nya ditapilkan gambar Kode QR. Berikut 

flowchart dari proses id, dan link verifikasi menjadi kode QR dapat dilihat pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8. Proses menjadi Kode QR 

 

3) Desain ERD 

ERD atau entity relationship diagram yaitu menggambarkan relasi atau hubungan 

antar tabel di dalam database. Pada penelitian ini terdapat empat tabel yang 

digunakan yaitu, tabel kegiatan, tabel peserta, tabel data dokumen, dan tabel 

dokumen. Tabel kegiatan memiliki relasi one to many terhadap tabel peserta, dalam 

hal ini diartikan bahwa satu kegiatan dapat memiliki lebih dari satu peserta. Tabel 

kegiatan juga berelasi one to many dengan tabel dokumen, yang dapat diartikan 

bahwa satu kegiatan dapat memiliki lebih dari satu dokumen. Selanjutnya yaitu 

tabel data dokumen, tabel ini berisi data yang dapat digunakan dalam tabel 

dokumen. Dan yang terakhir yaitu tabel dokumen, tabel dokumen memiliki relasi 

one to one dengan tabel peserta, yang artinya, satu dokumen hanya dapat digunakan 

oleh satu peserta. Berikut untuk ERD-nya dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Desain ERD 

 

4) Desain Interface 

Desain interface dijelaskan melalui prototype agar pengguna dapat memahami alur 

dari penggunaan library ketika diimplementasikan. Berikut rancangan tampilan 

library yang diilustrasikan dengan prototype. 

a) Prototype Halaman Utama 

Dokumen yang akan dan telah diberikan autentikasi, akan muncul pada halaman 

utama. Berikut prototype-nya dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Prototype Halaman Utama 
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b) Prototype Form Autentikasi 

Form autentikasi akan meminta untuk mengisikan tanda tangan dan capture 

gambar. Berikut prototype-nya dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Prototype Autentikasi Dokumen 

 

c) Prototype Generate QR 

Dokumen yang telah diberi autentikasi akan ditampilkan seluruhnya pada halaman 

generate kode QR. Berikut prototype-nya dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Prototype Autentikasi Dokumen 
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d) Prototype Cetak, dan Verifikasi 

Dokumen yang telah diberi autentikasi berupa kode QR akan ditampilkan 

seluruhnya pada halaman ini. Berikut prototype-nya dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

Gambar 13. Prototype Autentikasi Dokumen 

 

e) Prototype Hasil Autentikasi 

Dokumen yang telah diberikan autentikasi, yaitu berupa sertifikat yang di dalamnya 

terdapat tanda tangan dan kode QR dalam bentuk Portable Document Format atau 

PDF. Berikut prototype-nya dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Prototype Autentikasi Dokumen 
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f) Prototype Detail Verifikasi 

Link yang terdapat di dalam kode QR, apabila di klik akan mengarah ke halaman 

detail verifikasi. Berikut prototype-nya dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Prototype Hasil Autentikasi 

 

c. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program merupakan proses menerjemahkan desain yang telah 

ditetapkan ke dalam bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer. 

Penulisan kode program pada penelitian ini menggunakan JavaScript. 

d. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap komponen fungsionalitas library 

dengan black-box testing menggunakan teknik equivalence partitioning. Pengujian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi berjalan sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Berikut skema pengujian yang akan dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Skema Pengujian Library 

No. Skenario Pengujian Kasus Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

1. Menambah tanda 

tangan dan foto 

Memberikan tanda 

tangan, dan meng-

capture foto, 

Tanda tangan dan foto 

berhasil disimpan 



26 

 

 

No. Skenario Pengujian Kasus Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

kemudian mengklik 

tombol submit 

Tidak memberikan 

tanda tangan dan 

meng-capture foto, 

kemudian mengklik 

tombol submit 

Tanda tangan harus diisi 

terlebih dahulu 

Memberikan tanda 

tangan dan tidak 

meng-capture foto, 

kemudian mengklik 

tombol submit 

Harus mengambil foto 

terlebih dahulu 

Tidak memberikan 

tanda tangan pada 

canvas dan tidak 

meng-capture foto, 

kemudian mengklik 

tombol submit 

Tanda tangan harus diisi 

terlebih dahulu 

2. Verifikasi dokumen Mengklik link yang 

terdapat pada kode QR 

dengan id yang benar 

Menampilkan halaman 

verify dokumen dengan 

status valid 

Mengklik link yang 

terdapat pada kode QR 

dengan id yang salah 

Halaman detail 

menampilkan status invalid 

3 Generate kode QR Mengklik button 

generate kode QR 

Kode QR berhasil 

ditambahkan 

4 Generate all kode 

QR 

Mengklik button 

generate all kode QR 

Kode QR berhasil 

ditambahkan 

5 Autentikasi 

dokumen  

Berhasil memberikan 

autentikasi dokumen 

Status dokumen berubah 

menjadi verified 
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No. Skenario Pengujian Kasus Pengujian Hasil Yang Diharapkan 

  Tidak berhasil 

memberikan 

autentikasi dokumen 

Status dokumen tetap 

waiting 

6 Cetak dokumen Mengklik button cetak Mencetak dokumen 

7 Verify dokumen Mengklik button 

verify 

Menampilkan halaman 

detail verify dokumen 

 

  



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Telah dikembangkan library untuk mempermudah dalam memberikan 

autentikasi dokumen. 

2. Library yang digunakan memiliki keamanan yang baik. 

3. Library dapat digunakan pada sistem yang membutuhkan autentikasi 

dokumen. 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, diperoleh saran sebagai 

berikut.  

1. Menggunakan API kode QR yang berbayar, agar hasil foto yang didapatkan 

memiliki resolusi yang baik 

2. Dikembangkannya sebuah pemindai yang dapat digunakan untuk 

memverifikasi kode QR, serta meng-encode string base-64 yang terdapat di 

dalamnya menjadi sebuah tampilan foto. 

3. Dikembangkannya library yang dapat digunakan pada dokumen yang memiliki 

lebih dari satu penandatangan. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Anshori, Y., Erwin Dodu, A. Y., & Wedananta, D. M. P. (2019). Implementasi 

Algoritma Kriptografi Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Tanda Tangan 

Digital. Techno.Com, 18(2), 110–121. https://doi.org/10.33633/tc.v18i2.2166 

Arifin, J., & Naf’an, M. Z. (2017). Verifikasi Tanda Tangan Asli Atau Palsu 

Berdasarkan Sifat Keacakan (Entropi). Jurnal Infotel, 9(1), 130. 

https://doi.org/10.20895/infotel.v9i1.136 

Ariyus, D. (2008). Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi. 

Penerbit Andi. Andi. 

Azdy, R. A. (2016). Tanda tangan Digital Menggunakan Algoritme Keccak dan 

RSA. Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (JNTETI), 

5(3), 184–191. https://doi.org/10.22146/jnteti.v5i3.255 

Budi, A., Suma’inna, S., & Maulana, H. (2018). Pengenalan Citra Wajah Sebagai 

Identifier Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA). Jurnal 

Teknik Informatika, 9(2), 166–175. https://doi.org/10.15408/jti.v9i2.5608 

Cahyo Prabowo, E., & Afrianto, I. (2017). Penerapan Digital Signature Dan 

Kriptografi Pada Teknik Informatika – Universitas Komputer Indonesia 

Ilmiah Komputer dan. Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika 

(KOMPUTA), 6(2). 

Firdaus, D., & Setiabudi, D. (2020). Pengenalan Signature (Tanda Tangan) 

Menggunakan Extrime Learning Machine (ELM). Jurnal Arus Elektro 

Indonesia, 6(3), 78–81. 

Gaol, E. B. L., & Pramartha, C. R. A. (2012). Implementasi Dan Analisis 

Autentikasi Jaringan Wireless Menggunakan Metode Extensible 

Authentication Protocol – Transport Layer Security (EAP-TLS). Jurnal Ilmu 

Komputer, 262. 

Ginting, N. F., & Ginting, M. (2017). Perbandingan Kriptografi RSA dengan 

Base64. 02 (479), 47–52. 



40 

 

 

 

Gunadhi, E., & Nugraha, A. P. (2017). Penerapan Kriptografi Base64 Untuk 

Keamanan URL (Uniform Resource Locator) Website Dari Serangan SQL 

Injection. Jurnal Algoritma, 13(2), 391–398. 

https://doi.org/10.33364/algoritma/v.13-2.391 

Irawan, J. D., & Adriantantri, E. (2018). Pemanfaatan QR-Code Sebagai Media 

Promosi Toko. Jurnal MNEMONIC, 1(2), 56–61. 

Jayanta, J., & Pramiyati, T. (2018). Multilevel Indexing Pada Proses Temu Kembali 

Dokumen Digital. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 

9(1), 241–248. https://doi.org/10.24176/simet.v9i1.2079 

Krismadi, A., Lestari, A. F., Pitriyah, A., Mardangga, I. W. P. A., Astuti, M., & 

Saifudin, A. (2019). Pengujian Black Box berbasis Equivalence Partitions 

pada Aplikasi Seleksi Promosi Kenaikan Jabatan. Jurnal Teknologi Sistem 

Informasi Dan Aplikasi, 2(4), 155. https://doi.org/10.32493/jtsi.v2i4.3771 

Lorien, A., & Wellem, T. (2021). Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen 

Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature. Jurnal RESTI 

(Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 5(4), 663–671. 

https://doi.org/10.29207/resti.v5i4.3316 

Murtadho, M. A., Musthofa, N. A., & Mutrofin, S. (2016). Implementasi Quick 

Response (QR) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen Menggunakan 

Perancangan Unified Modelling Language (UML). Antivirus : Jurnal Ilmiah 

Teknik Informatika, 10(1), 42–50. https://doi.org/10.35457/antivirus.v10i1.87 

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. 

Wacana, 13(2), 177–181. 

Nur, H. (2019). Penggunaan Metode Waterfall Dalam Rancang Bangun Sistem 

Informasi Penjualan. Generation Journal, 3(1), 1. 

https://doi.org/10.29407/gj.v3i1.12642 

Nuraeni, F., Agustin, Y. H., Kurniadi, D., & Ariyanti, I. D. (2020). Implementasi 

Skema QR-Code dan Digital Signature menggunakan Kombinasi Algoritma 

RSA dan AES untuk Pengamanan Data Sertifikat Elektronik. Seminar 

Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI) 12, 

December, 43–52. 

Nuraeni, F., Tinggi, S., Garut, T., Agustin, Y. H., Tinggi, S., Garut, T., & Kurniadi, 



41 

 

 

 

D. (2020). Implementasi Skema QR-Code dan Digital Signature menggunakan 

Implementasi Skema QR-Code dan Digital Signature menggunakan 

Kombinasi Algoritma RSA dan AES untuk Pengamanan Data Sertifikat 

Elektronik. December. 

Pahlevi, O., Mulyani, A., & Khoir, M. (2018). Sistem Informasi Inventori Barang 

Menggunakan Metode Object Oriented Di Pt. Livaza Teknologi Indonesia 

Jakarta. Jurnal PROSISKO, 5(1). https://livaza.com/. 

Rahmawati, A., & Rahman, A. (2011). Sistem Pengamanan Keaslian Ijasah 

Menggunakan QR-Code dan Algoritma. JUSI, 1(2), 105–112. 

Rashid, F. (2019). How to build a JavaScript Library. 

https://faisalrashid.tech/blogs/How-to-build-a-JavaScript-Library 

Sholikhah, I., Sairan, M., & Syamsiah, N. O. (2017). Aplikasi Pembelian Dan 

Penjualan Barang Dagang Pada CV Gemilang Muliatama Cikarang. Teknik 

Komputer AMIK BSI, III(1), 16–23. 

Suratma, A. G. P., & Azis, A. (2017). Tanda Tangan Digital Menggunakan QR 

Code Dengan Metode Advanced Encryption Standard. Techno, 18(1), 59–68. 

Tandiabang, R. M., Patria, T. H., & Barnea, A. (n.d.). Otentikasi Dokumen 

Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital. 1–4. 

Wahyu. C, F., Rahangiar, A. P., & Fretes, F. de. (2016). Penerapan Algoritma 

Gabungan RC4 dan Base64 pada Sistem Keamanan E- Commerce 

(Application of Joint RC4 and BASE64 Algorithm for E-Commerce Security 

System). June 2012. 

Warsito, A. B., Ananda, A., & Triyanjaya, D. (2017). Penerapan Data JSON Untuk 

Mendukung Pengembangan Aplikasi Pada Perguruan Tinggi Dengan Teknik 

Restfull Dan Web Service. Technomedia Journal, 2(1), 26–36. 

https://doi.org/10.33050/tmj.v2i1.313 

Wijonarko, D., & Mulya, B. W. R. (2018). Pengembangan Antarmuka 

Pemrograman Aplikasi Menggunakan Metode RESTful pada Sistem 

Informasi Akademik Politeknik Kota Malang. Smatika Jurnal, 8(02), 63–66. 

https://doi.org/10.32664/smatika.v8i02.202 

 

 


