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Abstract—Saat ini, Data merupakan sebuah aset yang berharga. Mulai banyak
tren tentang data tersebar di masyarakat seperti Data science dan Big data. Untuk
menyimpan data, digunakan sebuah penyimpanan yang disebut database. Database
digunakan untuk menyimpan data dalam format tertentu yang sudah memiliki standar.
Salah satu database yang ada adalah generic database. Generic database adalah sebuah
database yang menyimpan data dalam sebuah tabel yang terdiri dari entity, attribute, dan
value. Keamanan dari database sangat diperlukan untuk menjaga data yang ada pada
database. Keamanan data yang tidak baik dapat menyebabkan pengambilan data oleh
pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah
negative database. Negative database adalah database yang menyimpan data asli dan data
palsu untuk menjaga keamanan dari data asli. Penggunaan negative database berguna
untuk menjaga pencurian data dari database.
Keywords—makalah, keamanan informasi, database security, negative database,
generic database

I.

PENDAHULUAN

A. Introduction
Akhir-akhir ini, data yang tersebar semakin banyak. Akses dan modifikasi terhadap
data tersebut juga lebih sering dilakukan. Perlu adanya struktur data yang lebih baik untuk
mendukung kebutuhan ini. Oleh karena itu, diperkenalkan sebuah model database yang
fleksibel terhadap akses, modifikasi, maupun penambahan data. Database ini disebut generic
database. Generic database menggunakan sebuah model struktur data yang disebut entityattribute-value model. Alih-alih menyimpan data sebuah entitas dalam sebuah tabel sendiri,
data disimpan dalam sebuah tabel dengan format yang standar yaitu entity, attribute, dan value.
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Keamanan data pada sebuah database merupakan suatu hal yang penting. Banyak
teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data pada database. Teknik yang
paling umum adalah enkripsi data. Selain itu, ada satu teknik yang dapat digunakan untuk
meningkatkan keamanan database, yaitu negative database.

B. Entity-Attribute-Value (EAV) Model
Terdapat beberapa macam model yang dapat digunakan untuk sebuah database. Salah
satu model yang dapat digunakan adalah entity-attribute-value model atau lebih singkatnya
EAV model. EAV model merupakan sebuah model yang terdiri dari entity, attribute, dan value.
Ide yang membentuk EAV model berasal dari konsep association list yang juga dikenal dengan
istilah LISP. Pada sebuah association list, informasi disimpan dalam bentuk pasangan key dan
value. Konsep ini dapat dibandingkan dengan komponen attribute dan value yang ada pada
EAV model [1].
EAV model merupakan sebuah model yang sederhana dengan tabel yang terdiri dari tiga
kolom. Informasi yang disimpan pada masing-masing kolom adalah sebagai berikut [2].
•

Entity : Pada komponen entity, disimpan sebuah informasi yang menjelaskan tentang
item data yang sedang digambarkan. Informasi yang disimpan pada entity adalah
sebuah foreign key yang mengacu pada primary key dari sebuah tabel. Contoh : StudentID yang merupakan primary key dari tabel Student

•

Attribute : Pada komponen attribute, disimpan sebuah informasi tentang atribut atau
ciri yang sedang digambarkan dari entity. Informasi pada attribute adalah foreign key
yang mengacu pada atribut dari sebuah tabel. Contoh : StudentName, Year,
FatherName, MotherName, dan Telephone dari tabel Student

•

Value : Pada value disimpan nilai atau data dari entity dan attribute yang dijelaskan
dalam sebuah tuple. Nilai dari value adalah nilai yang ada pada sebuah tuple untuk
atribut yang sesuai dalam sebuah tabel. Contoh : “Andi” untuk attribute StudentName,
“2017” untuk attribute Year, “Doni” untuk attribute FatherName, “Ani” untuk
attribute MotherName, dan “081299999999” untuk attribute Telephone pada tabel
Student.
EAV model adalah model yang cocok digunakan jika data yang disimpan bervariasi.

Model ini cocok digunakan pada sistem aplikasi e-commerce dan bank [1].
Tabel 1 Contoh EAV Model
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Entity

Attribute

Value

18217099

StudentName

Andi

18217099

Year

2017

18217100

StudentName

Vina

18217100

Year

2017

C. Generic Database
Generic database adalah sebuah database yang menerapkan EAV model sebagai
struktur data yang disimpan. Generic database menggunakan struktur data yang lebih umum
jika dibandingkan dengan database konvensional yang biasa digunakan dalam database
aplikasi. Generic database mendefinisikan sebuah relasi dengan standar yang umum [2].
Model yang digunakan pada generic database didasarkan pada EAV model.
Generic database, menawarkan fleksibilitas dalam penyimpanan data. Hal ini
disebabkan oleh struktur data yang digunakan oleh generic database. Dengan fleksibilitas
yang dimiliki, modifikasi data pada generic database dapat dilakukan lebih mudah. Modifikasi
atau penambahan tipe data dapat dilakukan tanpa mengubah physical schema dari database.

Gambar 1 Konversi relational database menjadi generic database [2].
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Gambar 1 menjelaskan bagaimana konversi dari relational database menjadi generic
database. Pada relational database, satu tabel menjelaskan sebuah entitas dan atribut dari
entitas tersebut merupakan kolom dari tabel tersebut. Value dari data atau tuple pada relational
database merupakan baris dari tabel. Pada generic database, tabel relasional diubah menjadi
sebuah tabel yang lebih general atau umum. Tabel hanya memiliki kolom entity, attribute, dan
value. Hal ini sesuai dengan EAV model yang sudah dibahas sebelumnya.
Proses akses data pada generic database juga lebih mudah jika dibandingkan dengan
relational database.

Gambar 2 Akses pada generic database [1]

Pada gambar 2 diperlihatkan bahwa dengan akses pada generic database dapat
dilakukan melalui berbagai macam forms. Semua forms hanya mengakses satu database yang
sama sehingga penambahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah [1].

D. Negative Database
Keamanan dari database merupakan sesuatu yang sangat penting. Data yang disimpan
pada database ada yang mengandung informasi sensitif dari pemilik data. Hal ini akan
berbahaya jika terjadi pencurian data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
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Dalam menjaga keamanan dari database, salah satu teknik yang dapat digunakan
adalah negative database. Pada database normal (positive), data yang disimpan merupakan
data asli yang sudah diencrypt dengan berbagai macam metode seperti RSA. Berbeda dengan
negative database, data yang disimpan merupakan data dalam jumlah besar yang menyimpan
data asli dan juga data palsu secara bersamaan [4]. Hal ini menyebabkan pengguna yang tidak
memiliki hak akan memperoleh data yang palsu ketika mencoba melakukan pencurian data.
Negative database memberikan keamanan dengan menambahkan sebuah layer yang
akan menyaring data sensitif yang masuk.

Generic

Negative

+

Database

Database

=

Secure
Data

Gambar 3 Negative database dan generic database untuk keamanan data [2]

Negative database ditambahkan pada sebuah generic database untuk meningkatkan
keamanan dari database tersebut. Dengan penambahan negative database, data dapat diakses
oleh pengguna yang memiliki ha katas data tersebut.

II.

PERUMUSAN MASALAH

Makalah ini akan membahas tentang penerapan dari negative database untuk
meningkatkan keamanan dari generic database. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab
untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu :
•

Bagaimana cara kerja negative database dalam memberikan keamanan kepada
sebuah generic database?

•

Apa hasil yang diberikan dengan penerapan negative database untuk generic
database?

Dengan menjawab pertanyaan di atas, pemahaman mengenai penerapan negative
database dapat diperoleh dengan baik.
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III.

IMPLEMENTASI

Dalam penerapan negative database, terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami.
Aspek-aspek yang perlu dipahami adalah Arsitektur dari negative database, pembuatan
negative database, dan keluaran yang diberikan oleh negative database.

A. Arsitektur Negative Database
Dalam menerapkan negative database, akan terbentuk sebuah arsitektur sistem yang
berbeda dari sebelumnya. Negative database menambahkan sebuah layer keamanan pada
server untuk menyaring data yang sensitif sebelum dimasukan ke dalam database.

Gambar 4 Arsitektur negative database [1]

Dalam penerapan negative database, data akan dimasukan dalam berbagai bentuk form
oleh client melalui aplikasi. Data tersebut akan dikirimkan ke server untuk diproses. Pada
server, data akan disaring berdasarkan sensitif atau tidaknya data tersebut. Data yang tidak
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bersifat sensitif akan langsung dikirimkan ke database untuk disimpan. Data yang sensitif akan
melalui beberapa proses modifikasi untuk meningkatkan keamanan data.
Dalam proses modifikasi, data akan dienkripsi terlebih dahulu. Setelah dienkirpsi, data
tersebut akan diproses pada negative database. Proses yang dilakukan adalah menggabungkan
data dengan data palsu untuk meningkatkan keamanan data. Setelah melalui negative database,
data yang sudah dimodifikasi dikirimkan ke database untuk disimpan.
Proses pengambilan data akan melewati tahap yang sama untuk masing-masing data.
Data yang tidak sensitif akan langsung diambil dari database dan dikirimkan kepada client.
Data yang sensitif akan diproses terlebih dahulu menjadi data asli sebelum dikirimkan kepada
client. Data sensitif hanya akan diberikan kepada client yang memiliki hak akses terhadap data
tersebut.

B. Implementasi Negative Database
Dalam melakukan modifikasi data menggunakan negative database, data dari generic
database akan dipecah menjadi beberapa bagian. Ambil nilai n = 3 untuk melakukan
pemecahanan data. Tabel dari generic database akan berubah menjadi entity, attribute, value
1, value 2, value 3.
Tabel 2 Tabel pada generic database setelah pemecahan data

Entity

Attribute

Value 1

Value 2

Value 3

Proses modifikasi data pada negative database akan melalui beberapa proses sebagai
berikut.
1. Enkripsi data
Pada server, data yang dimasukan akan dienkripsi terlebih dahulu sebelum diproses
pada negative database. Berikut adalah algoritma untuk melakukan enkirpsi data.
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Gambar 5 Algoritma enkripsi data pada negative database [1]

Dalam proses enkripsi, data yang sensitif akan dikonversi menjadi nilai ascii nya
terlebih dahulu. Setelah konversi, data akan dienkripsi dengan menggunakan algoritma RSA.
Kemudian hasil dari enkripsi dengan RSA dikonversi menjadi base 32 untuk mengurangi
panjang teks.
2. Penggabungan data asli dan palsu
Setelah proses enkripsi, data yang asli akan digabungkan dengan data palsu pada
negative database. Kemanan data dengan pemalsuan data akan lebih baik dari penggunaan
enkripsi RSA saja. Jika public key hilang, data yang disimpan akan berada dalam risiko.
Dalam proses pemalsuan data, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut.
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Gambar 6 Algoritma untuk modifikasi data dengan penyisipan data palsu [1]

Pertama, data yang sudah dienkripsi diambil untuk dipecah menjadi n bagian. Pada
kasus ini data akan dipecah menjadi n = 3 bagian. Jika panjang dari data tidak dapat dibagi
dengan n, tambahkan 0 pada awal data hingga data dapat dibagi dengan n. Setelah dipecah,
data palsu akan mulai disisipkan pada data asli.
Dalam menyisipkan data palsu, tetapkan sebuah nilai k yang merupakan jumlah
karakter yang akan disisipkan pada data asli. Karakter ini akan menjadi data palsu yang
memanipulasi nilai dari data asli.
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Untuk setiap data baris data, definisikan variabel str = “” (string kosong). Kemudian
generate k buah karakter sembarang dan gabungkan str dengan k karakter tersebut. Lalu,
gabungkan str dengan karakter pertama dari data pada baris tersebut. Setelah itu, generate k
karakter sembarangan lagi dan gabungkan dengan str sebelumnya. Lalu gabungkan Kembali
str terakhir dengan karakter kedua pada data dengan str. Setelah itu gabungkan lagi k karakter
sembarang dan lakukan berulang hingga karakter data pada baris tersebut habis. Lakukan
proses ini untuk setiap baris pada data. Setelah karakter pada data habis, generate k karakter
dan gabungkan str dengan k karakter tersebut untuk mengakhiri modifikasi data.
Setelah modifikasi data dilakukan, diperoleh n buah string yang merupakan
penggabungan data asli dan palsu. Hasil string ini akan dikirimkan untuk disimpan pada
database.

IV.

ILUSTRASI DAN HASIL

Untuk memahami lebih dalam cara kerja dari negative database, dibuat sebuah ilustrasi
dari penggunaan negative database dalam menyimpan suatu data. Contoh data yang akan
disimpan terdiri dari 4 atribut yaitu name, age, blood sugar (FV), dan blood sugar (PP).
Tabel 3 Data untuk ilustrasi

Entity

Attribute

Value

1

Name

Andi

1

Age

35

1

Blood Sugar (FV)

109

1

Blood Sugar (PV)

130

Pada tabel di atas, data yang dianggap data yang sensitif merupakan data Blood Sugar
(FV) dan Blood Sugar (PP). Name dan age dianggap tidak sensitif sehingga akan langsung
disimpan pada database.
Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan enkripsi pada data sensitif. Data yang
akan dienkripsi adalah nilai dari Blood Sugar (FV) dan Blood Sugar (PP).
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Hasil enkripsi dari dua data yang sensitif adalah 6S8D75 untuk 109 dan 065ERD untuk
130. Hasil enkripsi ini kemudian dibagi menjadi n baris. Pada kasus ini ambil n = 3. Hasil
pemecahan dari kedua nilai adalah sebagai berikut
109

=

6S
8D
75

130

=

06
5E
RD

Hasil pemecahan ini kemudian akan dimodifikasi dengan menyisipkan data palsu pada
masing-masing baris. Lakukan modifikasi data untuk nilai 109 terlebih dahulu.
Hal pertama yang dilakukan adalah generate k buah karakter sembarang dan masukan
pada sebuah variabel str. Pada kasus ini ambil k = 4. Setelah itu gabungkan karakter 6 dengan
str. Generate lagi 4 buah karakter sembarang dan gabungkan dengan str. Gabungkan nilai S
dengan str. Data pada baris pertama dari 109 sudah habis. Oleh karena itu, generate 4 karakter
dan gabungkan dengan str sebagai penutup. Lakukan hal ini untuk 2 baris lainnya dan 3 baris
dari data 130.
Setelah modifikasi data dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.
109
6S

=

ASD76ADFAS96ER

8D

=

6DF78A6SDD77AS

75

=

LAKS767AS5DA98

06

=

ASD604A656SD48

5E

=

WSD95F879EASA5

RD

=

D7GSRD6VSD6DF4

130
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Data di atas kemudian dimasukan ke dalam sebuah tabel EAV dengan 5 kolom yang
terdiri dari entity, attribute, value 1, value 2, dan value 3.
Tabel 4 Tabel EAV untuk data sensitif

Entity

Attribute

Value 1

Value 2

1

Blood

ASD76ADFAS96ER 6DF78A6SDD77AS

Value 3
LAKS767AS5DA98

Sugar
(FV)
1

Blood

ASD604A656SD48

WSD95F879EASA5 D7GSRD6VSD6DF4

Sugar
(PP)

Tabel di atas merupakan data palsu yang akan disimpan pada database untuk mencegah
pencurian data. Dapat dilihat dari data yang disimpan, hanya data yang berada pada posisi
kelipatan (k+1) yang merupakan data asli. Selain itu, data yang disimpan adalah data palsu
yang mengecoh pengguna yang tidak berhak atas data tersebut.
Dari ilustrasi proses penyimpanan data di atas, dapat disimpulkan secara umum proses
penyimpanan data dengan menggunakan negative database dapat digambarkan dengan gambar
berikut ini.
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Gambar 7 Ilustrasi penyimpanan data dengan negative database [1]

V.

LAIN-LAIN TENTANG NEGATIVE DATABASE

A. Kelebihan Negative Database
Dalam penerapannya, negative database memiliki beberapa kelebihan. Berikut adalah
kelebihan dari penggunaan negative database.
•

Memberikan keamanan tambahan kepada database dari pengguna yang tidak
memiliki hak atas data.

•

Memberikan data palsu kepada pencuri data
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•

Memberi keamanan transfer data.

•

Memberi keamanan lebih jika dibandingkan dengan enkripsi data saja

B. Kekurangan Negative Database
Walaupun negative database memberikan keamanan yang lebih baik, tetap ada
beberapa kelemahan yang dimiliki. Berikut adalah kelemahan dari negative database.
•

Algoritma dengan menyisipkan data palsu dengan panjang yang sama akan
gagal jika panjang data palsu bisa ditebak oleh pencuri data

•

Algoritma yang menyisipkan data dengan ukuran yang berbeda akan
meningkatkan kompleksitas algoritma

C. Negative Database di Masa Depan
Konsep dari negative database dalam hal keamanan sudah cukup baik. Namun, masih
banyak pengembangan yang harus dilakukan. Perlu dicari algoritma yang lebih baik untuk
memberikan keamanan dari database. Algoritma yang lebih sulit dipecahkan dalam hal
melakukan konversi dari data palsu ke data asli. Selain itu, penerapan negative database pada
database juga belum dilakukan. Perlu adanya penelitian lebih lanjut agar negative database
dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dari data.

VI.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan
negative database untuk generic database. Negative database merupakan sebuah alternatif
teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dari database. Negative database
akan menyediakan sebuah layer keamanan tambahan. Pada layer tersebut, dilakukan
modifikasi pada data asli dengan menyisipkan data palsu. Data yang dihasilkan dari layer ini
kemudian disimpan pada database. Hal ini meningkatkan keamanan dengan mencegah pencuri
data untuk mengambil data asli dari database. Dalam proses implementasi, algoritma yang
paling mudah adalah dengan menyisipkan sejumlah karakter sembarang di antara data yang
sudah dienkripsi. Penyimpanan data juga dipecah menjadi beberapa value untuk menambah
tingkat keamanan dari data. Dengan penggunaan negative database, keamanan dari data pada
database dapat ditingkatkan.
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