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ABSTRAK

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
PENCATATAN E-VOTING BERBASIS BLOCKCHAIN
Oleh

Rifa Hanifatunnisa
NIM: 23215307
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Semakin meningkatnya teknologi digital pada masa kini telah banyak membantu
manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan sistem pemilu, masih
banyak dilakukan secara konvensional menggunakan kertas dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan pemilu pada umumnya masih menggunakan sistem sentralisasi,
dimana terdapat satu organisasi yang mengelolanya. Beberapa masalah yang
memungkinkan terjadi dalam sistem pemilu tradisional adalah dengan terdapatnya
organisasi yang memiliki kontrol penuh terhadap database dan sistem, maka
kemungkinan untuk mengutak-atik database peluangnya cukup besar.
Teknologi Blockchain merupakan salah satu solusi, karena menganut sistem yang
desentralisasi dan seluruh database dimiliki salinannya oleh banyak pengguna.
Blockchain sendiri telah digunakan dalam sistem Bitcoin yang dikenal dengan
sistem Bank desentralisasi. Dengan mengadopsi blockchain dalam pencatatan
database pada sistem e-voting dapat mengurangi salah satu sumber kecurangan
yaitu manipulasi database. Tesis ini membahas mengenai pencatatan data hasil
voting dari setiap tempat pemilu menggunakan algoritma blockchain. Tidak seperti
Bitcoin dengan Proof of Work-nya, pada tesis ini diusulkan metode berdasarkan
aturan giliran yang telah ditentukan pada sistem untuk setiap node dalam
pembuatan blockchain.
Kata kunci : e-voting, teknologi blockchain, pencatatan database, keamanan
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ABSTRACT
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN
BASED E-VOTING RECORDING SYSTEM
Thesis by

Rifa Hanifatunnisa
NIM: 23215307
(Electrical Engineering Master Program)

Increasingly digital technology in the present has helped many people lives. Unlike
the electoral system, there are still many conventional uses of paper in its
implementation. The aspect of security and transparency is a threat from the still
widespread election with the conventional system (offline). General elections still
use a centralized system, there is one organization that manages it. Some of the
problems that can occur in traditional electoral systems is with an organization that
has full control over the database and system, it is possible to tamper with the
database of considerable opportunities.
Blockchain technology is one of solutions, because it embraces a decentralized
system and the entire database are owned by many users. Blockchain itself has been
used in the Bitcoin system known as the decentralized Bank system. By adopting
blockchain in the distribution of databases on e-voting systems can reduce one of
the cheating sources of database manipulation. This research discusses the
recording of voting result using blockchain algorithm from every place of election.
Unlike Bitcoin with its Proof of Work, this thesis proposed a method based on a
predetermined turn on the system for each node in the built of blockchain.
Key : e-voting, blockchain technology, database recording, security
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BAB I
I.1

Pendahuluan

Latar Belakang

Penggunaan teknologi sudah menjadi hal yang umum pada saat ini dalam
membantu memenuhi kebutuhan manusia. Maraknya penggunaan teknologi telah
membawa tantangan baru dalam proses demokrasi disaat sebagian besar
masyarakat saat ini tidak mempercayai pemerintahan mereka, hal ini membuat
pemilu (pemilihan umum) menjadi sangat penting dalam demokrasi modern (Shah
dkk., 2016). Pemilu memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan nasib bangsa
atau suatu organisasi.
Secara sederhana tujuan pemilu di Indonesia adalah penyaluran kedaulatan rakyat
sebagai sebuah demokrasi perwakilan (Dr. Indra Pahlevi, 2015). Sistem pemilu di
Indonesia terakhir diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umun) Nomor
4 tahun 2016 dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15
tahun 2011 (Komisi Pemilihan Umum, 2016) (Indonesia, 2011). Setiap pemilih
yang terdaftar datang ke TPS ( Tempat Pemungutan Suara) dan menunjukkan kartu
pemilih kepada panitia dan pengawas pemilu untuk menunjukkan sah atau tidaknya
pemilih tersebut, setelah dikonfirmasi sebagai pemilih yang sah lalu panitia
memberikan surat suara kepada pemilih dan pemilih menuju bilik suara untuk
melakukan pemilihan dalam bilik suara yang dilakukan dengan cara mencoblos
pilihannya pada surat suara dengan paku, lalu melipat surat suara dan
memasukkannya ke dalam kotak suara, pemilih mencelupkan salah satu jari
tangannya ke dalam tinta yang disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku
sebelum meninggalkan TPS (Komisi Pemilihan Umum, 2016).
Perhitungan suara dalam pelaksanaannya merupakan wewenang KPU (Indonesia,
2011) dapat memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja yang bergantung pada kecepatan
pengiriman suara ke tingkatan yang lebih tinggi (Christian, 2017). Pada tiap
tahapan perhitungan suara mengalami kesulitan dalam membuktikan apakah total
suara tersebut sah atau tidak. Masalah yang sering kali terjadi dalam pemilu adalah
masalah manipulasi data, keamanan, dan transparansi.
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Permasalahan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia
antara lain memilih lebih dari sekali (detik.com, 2017), petugas TPS mencoblos
surat suara yang kosong (tempo.co, 2017), dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan
dengan sistem pemungutan suara tradisional yang menggunakan sistem sentralisasi
menggunakan pihak ketiga untuk mengurus pemilihan umum.
Dengan berkembangnya teknologi, penggunaan teknologi dalam mengatasi
masalah yang terjadi menjadi hal yang penting, sekaligus memperkenalkan
transparansi di seluruh wilayah proses pemungutan (Dougherty, 2016). Keamanan
selalu menjadi perhatian terbesar untuk mempertimbangkan suatu sistem e-voting.
Tidak boleh adanya keraguan dalam suatu sistem e-voting untuk mengamankan
data dan harus dapat bertahan dalam melawan serangan yang potensial.
Teknologi Blockchain merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk
mengurangi masalah yang terjadi dalam pemungutan suara. Blockchain sendiri
dikenal telah digunakan dalam sistem database transaksi Bitcoin (Nakamoto,
2008). Blockchain adalah ledger terdistribusi, yang tidak dapat diubah dan
transparan

yang

menjadikan

siapa

pun

tidak

dapat

membantah

kebenarannya(Wijaya, 2016). Terdiri atas beberapa block yang terkait satu sama
lain dan berurutan. Block tersebut terkait karena nilai hash dari block sebelumnya
digunakan dalam proses pembuatan block selanjutnya, maka usaha untuk
mengubah informasi akan semakin sulit karena harus mengubah block-block
berikutnya (Watanabe dkk., 2016). Database pun dibuat menjadi publik, salinannya
dimiliki oleh banyak pengguna. Apabila terjadi kecurangan, database yang dimiliki
pengguna yang melakukan kecurangan akan berbeda dengan database yang
dimiliki oleh pengguna lainnya. Maka database yang terdapat pada pengguna
tersebut dianggap tidak sah.
Pada sistem Bitcoin, diperlukan proses mining dalam membuat block baru
menggunakan peralatan komputasi hash. Pada tesis kali ini diusulkan metode yang
menggunakan aturan bergiliran untuk setiap node dalam pembuatan blockchain,
dengan bertujuan memastikan tiap node telah bergabung dalam blockchain.
Penelitian ini berfokus pada pencatatan hasil e-voting yang dilakukan setelah proses
pemilu selesai dilaksanakan. Data yang dicatat yaitu berupa hasil pemilu pada
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setiap node yang di distribusikan dengan berlandaskan protokol permission
blockchain.
I.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan makan rumusan masalah pada
tesis ini sebagai berikut.
1. Bagaimana mekanisme perancangan sistem e-voting menggunakan
teknologi Blockchain?
2. Apakah teknologi Blockchain dapat menunjang dalam pencatatan sistem evoting?
I.3

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Merancang sistem pencatatan hasil e-voting berbasis teknologi Blockchain.
2. Membuat simulasi sistem pencatatan hasil e-voting berbasis teknologi
Blockchain.
I.4

Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini.
1. Perancangan dan Implementasi sistem pencatatan dilakukan setelah proses
voting sudah berakhir dengan hasil perhitungan di masing-masing TPS.
2. Urutan node dalam melakukan broadcast data dalam sistem telah
ditentukan.
3. Private key dan Public key telah di generate dan seluruh node telah memiliki
data public key dari masing-masing node.
4. Pengujian hanya dilakukan pada jumlah node dengan skala di antara
1-500.000.
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I.5

Metodologi Penelitian
Metodologi Penelitian
Desain Sistem

Latar Belakang dan Identifikasi Masalah
·

Masalah yang terjadi pada sistem pemilu
konvensional membuat partisipan tidak seluruhnya
mempercayai hasil pemilu

·

Teknologi Blockchain dapat di aplikasikan pada
sistem pencatatan e-voting

·

Pencatatan data berupa hasil pemilu di distribusikan
dengan berlandaskan protokol permission blockchain

·
·

·
Mendefinisikan Tujuan

·

Tujuan :
· Merancang sistem pencatatan hasil e-voting berbasis
teknologi Blockchain.
· Membuat simulasi sistem pencatatan hasil e-voting
berbasis teknologi Blockchain.
Batasan :
· Perancangan dan Implementasi sistem pencatatan
dilakukan setelah proses voting sudah berakhir
dengan hasil perhitungan di masing-masing TPS.

·
·
·

Urutan node dalam melakukan broadcast data dalam
sistem telah ditentukan.
Private key dan Public key telah di generate dan
seluruh node telah memiliki data public key dari
masing-masing node.
Pengujian hanya dilakukan pada jumlah node
berskala di antara 1-500.000.

·

Sistem pencatatan hasil pemilu ini dilakukan setelah
proses pemilihan berakhir.
Setiap node memiliki private key dan public key
masing-masing yang di generate sebelum proses
pemilu dilaksanakan karena hanya node yang
terdaftar saja yang digunakan dalam sistem, agar
terjamin keamanannya dan identitasnya. Lalu public
key dari seluruh node disimpan dalam database
masing-masing node untuk keperluan proses
verifikasi.
Urutan dalam giliran proses pembuatan block
ditentukan sistem sebelum proses pemilu
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan
yang ada.
yang mendapat giliran pertama (Node 1) tidak boleh
mengalami gangguan, karena sistem tidak dapat
berjalan apabila Node 1 mengalami gangguan. Node
1 juga memiliki data block genesis berbentuk nilai
hash yang digunakan sebagai previous hash.
Sistem menampilkan block pada masing-masing
node, tampilan database, dan keterangan status
verifikasi dalam tiap block data yang masuk.
Implementasi dan Pengujian

Implementasi :
Simulasi menggunakan bahasa pemrograman Python
dengan menggunakan antarmuka untuk jumlah node skala
kecil dan tanpa antarmuka untuk jumlah node yang sangat
banyak
Pengujian
·
Menguji fungsionalitas yang telah dibuat pada sistem
dengan antarmuka dan tanpa antarmuka
·
Menguju kehandalan metode yang telah dirancang
pada sistem tanpa antarmuka

Analisis dan Evaluasi
·
·

Melakukan analisa dari hasil implementasi dari
pengujian yang dilakukan
Mengambil kesimpulan dari hasil analisa
Pembuatan Laporan dan Seminar

Membuat dokumentasi penelitian dalam bentuk laporan
tesis, paper, dan presentasi sidang

I.6

Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai isi
laporan. Terdapat beberapa bagian dari laporan tesis ini.
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1. Bab I Pendahuluan
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai topik yang
dikerjakan, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat
yang diharapkan mengapa penulis memilih judul “Perancangan dan
Implementasi Sistem Pencatatan E-Voting Berbasis Blockchain“.
2. Bab II Tinjauan Pustaka
Berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang menunjang dalam pembuatan
tesis, diantaranya mengenai e-voting, teknologi blockchain, tanda tangan
digital, fungsi hash, dan sebagainya.
3. Bab III Perancangan dan Implementasi
Menguraikan mengenai gambaran sistem yang dibangun, meliputi deskripsi
sistem dan menjelaskan langkah-langkah penelitian.
4. Bab IV Pengujian dan Evaluasi
Membahas tentang pengujian terhadap sistem yang telah dibuat beserta
analisisnya.
5. Bab V Penutup
Merupakan bagian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari
keseluruhan pengerjaan tesis ini untuk penelitian dan pengembangan sistem
lebih lanjut.
6. Daftar Pustaka
Memuat referensi tulisan yang menunjang terlaksananya tesis ini dari mulai
perancangan hingga penyusunan laporan akhir ini.
7. Lampiran
Berisi daftar program yang dirancang untuk pembuatan tesis ini serta
kelengkapan laporan yang telah disusun.
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BAB II
II.1

Tinjauan Pustaka

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan

Umum

adalah

sarana

pelaksanaan

kedaulatan

rakyat

yang

diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 2011). Pemilu di negara
demokrasi Indonesia merupakan proses pergantian kekuasaan yang dilakukan
secara berkala sesuai dengan prinsip konstitusi.
Penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih berjalan menggunakan kertas suara
hingga tahun ini dalam pemilu serentak 2017. Pemungutan suara dilaksanakan di
TPS dimulai dengan pemilih membawa kartu pemilu atau dapat menggunakan KTP
(Kartu Tanda Penduduk) atau dapat menggunakan Surat Keterangan, Petugas
memberikan Surat Suara kepada pemilih apabila pemilih telah terverifikasi datanya
pada TPS tersebut sebagai pemilih suara yang sah, pemilih menuju ke bilik suara
dan membuka surat suara lalu mencoblos surat suara dengan paku yang telah
disediakan dalam bilik suara untuk pilihannya di atas alas yang telah disediakan,
pemilih melipat kembali surat suara sesuai dengan arahan sebelumnya lalu
memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan, pemilih menandai
jari tangan dengan mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalan
ruas kuku jari pemilih sebagai tanda telah memili (KPU, 2017).
Pelaksanaan perhitungan suara seperti pada Gambar II.1 dilakukan setelah waktu
pemilihan selesai dan dilakukan di TPS masing-masing dengan dihadiri oleh
anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), saksi, dan PPL
(Pengawas Pemilihan Lapangan). Surat suara dikeluarkan dari kotak suara oleh
anggota KPPS dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara yang terdapat
dalam kotak suara, anggota KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk
diserahkan kepada ketua KPPS, sah atau tidaknya surat suara diputuskan dan
diumumkan oleh ketua KPPS yang meneliti tanda coblos pada surat suara
disaksikan seluruh petugas dan menyebutkan alasannya, anggota KPPS 3 dan 4
mencatat hasil perhitungan ke formulir yang ditempel pada papan pengumuman
dengan cara Tally serta memastikan kebenarannya, lalu surat suara kembali dilipat
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oleh anggota KPPS 5 lalu anggota KPPS 6 dan 7 menyusun dan mengelompokkan
surat suara yang sah atau tidak, formulir hasil pemilihan ditandatangani oleh
petugas ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi lalu dimasukkan pada sampul berita
acara, seluruh surat suara yang sah dan tidak dimasukkan ke dalam sampul surat
suara masing-masing, tiap sampul disegel lalu dimasukkan kembali ke kotak suara
beserta alat kelengkapan TPS, sampul salinan berita acara dan sertifikat masingmasing diberikan kepada PPS di hari yang sama untuk diumumkan di
desa/kelurahan, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan KPU (Komisi Pemilihan
Umum) (KPU, 2017).

Gambar II.1 Denah Penghitungan Suara di TPS

Seiring berjalannya waktu, proses pemilu di Indonesia semakin sering karena
banyaknya pemilihan langsung dalam pergantian kepala daerah dan sebagainya, hal
ini berbanding lurus dengan permasalahan dalam pemilu yang semakin banyak
pula. Menurut fakta yang telah dihimpun bahwa permasalahan dalam pemilu
beraneka ragam yang akhirnya menjadi Perselisihan Hasil Pemilu Umum dalam
ranah hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena banyaknya
kesalahan yang terjadi dalam proses pendaftaran pemilih, banyaknya pemilih yang
melakukan kesalahan dalam memberi tanda pada kertas suara yang menyebabkan
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tidak sahnya suara, proses pengumpulan kartu suara yang berjalan lambat, proses
perhitungan suara yang berjalan lambat di setiap daerah, keterlambatan proses
pengiriman hasil perhitungan suara, dan terjadinya kecurangan dalam proses
pemilihan seperti jual beli suara (Rokhman, 2011).
Dalam menangani masalah yang ada, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan
menyelenggarakan pemilihan dengan sistem e-voting (electronic voting).
Pelaksanaan sistem ini telah menjadi wacana sejak anggota DPR (Dewan
Perwakilan Rakyat) melaksanakan studi banding ke negara India yang dilanjut
dengan rapat kerja bersama KPU dan mencanangkan e-voting dapat terlaksana pada
pemilu presiden 2014 (Rokhman, 2011), tetapi masih belum dapat terlaksana
hingga saat ini.
II.2

Electronic Voting

Banyak negara saat ini yang mempertimbangkan dapat memperkenalkan sistem
e-voting dengan tujuan memperbaiki berbagai aspek proses pemilihan umum.
E-voting sering dipandang sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun
kepercayaan dalam sistem pemilu, menambahkan kredibilitas terhadap hasil pemilu
dan meningkatkan efisiensi secara menyeluruh dalam proses pemilu (Wolf dkk.,
2011). Solusi menggunakan e-voting biasanya bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi, dan memperbaiki hasil pemilu dalam mengatasi masalah dan tantangan
yang terkait dengan pemilu konvensional (Naidu dkk., 2015)
E-voting adalah proses pemilihan suara yang mengacu pada penggunaan komputer
untuk memberikan suara dalam sebuah pemilu, proses dasar dalam setiap e-voting
standardnya hampir sama meskipun dengan beragam protokol e-voting yang ada
dan setiap sistem e-voting harus mencakup beberapa bagian sebagai berikut
(Cetinkaya dan Cetinkaya, 2007) :
·

Pemilih : Memiliki hak untuk memilih dan memberikan suara dalam
pemilu.

·

Registration Authority(ies) : Mengurus pendaftaran atau mendaftarkan
pemilih yang berhak sebelum hari pemilihan. Memastikan hanya pemilih
terdaftar saja yang dapat mengikuti pemilu dan hanya dapat memilih sekali
pada hari pemilu.
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·

Tallying Authority(ies) : Mengumpulkan dan menghitung hasil pemilu.

Setiap sistem e-voting juga harus melibatkan empat fase (Cetinkaya dan Cetinkaya,
2007) :
·

Registrasi : Pemilih mendaftarkan diri ke panitia pengurus pendaftaran
(registration authorities) dan daftar dari peserta pemilihan harus di
kumpulkan sebelum hari pemilu.

·

Authentication and Authorization : Pemilih terdaftar meminta surat suara
atau hak istimewa dari panitia (registration authorities). Petugas memeriksa
keabsahan identitas dari pemilih dan hanya mengizinkan pemilih yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu.

·

Voting : Pemilih memilih suara dalam pemilu.

·

Tallying

:

Petugas

(tallying

authority)

menghitung

suara

dan

mengumumkan hasil pemilu.

II.3

Teknologi Blockchain

Blockchain merupakan database terdistribusi yang menyimpan data catatan yang
terus bertambah, dikendalikan oleh beberapa entity. Blockchain (distributed ledger)
adalah sistem layanan yang dapat dipercaya ke sekelompok node atau pihak yang
tidak saling percaya satu sama lain, umumnya blockchain bertindak sebagai pihak
ketiga yang terpercaya dan dapat diandalkan untuk mempertahankan keadaan
bersama, menengahi pertukaran, dan menyediakan mesin komputasi yang aman
(Cachin dan Vukolić, 2017).
Terdapat beberapa jenis Blockchain (Cachin dan Vukolić, 2017) yaitu
1. Permissionless Blockchain, seperti halnya Bitcoin atau Ethereum, semua dapat
menjadi user atau menjalankan sebuah node, siapapun dapat “menulis”, dan
siapapun dapat berpartisipasi dalam konsensus dalam menentukan keabsahan
state.
2. Permission Blockchain yang berbanding terbalik dengan jenis sebelumnya,
dioperasikan oleh entitas yang dikenal seperti pada consortium blockchains,
dimana anggota konsorsium atau pemangku kepentingan dalam konteks bisnis
tertentu mengoperasikan jaringan permission Blockchain. Sistem permission
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Blockchain ini memiliki sarana untuk mengidentifikasi node yang dapat
mengendalikan dan memperbarui data bersama, dan seringkali memiliki cara
untuk mengendalikan siapa yang dapat mengeluarkan transaksi.
3. Private blockchain adalah blockchain khusus yang diizinkan oleh satu entitas,
dimana hanya terdapat satu trust domain.
Teknologi Blockchain yang sudah dikenal banyak saat ini terdapat dalam sistem
Bitcoin yang merupakan public ledger dari semua transaksi. Bitcoin merupakan
suatu sistem pembayaran digital peer-to-peer yang terdesentralisasi berdasarkan
public key cryptography pertama diusulkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun
2008 (Nakamoto, 2008). Bitcoin menggunakan protokol konsensus yang disebut
dengan PoW (Proof of Work) berdasarkan cryptocurrency untuk memastikan hanya
transaksi yang sah saja yang diperbolehkan dalam sistem. Dimana setiap transaksi
dihitung nilai hash-nya dan dimasukkan ke dalam basis data yang disebut dengan
Blockchain seperti dijelaskan pada Gambar II.2. Untuk menghubungkan antara satu
block dengan block lainnya, nilai hash dari block sebelumnya dimasukkan ke dalam
block selanjutnya kemudian dihitung nilai hash-nya. Nilai hash tersebut harus
memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan difficulty agar dapat dianggap
block yang sah. Pencarian nilai hash yang sesuai dengan persyaratan itulah yang
dinamakan Proof Of Work.

Data Block

Hash
data block combination

Gambar II.2 Ilustrasi Blockchain dengan visualisasi rantai

Bitcoin menyimpan seluruh informasi transaksi dalam sebuah basis data yang
disebut dengan blockchain dalam jaringan internet. Blockchain terdiri atas beberapa
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block yang terkait satu sama lain dan berurutan seperti yang tertera pada Gambar
II.3. Block tersebut saling terkait karena nilai hash dari block sebelumnya
digunakan dalam proses pembuatan block selanjutnya. Maka usaha untuk
mengubah informasi akan semakin sulit karena harus mengubah blok-blok
berikutnya. Block pertama disebut dengan genesys block.

Gambar II.3. Ilustrasi Blockchain
Source : www.blockchain.org

Dalam membuat block baru, diperlukan miner dalam proses mining menggunakan
peralatan komputasi hash. Miner saling berkompetisi untuk membuat block baru
yang sah sesuai dengan difficulty yang ditentukan. Sebuah block baru pada
umumnya dihasilkan oleh seorang miner namun ada kalanya lebih dari satu new
block dihasilkan oleh beberapa miner yang sama-sama memenuhi kriteria meskipun
kemungkinannya kecil, hal ini membuat blockchain menjadi bercabang (fork).
Apabila kasus ini terjadi, maka dilakukan proses voting oleh para miner.
Proses voting dilakukan dengan cara para miner memilih satu diantara beberapa
block baru lalu menghasilkan penemuan satu cabang rantai yang lebih panjang.
Maka seluruh sistem Bitcoin menggunakan cabang yang paling panjang tersebut
dan menghapus seluruh cabang lainnya. Block yang tidak terpakai disebut block
orphan dan menjadi tidak berlaku, juga semua transaksi yang telah terekam dalam
block orphan akan dimasukkan ke dalam block baru. Blockchain hadir dengan
bermacam jenis yang berbeda, tetapi memiliki beberapa elemen umum, yaitu.
·

Blockchain didistribusikan secara digital ke sejumlah komputer dalam
waktu hampir real-time.
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Blockchain terdesentralisasi, dan keseluruhan rekaman tersedia salinannya
untuk semua pengguna dan peserta jaringan peer to peer.

Ini

menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat, seperti bank, dan juga
perantara terpercaya.
·

Blockchain menggunakan banyak peserta dalam jaringan untuk mencapai
konsensus.
Para peserta menggunakan komputer mereka untuk mengotentikasi dan
memverifikasi setiap blok baru. Misalnya, untuk memastikan bahwa
transaksi tidak terjadi lebih dari satu kali, blok baru hanya diadopsi oleh
jaringan setelah mayoritas anggotanya setuju bahwa mereka valid.

·

Blockchain menggunakan kriptografi dan tanda tangan digital untuk
membuktikan identitas.
Transaksi dapat ditelusuri kembali ke identitas kriptografi, yang secara
teoritis anonim, namun dapat dikaitkan kembali dengan identitas real-life
menggunakan teknik reverse engineering.

·

Blockchain memiliki mekanisme sulit (tetapi mungkin) untuk mengubah
catatan yang telah disimpan.
Meskipun semua data dapat dibaca dan data baru dapat ditulis, data yang
ada sebelumnya di blokcahin tidak dapat diubah secara teori kecuali jika
aturan yang disematkan di dalam protokol mengizinkan perubahan tersebut
misalnya dengan mewajibkan lebih dari 50 persen jaringan untuk
menyetujui perubahan.

·

A Blockchain is time-stamped
Transaksi di blockchain diberi keterangan waktu, sehingga berguna untuk
melacak dan memverifikasi informasi

·

Blockchain is programmable
Instruksi tertanam dalam blok, seperti "if" this "then" do that "else do this,
membiarkan transaksi atau tindakan lain dilakukan hanya jika kondisi
tertentu terpenuhi, dan dapat disertai dengan data digital tambahan.

Blockchain memiliki beberapa keunggulan, yang membuatnya menjadi alternatif
yang kuat dan aman untuk database terdistribusi (Meter, 2017) :
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·

High Availability : Didistribusikan sepenuhnya ke seluruh node dan
disimpan dalam database secara lengkap.

·

Verifiability and Integrity : Setiap block di verifikasi dan ditambahkan ke
dalam blockchain. Karena itu, akan sulit untuk mengubah data di dalamnya
karena seluruh block menjadi harus ikut diubah nilainya.

·

Mudah dalam menentukan satu common starting point, tempat untuk
menyimpan data – dimana selalu ditambahkan ke block terakhir dalam
rantai terpanjang.

Keunggulan ini membuat blockchain menarik untuk digunakan dalam sistem
pencatatan pada e-voting.
II.4

Pemilu dan Teknologi Blockchain

E-voting saat ini banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia, contohnya di
Estonia. Negara ini telah menggunakan sistem e-voting sejak tahun 2005 dan pada
tahun 2007 telah melaksanakan voting secara online dan merupakan negara pertama
di dunia yang melaksanakan online voting (Barnes dkk., 2016). Sejak itu, sistem
voting secara online yang mengikat secara hukum diterapkan di berbagai organisasi
dan negara lainnya seperti Austrian Federation of Students, Swiss, Belanda,
Norwegia, dan lain sebagainya (Martens, 2009). Tetapi masih memiliki masalah
keamanan yang cukup besar dan pemilihan sering dibatalkan (Meter, 2017).
Meskipun mendapatkan banyak perhatian, sistem voting secara online masih belum
banyak dilakukan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia yang masih
menggunakan sistem tradisional untuk proses pemilihan. Sistem voting tradisional
memiliki beberapa masalah yang dihadapi ketika dikelola oleh satu organisasi yang
memiliki kontrol penuh terhadap sistem dan database, oleh karena itu organisasi
dapat mengutak-atik database, dan ketika database berubah maka jejak pun dapat
dengan mudah dihilangkan (Follow My Vote, 2017).
Solusi dari masalah yang ada adalah dengan membuat database menjadi sifatnya
publik, database dimiliki salinannya oleh banyak pengguna yang berguna untuk
membandingkan apabila terdapat kejanggalan. Solusi untuk sistem e-voting
tersebut cocok dengan menggunakan teknologi blockchain. Teknologi Blockchain
memungkinkan dalam mendukung aplikasi e-voting. Suara tiap pemilih dijadikan
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sebagai transaksi yang dapat diciptakan menjadi blockchain yang dapat berfungsi
untuk melacak perhitungan suara. Dengan cara seperti ini, setiap orang dapat
menyetujui perhitungan akhir karena jejak audit blockchain yang terbuka,
perhitungan suara dapat diverifikasi bahwa tidak data yang diubah atau dihapus
juga tidak ada data yang tidak sah yang dimasukkan dalam blockchain.
II.5

Fungsi Hash dan SHA-256

Fungsi hash merupakan salah satu teknik kriptografi dalam menghitung nilai unik
yang dapat diibaratkan sebagai sidik jari dari sebuah data. Dua dokumen yang
berbeda akan memiliki nilai hash yang berbeda pula. Sebuah dokumen dengan
panjang berapa pun akan menghasilkan nilai hash dengan panjang tertentu sesuai
dengan algoritma fungsi hash yang digunakan seperti visualisasi dalam Gambar II.4

Gambar II.4 Kriptografi fungsi hash H ( M )

SHA-256 merupakan fungsi hash yang distandardisasi oleh NIST di tahun 2002
sebagai SHA generasi kedua dan detail deskripsinya dapat ditemukan dalam
dokumen standard NIST (NIST, 2002). SHA-256 akan menghasilkan keluaran
dengan ukuran 256 bit. Operasi algoritma hashing SHA256 dapat dibagi menjadi
tiga operasi yang berbeda (Naik dan Courtois, 2013).
· Pre-processing : Operasi yang melakukan logika padding dan parses dari input
message
· Message Scheduler : Fungsi yang menghasilkan 64 words dari 16 word input
message block
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· Fungsi kompresi : Fungsi yang melakukan operasi hashing aktual dari
message-bergantung pada kata yang keluar dari scheduler pesan di setiap
putarannya.
Fungsi hash yang digunakan dalam penelitian adalah SHA-256, telah digunakan
oleh U.S. Government Applications dan sangat dianjurkan untuk digunakan karena
telah di atur dibawah hukum, dengan berlandaskan algoritmanya telah terbukti
aman termasuk digunakan dengan algoritma kriptografi dan protokol lain yang
berfungsi untuk mengamankan dokumen yang berisi informasi (Saylor.org, 2010).
Dari segi keamanan dapat dicari kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pada
SHA-256. Kemungkinan pengerjaan serangan brute force adalah 2 L dimana L
adalah jumlah bits dalam Message Digest dan Collision attack dengan
kemungkinan 2L/2 , dalam kasus document signing bahkan attacker sulit untuk
membuat tanda tangan digital palsu bahkan meskipun attacker membuatnya dari
dokumen aslinya, attacker harus membuat pasangan dari dokumen tersebut dengan
mengerjakan masing-masing untuk dokumen yang utuh dan dokumen yang dirusak
untuk mendapatkan private key holder (Saylor.org, 2010). Kemungkinan serangan
meet in the middle attack yang penelitiannya telah dilakukan untuk kompleksitas
waktu dalam sekali putaran adalah 2253.3 dan membutuhkan 210.10 words of memory
maka untuk saat ini metode hash ini masih dianggap aman (Sasaki dkk., 2009).
II.6

Tanda Tangan Digital dan ECDSA

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penerapan peralatan informasi
yang luas menjadikan keamanan informasi kunci untuk mendominasi bangsa dan
masyarakat. Tanda tangan digital merupakan salah satu teknik yang menjamin
keamanan informasi, berperan peran penting dalam keamanan jaringan informasi
dan komunikasi dengan memberikan integritas pesan, otentikasi, dan nonrepudiation selama transmisi melalui jaringan yang tidak aman (Abidi dkk., 2014).
Sistem kriptografi yang cocok digunakan untuk tanda tangan digital adalah sistem
public key, karena dapat menyelesaikan permasalahan non-repudiation, baik
penerima maupun pengirim informasi memiliki pasangan masing-masing kunci.
Sistem ini memiliki tingkat keamanan yang sebanding dengan panjang kunci (bit)
yang digunakan, dengan kata lain semakin panjang ukuran kunci maka semakin

15

tinggi pula tingkat keamanannya. Secara umum, hal tersebut tidak menjadi masalah
namun apabila digunakan dalam kapasitas memori yang terbatas maka diperlukan
algoritma kriptografi yang memiliki tingkat keamanan tinggi tetapi menggunakan
ukuran kunci yang relatif kecil. Algoritma ECC (Elliptic Curve Cryptography)
berdasarkan pendekatan matematika merupakan salah satu solusi yang dapat
mengatasi masalah tersebut. Saat ini, kriptografi kurva eliptik yang ada
menggunakan pendekatan logaritma diskrit, yang biasa disebut dengan ECDLP
(Elliptic Curve Discret Logarithm Problem). Ada tiga algoritma dalam ECDLP
yaitu: ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), ECDH (Elliptic Curve
Diffie Hellman). ECDSA merupakan analog dari Digital Signature Algorithm
(DSA) yang diterapkan pada kurva eliptik (Triwinarko, 2004).
Tanda tangan digital dengan menggunakan fungsi hash satu arah secara umum
mempunyai tiga macam proses utama yaitu pembangkitan pasangan kunci,
pemberian tanda tangan digital (signing), dan verifikasi terhadap keabsahan tanda
tangan digital tersebut (verifying).
Signing, pesan yang hendak dikirim diubah terlebih dahulu menjadi message
digest. Message digest (MD) diperoleh dengan cara mentransformasikan pesan M
menggunakan fungsi hash H,
….(1)

MD = H(M)

Selanjutnya, message digest (MD) dienkripsikan dengan algoritma kunci-publik
menggunakan secret key (SK) pengirim menjadi tanda tangan tanda tangan S,
.…(2)

S = ESK(MD)

Pesan M disambung dengan tanda tangan S, lalu keduanya dikirim. Maka pesan M
sudah ditandatangani oleh pengirim dengan tanda tangan digital S.
Verifying, Pesan M dan tanda tangan digital S yang dikirim melalui saluran
komunikasi akan diterima olehpenerima. Di tempat penerima, pesan diverifikasi
untuk dibuktikan keabsahannya dengan cara tanda tangan digital S didekripsi
dengan menggunakan public key (PK) dari pengirim pesan, menghasilkan message
digest semula, MD, sebagai berikut.
….(3)

MD = DPK(S)
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Pengirim kemudian mengubah pesan M menjadi message digest MD’
menggunakan fungsi hash satu-arah yang sama dengan fungsi hash yang digunakan
oleh pengirim. Jika MD’ = MD, berarti pesan yang diterima otentik dan berasal dari
pengirim yang benar.
Algoritma Elliptic Curve Digitas Signature Algorithm (ECDSA) merupakan skema
tanda tangan digital standard berbasis elliptic curve yang paling banyak digunakan
(Hankerson dkk., 2004). Algoritma ini pertama kali diusulkan oleh Scott Vanstone
pada tahun 1992 (Malvik dan Witzoee, 2016), yang merupakan kurva elliptic
analog dari Digital Signature Algorithm (DSA). Keuntungan utama dari ECDSA
adalah tingkat keamanan yang sama seperti DSA namun dengan panjang kunci
yang lebih kecil, memungkinkan untuk proses perhitungan yang lebih cepat.
Algoritma ini merupakan pengembangan algoritma tandatangan digital secara
umum yang menggunakan algoritma ECC dalam proses pembangkitan tandatangan
digital serta verifikasinya. Alur umum tandatangan digital dapat dilihat pada
Gambar II.5
Melanggar ECDSA sama saja dengan memecahkan masalah Elliptic Curve
Discrete Logarithm Problem (ECDLP). Berarti apabila seseorang berhasil
menyelesaikan ECDLP, dia akan mendapatkan akses Bitcoin setara dengan 4,5
miliar USD (Wang, 2014). Pemilihan Kobiltz curves dapat memberikan dampak
nyata pada kinerja ECDSA. Kobiltz curve termasuk ke dalam NIST Digital
Signature Standard (Barker dan Dang, 2007) dan juga direkomendasikan untuk
pemerintahan semenjak tahun 2000 (NIST, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa
kurva tersebut memberikan keamanan yang memadai dalam penggunaan ECDSA.
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Gambar II.5 Proses Tanda Tangan Digital

II.7

Survei Literatur

Pencarian sumber literatur tentang topik yang diangkat dalam penelitian ini
dilakukan dengan mencari pada jurnal nasional maupun internasional, website
resmi, peraturan pemerintahan Indonesia, Undang-Undang yang berlaku di
Indonesia, buku, dan dari sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
Sumber literatur yang telah dicari kemudian dipelajari guna untuk mendukung
proses penelitian.
II.8

Posisi dan Kontribusi Penelitian

Hal yang penting dalam sebuah penelitian adalah terkait dengan posisi dan
kontribusi dari penelitian tersebut. Posisi dan kontribusi dari penelitian ini
secara singkat adalah sebagai berikut.
1. Posisi
Posisi dari penelitian ini adalah sistem pencatatan pada hasil pemungutan suara
elektronik dengan memanfaatkan teknologi permission blockchain yang
menggunakan aturan berurutan dalam pembuatan block. Sistem pencatatan hasil
e-voting ini di simulasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python
dengan menggunakan visualisasi untuk pengujian menggunakan jumlah node yang
terbatas dan tanpa menggunakan visualisasi untuk pengujian dalam jumlah node
yang lebih banyak.
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2. Kontribusi
Sistem yang di bangun dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam
proses setelah pemungutan suara yaitu pencatatan hasil pemungutan suara dan
perhitungannya yang terdistribusi dapat dilihat oleh siapapun yang berpartisipasi
dengan tingkat integritas yang tinggi. Membuktikan bahwa teknologi blockchain
khususnya permission blockchain mampu menangani proses pencatatan data yang
terdistribusi dan penghitungan hasil suara pada sistem e-voting.
II.9

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan pada bagian sebelumnya. Maka
dapat ditarik suatu hipotesis atas permasalahan tersebut. Hipotesis tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Teknologi permission blockchain dapat digunakan dalam sistem
pencatatam e-voting, dengan verifikasi menggunakan previous hash dan
tanda tangan digital membuat sistem lebih aman dan dapat dipercaya.
2. Dengan mengacu algoritma tanda tangan digital dan fungsi hash pada
sistem Bitcoin yang telah diimplementasikan dan terbukti keamanan juga
integritasnya, maka dapat memperkuat sistem e-voting dalam proses
verifikasi.
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BAB III

Perancangan dan Implementasi

Pada bagian ini membahas tentang perencanaan sistem pencatatan e-voting
menggunakan protokol permission blockchain dan implementasinya.
III.1

Kebutuhan

Analisis yang dilakukan adalah mengetahui sistem pemilu di Indonesia yang
diimplementasikan saat ini. Sistem penghitungan hasil pemilu saat ini masih
dilakukan secara tradisional dengan membuka tiap surat suara satu persatu dan
menyebutkan hasilnya di hadapan semua petugas dan saksi dilakukan di TPS.
Perhitungan suara dalam pelaksanaannya merupakan wewenang KPU (Indonesia,
2011) dapat memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja yang bergantung pada kecepatan
pengiriman suara ke tingkatan yang lebih tinggi (Christian, 2017). Pada tiap
tahapan perhitungan suara mengalami kesulitan dalam membuktikan apakah sah
atau tidak. Proses perhitungan dan pencatatan hasil pemilu tersebut menjadi tidak
efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasil
pemilu secara keseluruhan dan semakin sulit untuk membuktikan integritas
datanya. Maka dibutuhkan cara untuk melakukan pencatatan hasil pemilu dengan
bantuan teknologi salah satunya dengan e-voting berbasis teknologi blockchain.
III.2

Perancangan Sistem

Pada tesis kali ini, diusulkan sistem pencatatan database pada e-voting dengan
menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain yang digunakan
sebagian besar cara kerjanya sama dengan teknologi blockchain yang terdapat
dalam sistem Bitcoin dan berfokus pada pencatatan database. Node yang terlibat
dalam Blockchain yang telah digunakan oleh Bitcoin adalah independen bersifat
acak dan tidak dihitung (Wu dkk., 2017). Tetapi pada sistem e-voting ini digunakan
permission blockchain, untuk node dibuat bersifat sebaliknya dari sistem Bitcoin
dan Node yang dimaksud adalah tempat pemilihan umum karena tempat pemilihan
harus terdaftar sebelum pelaksanaan dimulai, harus jelas jumlah dan juga
identitasnya. Metode kali ini bertujuan untuk menjaga integritas data, yang
terlindungi dari manipulasi yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam proses
pemilu.

20

Start

VEERIFICATION

Verified

Y

Update Database

N

Get A Turn

Create New
Block

Broadcast New
Block

End

Gambar III.1 Diagram utama proposed method

Proses ini dimulai saat proses voting pada setiap node (TPS) telah selesai
dilaksanakan.

Sebelum

proses

pemilu

dimulai,

masing-masing

node

membangkitkan private key dan public key. Public key dari setiap node dikirimkan
ke seluruh node yang terdaftar dalam proses pemilu, jadi setiap node memiliki
daftar public key seluruh node. Saat pemilu terjadi, maka tiap node mengumpulkan
hasil pemilihan dari tiap pemilih. Apabila proses pemilihan telah selesai, maka node
akan menunggu giliran mereka untuk membuat block. Setibanya block pada tiap
node, maka dilakukan verifikasi untuk mengetahui sah atau tidaknya block tersebut.
Setelah sah, maka database ditambahkan dengan data dalam block tersebut. Setelah
update database, maka node akan mengecek apakah ID node yang dibawa sebagai
token adalah miliknya atau bukan. Apabila node tersebut mendapat giliran, maka
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akan membuat dan mengajukan block yang telah di bubuhi digital signature untuk
di broadcast ke seluruh node dengan menggunakan aturan bergiliran dalam
pembuatan blockchain agar dapat menghindari collision dan memastikan agar
semua node masuk ke dalam blockchain. Block yang dikirimkan berisi id node, next
id node yang digunakan sebagai token, timestamp, hasil voting, hash dari node
sebelumnya, dan digital signature dari node tersebut.
III.2.1 System Requirement
Kebutuhan sistem pencatatan e-voting ini terdiri atas beberapa fungsi yang
saling berhubungan satu sama lain, yang meliputi :
1. Sistem pencatatan hasil pemilu ini dilakukan setelah proses
pemilihan berakhir.
2. Setiap node memiliki private key dan public key masing-masing
yang di generate sebelum proses pemilu dilaksanakan karena hanya
node yang terdaftar saja yang digunakan dalam sistem, agar terjamin
keamanannya dan identitasnya. Lalu public key dari seluruh node
disimpan dalam database masing-masing node untuk keperluan
proses verifikasi.
3. Urutan dalam giliran proses pembuatan block ditentukan sistem
sebelum proses pemilu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
kebijakan yang ada.
4. Node yang mendapat giliran pertama (Node 1) tidak boleh
mengalami gangguan, karena sistem tidak dapat berjalan apabila
Node 1 mengalami gangguan. Node 1 juga memiliki data block
genesis berbentuk nilai hash yang digunakan sebagai previous hash.
5. Sistem menampilkan block pada masing-masing node, tampilan
database, dan keterangan status verifikasi dalam tiap block data
yang masuk.
6. Block yang dikirimkan oleh setiap node berisi seperti pada Gambar
III.2.
·

ID Node X = ID Node pengirim block tersebut
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Gambar III.2 Data dalam block yang di broadcast

·

ID Node X + 1 = ID Node pada block yang mendapat giliran
selanjutnya harus membuat block yang akan di broadcast,
berfungsi sebagai token.

·

List of Votes Block X = Data hasil pemilu dalam block
tersebut yang akan dimasukkan dalam database setiap node.

·

Hash Block X – 1 = merupakan previous hash yang
digunakan dalam proses verifikasi.

·

Digital Signature Block X = tanda tangan digital yang
berfungsi untuk digunakan dalam proses verifikasi yang
menandakan bahwa block dikirim oleh node yang sah.

·

Timestamp = Real-time node tersebut mengirimkan block ke
seluruh node.

7. Proses verifikasi dilakukan dengan mengecek keabsahan digital
signature dengan mendekripsi menggunakan data public key yang
dimiliki oleh setiap node, juga mengecek keabsahan previous hash
yang diterima dengan nilai hash yang didapatkan dengan
menggunakan data dari database yang terakhir di update.
8. Apabila terdapat node yang mengalami gangguan (selain Node 1)
maka sistem counter hitung mundur digunakan pada setiap Node
dengan menggunakan data dari block yang terakhir di broadcast :
Time multiple = This ID – My ID
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Counter Time = Time Multiple * Broadcast Time
IF counter time = = 0, then ‘my turn’ = TRUE
9. Masing-masing node menyimpan salinan data dalam database.
III.2.2 Verification and Update
Proses verifikasi dimulai dari perolehan block yang berisikan hasil voting,
previous hash yaitu nilai hash yang berasal dari block sebelumnya yang
telah sah, dan tanda tangan digital. Kemudian dipisahkan antara dokumen
elektronik (hasil voting dan previous hash) dan tanda tangan digital.
Dokumen elektronik tersebut dihitung nilai hash-nya. Sementara untuk
tanda tangan digital dilakukan dengan proses dekripsi menggunakan public
key milik node yang membuat dokumen elektronik tersebut. Kedua nilai
hash ini kemudian dibandingkan, apabila nilainya sama maka tanda tangan
digital tersebut sah dan proses dilanjutkan, tetapi apabila nilainya tidak
sama berarti dianggap tidak sah dan sistem akan menolak block tersebut
untuk diteruskan prosesnya.
Setelah tanda tangan digital diverifikasi dan terbukti sah, maka dilakukan
verifikasi selanjutnya pada previous hash yang dimulai dengan ambil data
hasil voting, dan previous hash yang terdapat dalam database paling terbaru
atau paling akhir, lalu dicari nilai hash dengan fungsi hash menggunakan
algoritma SHA-256. Lalu membandingkannya dengan previous hash yang
dibawa oleh block yang sedang dilakukan verifikasi.
Apabila nilainya sama, maka nilai hash tersebut sah dan block secara
menyeluruh terverifikasi dinyatakan block yang sah dan dikirim oleh node
yang terdapat dalam sistem, tetapi apabila nilainya tidak sama berarti
dianggap tidak sah dan sistem akan menolak block tersebut. Proses
verifikasi telah terbukti sah, maka proses selanjutnya adalah update
database dengan menambahkan data yang ada pada block tersebut.
Mengacu pada sistem Bitcoin yang telah menggunakan sistem Blockchain,
digunakan metode ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
dalam teknik tanda tangan digital, ukuran kunci yang kecil pada metoda ini
dapat menunjang keamanan yang diinginkan. Dengan kata lain, ukuran
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kunci sebesar kurang atau lebih dari 160 bit dalam algoritma ECDSA setara
dengan keamanan menggunakan algoritma RSA dengan kunci sebesar 1024
bit, performa pada tanda tangan menggunakan algoritma ECDSA apapun
komponen dan tingkat keamanannya selalu lebih cepat dibandingkan
dengan algoritma RSA (Gemalto, 2012).
Verification
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Decrypt
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Y
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Gambar III.3 Verification and Update Flow Chart

25

III.2.3 Get A Turn
Waktu pelaksanaan voting akan dimulai dan berakhir dengan serentak.
Maka ketika waktu voting telah selesai, tiap node akan menuggu gilirannya
untuk membuat block.
Get A Turn

Next
ID Node

A

My ID == Next ID
Node

Y

My Turn = “TRUE”

N
Time Multiplier (TM)
= My ID – ID Node

CREATE NEW
BLOCK

Counter Time
= TM x Broad.Time

Broadcast New
Block

Get
Counter Time

Return

Start Counter

Counter Time = 0

Y

A

N

Gambar III.4 Get A Turn Flow Chart
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Sistem akan selalu mem-broadcast database diikuti dengan ID suatu node
yang mendapat giliran. ID node tersebut berfungsi sebagai token, apabila
suatu node mendeteksi bahwa ID yang di broadcast adalah miliknya, maka
giliran node tersebut untuk membuat block baru. Tetapi untuk membuat
block baru dibutuhkan kejelasan bahwa pengirim block adalah pengirim
yang sah dan bagian dalam pemilihan tersebut, maka dilakukan proses
verifikasi.
Apabila verifikasi telah berhasil, maka node tersebut (node yang sedang
mendapat giliran) mulai membuat block baru yang selanjutnya akan di
broadcast ke seluruh node dalam sistem. Dalam suatu kondisi dimana node
yang mendapat giliran tersebut bermasalah baik down dalam jaringan atau
sebagainya maka sistem tidak akan berhenti. Dalam setiap node memiliki
counter time masing-masing sesuai dengan lamanya membuat block
ditambahkan dengan waktu broadcast lalu dikalikan dengan urutan node
tersebut mendapatkan giliran. Node yang mendapatkan counter time = 0,
maka dapat diartikan bahwa gilirannya untuk membuat block baru meskipun
tidak mendapatkan node ID sebagai token dikarenakan terdapat node atau
beberapa jumlah node sebelumnya mengalami gangguan. Setelah node yang
dituju mengetahui bahwa gilirannya telah sampai, maka dilakukan verifikasi
untuk memastikan bahwa block yang diterima sebelumnya adalah dari node
yang sah dalam sistem tersebut.

III.2.4 Create New Block and Broadcast
Node

mengumpulkan

suara

dari

masing-masing

pemilih,

lalu

dikalkulasikan dan digabungkan dengan previous hash sebagai dokumen
elektronik dalam sistem. Dokumen elektronik tersebut di proses dengan
fungsi hash sehingga menghasilkan suatu message digest. Selanjutnya
dilakukan eknripsi terhadap nilai hash menggunakan kunci privat ECC.
Block yang diusulkan mengacu pada penelitian yang dirujuk (Kirby, 2016)
terdiri dari id node, timestamp, dan tiga bagian validasi juga pada penelitian
ini ditambah dengan id node dari node yang mendapaktkan giliran
selanjutnya seperti proposed block pada Gambar III.5
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Gambar III. 5 Proposed Block

Bagian validasi terdiri dari hasil pemilihan umum dalam node tersebut,
dilanjutkan dengan hash dari block sebelumnya dalam database, terakhir
disisipi dengan digital signature yang berarti node menggunakan private key
untuk mengenkripsi message digest dari block tersebut, yang selanjutnya
akan di broadcast ke seluruh node. Setelah node yang mendapatkan giliran
selesai membuat block baru, maka block tersebut di broadcast ke seluruh
node. Proses inilah yang menghasilkan new block dilakukan oleh setiap
node yang dijelaskan seperti pada Gambar III.6
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Gambar III.6 Create New Block
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My ID Node
Next ID Node

III.2.5

Perancangan Antarmuka program

Simulasi dalam sistem ini dilakukan dalam dua bagian yaitu menggunakan
antarmuka untuk jumlah node dalam skala kecil dan tidak menggunakan
antarmuka untuk jumlah node berskala sangat besar. Perancangan antarmuka
pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar III.7 dibuat dengan bahasa
pemrograman Python, terdiri atas empat buah node yang masing-masing
memiliki komponen data block, dan tampilan database.
Data Block masing-masing Node terdiri dari sebagai berikut.
·

List of Voting, yaitu hasil pemilihan dalam node yang dibeli label
Candidate (Cand #1 dan Cand #2).

·

Previous Hash, yaitu nilai hash yang didapat dari perhitungan fungsi
hash data node yang membroadcast block sebelum node yang dituju
mendapat giliran dan akan disimpan ketika node tersebut
mendapatkan gilirannya.

·

Hash, yaitu nilai hash yang didapat dari perhitungan fungsi hash data
dari block yang mendapat giliran untuk membroadcast datanya.

·

Key, hanya sebagai tampilan private key untuk keperluan digital
signature.

·

Tombol Hash, berfungsi untuk menjalankan program perhitungan
nilai hash pada block yang mendapat giliran.

·

Tombol Broadcast, untuk membroadcast block yang telah dibuat
oleh node yang sedang mendapat giliran.

·

Tombol Disable, berfungsi untuk simulasi block yang mengalami
gangguan.

·

Database Node #1, menampilkan hasil pencatatan data masingmasing node yang telah sah diverifikasi.

·

Verification Check, menampilkan status hasil verifikasi block yang
di broadcast.

·

Di bagian samping kanan terdapat label Node #1 hingga Node #4 dan
juga Total berfungsi untuk menampilkan database yang telah dicatat
dan disimpan untuk dikalkulasikan jumlahnya.
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Gambar III.7 Antarmuka simulasi sistem pencatatan e-voting
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Disable

·

Tombol Generate Data, berfungsi untuk membangkitkan nilai random
yang digunakan untuk mensimulasikan hasil perhitungan pemilu
dalam setiap blocknya.

·

Tombol Sync Data, berfungsi untuk simulasi ketika terdapat Node
yang mengalami gangguan dan menggunakan counter time yag
ditampilkan pada antarmuka bagian kanan bawah.

·

Tombol

Clear,

berfungsi

untuk

menghapus

database

dan

mengembalikan posisi antarmuka seperti sedia kala sebelum simulasi
dimulai.
·

Di bagian atas dari tombol generate data terdapat tampilan DB Size
yang menunjukkan besarnya kapasitan database dalam setiap
penambahan data dalam satu node.

Database dalam simulasi ini diintegrasikan dengan menggunakan DB
Browser yang dapat dilihat pada Gambar III.8

Gambar III.8 Cuplikan tampilan database

III.2.6

Perancangan sistem tanpa menggunakan tampilan antarmuka

Sistem ini dibuat untuk mensimulasikan banyak jumlah node. Pada umumnya
program ini dirancang sama, hanya saja tanpa menggunakan antarmuka dan
ukuran data yang diukur adalah metadata tanpa menggunakan tampilan
database menggunakan DB browser seperti pada rancangan sebelumnya.
Hasilnya langsung ditampilkan dalam bentuk .csv pada pemrograman Python,
seperti pada tampilan Gambar III.10 dan Gambar III.11.
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Pada sistem ini dibutuhkan input berapa jumlah node yang ingin dikerjakan
seperti pada Gambar III.9, lalu akan di dapatkan tampilan hasilnya dan
pengukuran kapasitas juga waktu yang diperlukan dalam pengerjaan sejumlah
node tersebut. Agar semakin akurat pada perhitungan waktu dan agar
membuat program berjalan lebih efektif karena tidak diperlukan konversi
waktu, maka pada database ini ditampilkan menggunakan Epoch Time karena
merupakan format waktu pada umumnya yang dapat dilihat pada Gambar
III.10.

Gambar III.9 Masukkan dalam menentukan jumlah node
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Gambar III.9 Tampilan database pada sistem tanpa antarmuka
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Gambar III.10 Lanjutan tampilan database pada sistem tanpa antarmuka
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Pada sistem ini ditambahkan proses audit yaitu pengecekan nilai previous
hash dalam setiap node yang dibandingkan nilainya dengan hasil pengukuran
yang dijelaskan pada Gambar III.11.
Start
A

Read
Node X

GET
Cand_1
-------------------Cand_2
-------------------Previous Hash

Hash Function

Direct Message
(DM)

Read
Node
X+1
GET
Previous Hash
(PH)

DM==PH

N

Y

BAD
Signature
Node X

GOOD
Signature

X=X+1

A

Gambar III.11 Previous Hash Audit
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Sistem akan membandingkan nilai previous hash pada Node X+1 dengan nilai
hash yang diukur pada Node X. Pada Node X akan diambil data hasil
perhitungan pemilu dan previous hash lalu dilakukan pengolahan fungsi hash
dan menghasilkan Digest Message. Pada Node X+1 diambil data previous
hash lalu dibandinkan nilainya dengan Digest Message tadi, apabila nilainya
terbukti sama persis maka node X+1 dinyatakan lulus audit dan data yang
disimpan benar adanya. Apabila tidak, maka terjadi kesalahan pada sistem
yang telah dibuat ini.
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BAB IV

Pengujian dan Evaluasi

Pada Bab ini membahas tentang pengujian dan evaluasi terhadap program yang
telah

diimplementasikan

pada

bab

sebelumnya.

Program

yang

telah

diimplementasikan akan diuji dan evaluasi guna mengukur kinerja pada sistem
pencatatan e-voting.
IV.1

Pengujian Sistem

Untuk mengimplementasikan program-program tersebut, maka dibutuhkannya
dukungan dari piranti keras dan piranti lunak. Berikut adalah spesifikasi dari piranti
yang digunakan dalam penelitian ini
·

Hardware, sebuah ultrabook Lenovo V310 dengan spesifikasi:
o Procesor Intel Core i5-6200U CPU @2.30GHz 2.40GHz
o Random Accsess Memory 8.00 GB
o Hard Drive 464 GB

·

Software:
o Windows 10 Pro 64-bit (10,10, Build 15063.483)
Komponen Python, database, dan web server dijalankan diatas sistem
operasi Windows 10.
o PyCharm Community Edition 2017.2 (JRE: 1.8.0_152)
Sebuah Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini untuk menulis
Bahasa pemrograman Python, debugging, menjalankan perancangan
sistem.
o DB Browser for SQL Lite Version 3.9.1 (SQLCipher Version 3.11.0)
Database yang digunakan untuk operasi menyimpan, dan menampilkan data
pada sistem.
IV.1.1 Skenario Pengujian Sistem
Setelah dilakukan implementasi dari perancangan sistem yang dibuat, maka
pengujian dilakukan menggunakan beberapa skenario untuk mengetahui
fungsionalitas dan kehandalan sistem. Pengujian akan dilakukan pada
sistem yang menggunakan antarmuka dan pada sistem tanpa menggunakan
antarmuka.
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Pada sistem yang menggunakan antarmuka dilakukan pengujian dengan
kondisi ideal di saat semua node berfungsi secara baik, dilakukan pengujian
dengan kondisi terdapat node yang mengalami gangguan (tidak dapat membroadcast block), dan dalam situasi dimana terdapat data previous hash
dan/atau tanda tangan digital tidak terdaftar dalam sistem. Pada sistem tanpa
menggunakan antarmuka, dilakukan pengujian dengan kondisi jumlah node
mulai dai 1 – 500.000 node (jumlah ini mengacu pada jumlah TPS yang
terdapat di Indonesia dalam pemilihan presiden pada tahun 2014 yaitu
berjumlah 477.291 TPS (Rumah Pemilu, 2014)), dilakukan pengukuran
waktu dan kapasitas memori yang dibutuhkan dalam tiap jumlah node yang
diuji, dan dilakukan audit dengan mengecek nilai previous hash pada block
dan menghitung nilai hash dari list voting juga previous hash dari block
sebelumnya.

Gambar IV.1 Tampilan awal sistem menggunakan antarmuka

IV.2

Pengujian Sistem Menggunakan Antarmuka

Berdasarkan skenario yang telah dirancang maka hasil pengujian yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut.
IV.2.1 Pengujian Fungsionalitas
Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sistem
pencatatan data e-voting yang dibuat berhasil berjalan dengan baik atau
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tidak. Dilakukan dengan cara melihat hasil tampilan database dan
penjumlahan hasil pemungutan suara tiap node dari pengujian pada kondisi
normal di saat semua node berfungsi secara baik yang ditunjukkan oleh
Gambar IV.2. Tampilan database telah berisi data dari seluruh node yang
dapat di scroll down untuk memastikannya. Hasil pemungutan suara
dilakukan dengan men-generate angka random menggunakan perintah pada
tombol Generate Data.

Gambar IV.2 Tampilan database dalam sistem menggunakan antarmuka

Hash yang terdapat dalam perhitungan block sebelumnya ketika di
broadcast akan menjadi previous hash pada seluruh node yang ditunjukkan
pada Gambar IV.3. Tampilan akan berhenti berubah ketika node telah
mendapat giliran untuk broadcast data seperti dalam Gambar IV.4 pada
node#2.

Gambar IV.3 Hash masuk ke seluruh node
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Gambar IV.4 Tampilan perubahan previous hash ketika node #2 telah broadcast

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan simulasi dengan kondisi terdapat
node yang mengalami gangguan sehingga mengakibatkan database tidak
dapat diisi pada saat itu dengan cara mengaktifkan tombol disable pada node
yang mengalami gangguan seperti pada Gambar IV.5 menghasilkan
database pada node #3 tidak dapat diisi dan tidak dapat dimasukkan dalam
perhitungan dengan tanda warna merah. Sistem counter time digunakan
oleh node #4 yang mendapat giliran membuat block setelah node #3 dengan
menggunakan tombol Sync Data dan akan muncul waktu mudur pada
bagian bawah kanan antarmuka program dengan diakhiri keterangan
“broadcast done”.
Sistem telah berhasil berjalan sesuai dengan perancangan, node yang
mengalami gangguan dengan asumsi tidak dapat mengirimkan block ke
seluruh node saat gilirannya tiba berhasil tidak diikut sertakan dalam
perhitungan hasil pemilu dan pada sistem akan muncul tanda dengan warna
merah yang menjelaskan bahwa node #3 harus menggabungkan datanya
disaat masalah gangguan telah teratasi. Lalu previous hash yang digunakan
oleh node #4 di ambil dari database paling akhir yang telah di broadcast
yaitu milik node #2 pun telah berhasil bekerja dalam simulasi ini.
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Gambar IV.5 Kondisi node #3 mengalami gangguan
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Dilanjutkan dengan pengujian dalam kondisi terdapat previous hash yang
tidak terdaftar dalam database seperti pada Gambar IV.6 yaitu node #2
mengakibatkan node selanjutnya (node #3) tidak menggunakan nilai hash
untuk diikut sertakan dalam pembuatan block dan seluruh node tidak
menambahkan data yang dimiliki node #2 ke dalam database yang dapat
dilihat dalam Gambar IV.7 karena tidak lulus uji dalam verifikasi dengan
tampilan hasil verifikasi yang tidak valid ditandai warna merah dalam
Gambar IV.8.

Gambar IV.6 Hasil pengujian terdapat previous hash yang tidak terdaftar dalam database

Gambar IV.7 Data pada node #2 tidak dapat di input ke database tiap node

Gambar IV.8 Status verifikasi dalam situasi previous hash tidak terdaftar
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Pengujian selanjutnya dilakukan dengan kondisi tanda tangan digital tidak
dapat di dekripsi dikarenakan public key tidak terdapat pada database yang
dimiliki seluruh node mengakibatkan hal yang sama seperti pada kondisi
pengujian sebelumnya bahwa data yang dibawa oleh block tersebut tidak
dapat digabungkan dan dimasukkan ke dalam database seluruh node seperti
pada Gambar IV.6 dan terdapat keterangan status verifikasi seperti pada
Gambar IV.9 yang ditandai dengan warna merah.

Gambar IV.9 Status verifikasi dalam kondisi public key tidak terdaftar

Data diukur menggunakan satuan bytes yang dijelaskan pada pseudocode
IV.1, pada kondisi tanpa menggunakan tampilan database menggunakan
tools DBbrowser yang selalu menghasilkan data berkisar 1266-1269 Bytes
seperti pada Gambar IV.10 dengan jumlah empat node.
Pseudocode IV.1 Fungsi pengukuran kapasitas pada tampilan database
tanpa menggunakan tools
def check_db_size(self):
dbs = os.path.getsize('database/database_node1.csv')
self.db_size.configure(text=dbs)

Gambar IV.10 Tampilan hasil pengukuran kapasitan dengan tampilan database
tanpa menggunakan tools
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Selanjutnya data diukur menggunakan satuan bytes yang dijelaskan pada
pseudocode IV.2, pada kondisi menggunakan tampilan database
menggunakan tools DB Browser yang selalu menghasilkan data berkisar
8191-8194 Bytes seperti pada Gambar IV.11 dengan jumlah empat node.
Pseudocode IV.2 Fungsi pengukuran kapasitas pada tampilan database yang
menggunakan tools
def check_db_size(self):
dbs = os.path.getsize('database/node_1_db.db')
self.db_size.configure(text=dbs)

Gambar IV.11 Tampilan hasil pengukuran size dengan tampilan database yang
menggunakan tools

IV.3

Pengujian Sistem Tanpa menggunakan Antarmuka

Berdasarkan skenario yang telah dirancang maka hasil pengujian yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut.
IV.3.1 Pengujian Fungsionalitas
Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sistem
pencatatan

data yang dibuat tanpa menggunakan tampilan antarmuka

berhasil berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan
melihat tampilan hasil pencatatan sistem e-voting dan jumlah node yang
ditampilkan sesuai dengan perintah yang dimasukkan atau tidak. Pada
Gambar IV.12 dapat dilihat sistem berhasil menampilkan hasil pencatatan
e-voting.
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Gambar IV.12 Tampilan database pengujian sistem tanpa antarmuka
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Sistem juga berhasil menampilkan jumlah node sesuai dengan perintah
seperti pada Gambar IV.13 dan IV.14.

Gambar IV.13 Perintah yang di input

Gambar IV.14 Jumlah node sesuai dengan masukkan perintah

Pengujian ini dilakukan berulang dan selalu menghasilkan jumlah node
yang sesuai dengan perintah yang dimasukkan yang diperlihatkan pada
tabel IV.1. Dapat disimpulkan bahwa setiap memasukkan perintah jumlah
node yang akan diuji, selalu menghasilkan jumlah node yang sesuai dengan
yang dimaksud.
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Tabel IV.1 Hasil pengujian node yang ditampilkan
perintah
input
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
350
400
450

Jumlah Node
yang
Ditampilkan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
350
400
450

perintah
input
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000

Jumlah Node
yang
Ditampilkan
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
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perintah
input
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
200000
300000
400000
500000

Jumlah Node
yang
Ditampilkan
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
200000
300000
400000
500000

Dalam setiap pengujian database tanpa antarmuka dilakukan pengukuran kapasitas
dan waktu yang dibutuhkan dalam memproses algoritma sistem pencatatan e-voting
ini yang ditampilkan seperti pada Gambar IV.15

Gambar IV.15 Tampilan hasil pengukuran kapasitas dan waktu pada sistem tanpa
antarmuka

Sistem selalu memperlihatkan tampilan pengukuran waktu dan kapasitas
yang dibutuhkan dalam setiap jumlah node yang diuji.
Sistem ini pun memberikan fitur untuk memberikan simulasi apabila
terdapat data yang dimanipulasi maka akan ada tampilan perintah seperti
pada Gambar IV.16

Gambar IV.16 Perintah manipulasi data

Apabila ingin dilakukan simulasi manipulasi data, maka dapat dijawab
dengan menginput “Y” pada bagian tersebut lalu akan tampil database
dengan tampilan pada Notepad seperti pada Gambar IV.17.
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Gambar IV.17 Tampilan untuk mengubah database dalam Notepad

Lalu data yang tampil dapat diubah untuk pengujian deteksi manipulasi
data. Apabila tidak, dapat di input huruf “N”, maka audit akan langsung
berjalan setelah memasukkan perintah. Hasil audit akan ditampilkan seperti
pada Gambar IV.18 untuk hasil yang datanya tidak di manipulasi dan pada
Gambar IV.19 untuk hasil audit yang datanya mengalami manipulasi data,
juga terdapat perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk audit pada akhir
sesi tampilan audit.

Gambar IV.18 Hasil audit pada database tanpa perubahan data
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Gambar IV.19 Hasil audit pada database dengan perubahan data

Dalam pengujian ini, selalu dapat di deteksi apabila terdapat data yang tidak
sesuai dengan data awal yang disimpan. Data awal yang disimpan yaitu data
yang di masukkan dalam database pada setiap node yang telah mengalami
serangkaian proses verifikasi dan integrasi dalam blockchain.

IV.3.2 Pengujian Kehandalan
Pengujian kehandalan dilakukan dengan parameter kapasitas yang
dibutuhkan pada setiap jumlah node. Dengan jumlah node yang diuji
berkisar dari 1 sampai dengan 500.000 banyak node dengan asumsi jumlah
node adalah jumlah tempat pemilu maka dihasilkan data seperti pada
Gambar IV.20, dan dijelaskan pada tabel IV.2
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POSSIBLE DATABASE STORAGE
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SIZE (BYTES)
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0
0

50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

NODE

Gambar IV.20 Grafik hasil pengukuran kapasitas yang dibutuhkan

Semakin banyak jumlah node maka berbanding lurus dengan kapasitas yang
dibutuhkan dalam proses pencatatan e-voting ini. Didapatkan rata-rata
kapasitas yang dibutuhkan dalam setiap node dari hasil pengujian ini adalah
sebesar 216.043 Bytes, dengan kapasitas yang dibutuhkan pada 500000
node pada pengujian ini sebesar 112451727 Bytes atau berkisar 112.452GB.
Jumlah kapasitas yang dibutuhkan ini memungkinkan apabila dilakukan
mengggunakan peralatan komputasi yang tersedia pada saat ini, pada
umumnya memiliki kapasitas lebih dari dua kali dari pada kapasitas yang
dibutuhkan untuk sistem pencatatan e-voting ini.
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Tabel IV.2 hasil pengukuran kapasitas yang dibutuhkan

Node
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
350
400
450

Size
(Bytes)
160
377
594
811
1028
1245
1462
1679
1896
2114
3204
4295
5386
6474
7566
8655
9746
10835
11926
13021
14108
15194
16286
17378
18467
19556
20646
21737
32687
43640
54591
65541
76499
87453
98399

Size
(Bytes)
109347
120297
131254
142202
153151
164108
175057
186016
196961
207192
218854
273871
328880
383888
438893
493908
548912
603891
658911
713926
768930
823959
878939
933955
988954
1043966
1098963
1153952
1209001
1263985
1319025
1374018
1429022
1484034
1539017

Node
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000

53

Node
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
200000
300000
400000
500000

Size
(Bytes)
1594022
1649058
1704064
1759046
1814092
1869094
1924084
1979076
2034095
2089095
2144118
2199123
3300427
4409340
5514555
6619496
7723602
8827609
9931510
11035400
12142612
13247932
14352091
15457655
16563832
17670400
18775600
19881433
20986150
22091611
44294375
66822960
89559345
112273292

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan pengukuran parameter waktu yang
dibutuhkan berdasarkan jumlah node yang berbeda-beda seperti pada grafik
Gambar IV.21 dan dijelaskan pada tabel IV.3.

TIME NEEDED
2000

1800
1600

TIME (MINUTES)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000
NODE

Gambar IV.21 Grafik hasil pengukuran waktu yang dibutuhkan

Pada Gambar IV.21 terlihat bahwa semakin banyak jumlah node yang
dibutuhkan maka semakin lama pula membutuhkan waktu untuk sistem
pencatatan e-voting ini bekerja. Untuk angka lebih jelasnya, dapat dilihat
pada table IV.3 didapatkan waktu 111786.7 detik untuk mengerjakan
sebanyak 500000 node atau setara dengan 31.05186 jam yang berarti
membutuhkan waktu 1.294 hari.
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Tabel IV.3 Hasil pengukuran waktu yang dibutuhkan

Node
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
150
200
250
300
350
400
450

Waktu
(menit)
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.04
0.06
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
0.18
0.22
0.22
0.26
0.26
0.30
0.30
0.33
0.33
0.37
0.35
0.53
0.72
0.91
1.12
1.23
1.67
1.59

Node
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000

Waktu
(menit)
1.77
1.97
2.15
2.31
2.57
2.64
2.89
3.03
3.28
3.35
4.39
4.81
5.26
6.68
7.90
8.65
8.75
10.62
12.13
12.58
12.77
14.12
15.95
15.97
16.00
17.56
17.81
19.08
19.37
20.76
21.25
23.10
23.97
24.42
25.66
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Node
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000
200000
300000
400000
500000

Waktu
(menit)
25.87
26.89
28.59
29.70
30.67
31.02
31.28
31.62
33.98
37.07
38.08
40.72
55.96
77.71
90.70
115.56
132.06
155.40
180.04
194.58
214.82
241.12
243.07
268.48
269.55
281.91
316.58
331.84
355.24
368.79
720.77
1231.73
1623.56
1863.11

IV.4

Analisis Umum

Saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan yang memiliki dampak besar pada
manusia. Salah satu hal yang dapat terlihat jelas yaitu penggunaan perangkat
komputasi dan internet yang hampir dimiliki oleh semua kalangan masyarakat.
Sistem pemilu di Indonesia yang masih dilakukan secara konvensional
menggunakan kertas menjadikan tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang
maju pesat saat ini. Pemanfaatan sistem e-voting yang pada umumnya akan
memberikan dampak penggunaan waktu dan ketersediaan sarana menjadi semakin
efektif dan efisien hingga saat ini belum terlaksana. Dibutuhkan perancangan yang
baik dan matang. Penelitian ini mencakup pada pencatatan sistem e-voting dengan
permission blockchain. Dimana teknologi blockchain sendiri sudah teruji pada
sistem Bitcoin.
Sistem pencatatan e-voting yang telah diuji ini hasilnya telah sesuai dengan
perancangan yang dibuat, dengan skema pengujian kondisi ideal maupun tidak
ideal. Sistem dirancang agar dapat selalu berjalan hingga node dengan urutan akhir
meskipun terdapat beberapa node yang mengalami gangguan di tengah seperti
halnya jaringan yang terputus atau pemadaman listrik yang membuat peralatan
menjadi tidak berfungsi dengan semestinya.
Penentuan urutan dalam pembuatan block pada seitan node dapat disesuaikan
dengan kebutuhan situasi pemilu. Untuk pemilu di Indonesia mencakup jumlah
tempat pemungutan suara yang berkisar 477.291 pada pemilu presiden tahun 2014
disarankan menggunakan cluster dalam penentuan urutan node. Dikarenakan sesuai
dengan hasil pengujian sistem ini membutuhkan waktu lebih dari satu hari untuk
menyelesaikan node dengan jumlah di atas 400.000. Sistem cluster dapat dibuat
dengan tujuan lebih mengefektifkan waktu yang digunakan dan agar seluruh
partisipan tetap yakin juga tidak menghilangkan kepercayaan.
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BAB V
V.1

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan perancangan dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa sistem ini berhasil secara fungsionalitas melakukan pencatatan
sistem e-voting berbasis teknologi Blockchain. Protokol permission blockchain
yang digunakan

ini merupakan sistem

pencatatan terdistribusi

dengan

pengoperasian dilakukan oleh entitas yang dikenal, dengan kata lain memiliki
sarana untuk mengidentifikasi node yang dapat mengendalikan dan memperbarui
data bersama dalam mencapai tujuan kepercayaan dari partisipan. Entitas yang
dikenal dalam sistem ini adalah setiap node yang telah terdaftar sebelum proses
berjalan, dengan public key pada setiap node dimiliki daftarnya oleh seluruh node
dalam sistem.
Setiap data yang di broadcast oleh node yang mendapat giliran selalu diverifikasi
dan di update datanya oleh penerima. Sistem verifikasi yang dilakukan oleh seluruh
node penerima dapat mengidentifikasi apabila terdapat previous hash dan/atau
public key yang tidak terdaftar dalam database. Sistem counter time yang menjadi
parameter ketika terdapat node yang mengalami gangguan berfungsi sesuai dengan
perancangan. Node yang mengalami gangguan dapat melakukan broadcast data
manual atau sistem dapat diulang kembali untuk meng-update data ketika proses
telah mencapai node giliran terakhir. Setiap previous hash yang di gunakan oleh
block dalam sistem telah terbukti sama dengan nilai hash pada hasil perhitungan
menggunakan data pada block sebelumnya. Setiap nilai hash pada block
sebelumnya telah diikut sertakan dalam perhitungan nilai hash oleh block yang
mendapat giliran pada sistem, membuat siapapun yang ingin mengubah data pada
database akan mengalami kesulitan karena apabila satu data saja di ubah maka
harus melakukan perubahan data pada block lainnya.
Pada pengujian secara non-fungsional didapatkan hasil bahwa sistem yang
diimplementasikan dengan Bahasa pemrograman Python mampu menangani
keseluruhan proses pencatatan sistem e-voting ini dengan waktu rata-rata yang
dibutuhkan setiap node dalam membuat block adalah 0.24 detik dan rata-rata
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kapasitas yang dibutuhkan untuk menyimpan data sebesar 216.04 Bytes untuk
setiap block.
V.2

Saran

Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk dilakukan implementasi dan
pengujian antar perangkat dengan menggunakan jaringan internet untuk setiap node
agar hasil penelitiannya dapat lebih menggambarkan implementasi real.

DAFTAR PUSTAKA

58

Abidi, A., Bouallegue, B., dan Kahri, F. (2014): Implementation of elliptic curve
digital signature algorithm (ECDSA), GSCIT 2014 - Global Summit on
Computer and Information Technology, 6
Barker, E., dan Dang, Q. (2007): Recommendation for Key Management – Part 3:
Application-Specific Key Management Guidance, NIST Special Publication
800-57, 1–142
Barnes, A., Brake, C., dan Perry, T. (2016): Digital Voting with the use of
Blockchain Technology Team Plymouth Pioneers – Plymouth University.
Cachin, C., dan Vukolić, M. (2017): Blockchain Consensus Protocols in the Wild,
diambil dari http://arxiv.org/abs/1707.01873.
Cetinkaya, O., dan Cetinkaya, D. (2007): Verification and validation issues in
electronic voting, The Electronic Journal of e-government, 5(2), 117–126,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.90.155&rep=rep1
&type=pdf. Diunduh pada tanggal 16 Februari 2017
Christian (2017): Desain Dan Implementasi Visual Cryptography Pada Sistem EVoting Untuk Meningkatkan Anonymity, Institut Teknologi Bandung.
detik.com (2017): Bawaslu Temukan Pelanggaran Pemilih Gunakan Formulir C6
dan A5 Palsu, data diperoleh melalui situs https://news.detik.com/berita/d3425720/bawaslu-temukan-pelanggaran-pemilih-gunakan-formulir-c6-dana5-palsu. Diunduh pada tanggal 2 Juni
Dougherty, C. (2016): Vote Chain : Secure Democratic Voting .
Dr. Indra Pahlevi, M. S. (2015): Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional
dan Mayoritarian.
Follow My Vote (n.d.): Why Online Voting, diambil 1 Januari 2017, dari
https://followmyvote.com/.
Gemalto (2012): Benefits of Elliptic Curve Cryptography, (March).
Hankerson, D., Vanstone, S., dan Menezes, A. J. (2004): Guide to elliptic curve
cryptography.
Indonesia, U.-U. R. (2011): Undang Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara
Pemilihan
Umum,
diperoleh
melalui
situs
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_15.pdf. Diunduh pada
tanggal 9 April 2017
KPU (2017): Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
PILKADA 2017.
Kirby, K. A. M. F. M. (2016): Votebook : A proposal for a blockchain-based

59

electronic voting system.
Komisi Pemilihan Umum (2016): Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, diperoleh melalui situs
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/jdih/PKPU 4 2016.pdf.
Diunduh pada tanggal 29 Mei 2017.
Malvik, A. G., dan Witzoee, B. (2016): Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
and its Applications in Bitcoin, 1–5.
Martens, T. (2009): Verifiable Internet Voting in Estonia, October, 1–7.
Meter, C. (2017): Design of Distributed Voting Systems, diperoleh dari situs
http://arxiv.org/abs/1702.02566. Diunduh pada tanggal 18 Januari 2017.
Naidu, P. S., Kharat, R., Tekade, R., Mendhe, P., dan Magade, V. (2015): E-V oting
System Using Visual Cryptography & Secure Multi-party Computation, 1–4.
Naik, R. P., dan Courtois, N. T. (2013): Optimising the SHA256 Hashing
Algorithm for Faster and More Efficient Bitcoin Mining.
Nakamoto, S. (2008): Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,
Www.Bitcoin.Org, 9, diperoleh melalui situs https://doi.org/10.1007/s10838008-9062-0. Diunduh pada tanggal 18 Januari 2017.
NIST, F. P. (2000): Digital Signature Standard (DSS), 1.
NIST, F. P. (2002): FIPS 180-2 Secure Has Standard, 1.
Rokhman, A. (2011): Prospek dan Tantangan Penerapan E-Voting di Indonesia,
Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan
Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, 1–11.
Rumah Pemilu (2014): Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah
Pemilu, 86.
Sasaki, Y., Wang, L., dan Aoki, K. (2009): Preimage Attacks on 41-Step SHA-256
and 46-Step SHA-512, 1–15.
Saylor.org
(2010):
SHA,
1–10.
diperoleh
dari
situs
http://www.saylor.org/courses/cs409. Diunduh pada tanggal 5 Mei 2017
Shah, S., Kanchwala, Q., dan Mi, H. (2016): Block Chain Voting System.
tempo.co (2017): KPU: 27 TPS di Indonesia Laksanakan Coblos Ulang, diambil
dari https://pilkada.tempo.co/read/news/2017/02/19/304848095/kpu-27-tpsdi-indonesia-laksanakan-coblos-ulang.Diunduh pada tanggal 5 Juli 2017.
Triwinarko, A. (2004): Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA),
Institut Teknologi Bandung, 1–6.
Wang, D. I. (2014): Secure Implementation of ECDSA Signatures in Bitcoin.

60

Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., dan
Kishigami, J. J. (2016): Blockchain contract: A complete consensus using
blockchain, 2015 IEEE 4th Global Conference on Consumer Electronics,
GCCE
2015,
577–578,
diperoleh
melalui
situs
https://doi.org/10.1109/GCCE.2015.7398721. Diunduh pada tanggal 23 Mei
2017.
Wijaya, D. A. (2016): Bitcoin Tingkat Lanjut.
Wolf, P., Nackerdien, R., dan Tuccinardi, D. (2011): Introducing Electronic
Voting:
Essential
Considerations,
diperoleh
dari
situs
http://www.eods.eu/library/IDEA.Introducing-Electronic-Voting-EssentialConsiderations.pdf. Diunduh pada tanggal 25 Februari 2017
Wu, L. J., Meng, K., Xu, S., Li, S. Q., Ding, M., dan Suo, Y. F. (2017): Democratic
Centralism : a hybrid Blockchain architecture and its applications in Energy
Internet, 176–181, diperoleh dari situs https://doi.org/10.1109/ICEI.2017.38.
Diunduh pada tanggal 6 Juli 2017

61

