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Abstrak 

Saat ini pada aplikasi myITS Office belum ada metode untuk 

memverifikasi sebuah dokumen elektronik yang akan dibagikan ke 

seluruh internal ITS. Dengan tidak adanya metode tersebut dokumen 

tersebut dapat diubah oleh pihak tidak bertanggung jawab tanpa 

terdeteksi oleh pengguna aplikasi myITS Office. 

Untuk menangani kebutuhan tersebut, dalam tugas akhir ini 

dibangun sebuah fitur keamanan mengimplementasikan tanda tangan 

digital dan elektronik dengan menggunakan sertifikat digital yang dibuat 

oleh Certificate Authority ITS. Sertifikat digital tersebut diperoleh 

dengan menggunakan pasangan kunci yang terisolasi pada aplikasi 

myITS Office sehingga penyerang tidak dapat menyamar sebagai 

pengguna myITS Office. Tanda tangan digital dan elektronik dapat 

memastikan jika dokumen elektronik yang akan ditandatangani dapat 

terdeteksi jika terjadi sebuah perubahan pada dokumen tersebut.  

Dengan penerapan tanda tangan digital dan elektronik pada aplikasi 

myITS Office diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang sekuritas 

dan validitas sebuah dokumen elektronik dengan adanya kedua tanda 

tangan tersebut. 
 

 

Kata kunci: Dokumen Elektronik, Tanda Tangan Digital dan Elektronik, 

Sertifikat Digital,Certificate Authority. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

viii 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
ix 

 

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC AND DIGITAL SIGNATURES 

IN ELECTRONIC DOCUMENTS ON ANDROID-BASED MYITS 

OFFICE APPLICATION 

Name  : Edwin Hartoyo 

NRP  : 05111640000109 

Major  : Informatika ITS 

Supervisor I : Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng. 

Supervisor II : Nurul Fajrin A.,S.Kom., M.Sc.  

 

Abstract 
At this time in the myITS Office application there is no method to 

verify an electronic document that will be distributed to all ITS internals. 

In the absence of these methods the document can be changed by 

irresponsible parties without being detected by users of the myITS Office 

application. 

To address this need, in this thesis a security feature is built to 

implement digital and electronic signatures using digital certificates 

created by the ITS Certificate Authority. The digital certificate is obtained 

by using an isolated key pair on the myITS Office application so that the 

attacker cannot impersonate the myITS Office user. Digital and 

electronic signatures can ensure that electronic documents to be signed 

can be detected if a change is made to the document. 

The application of digital and electronic signatures in the myITS 

Office application is expected to contribute in the field of securities and 

validity of an electronic document in the presence of these two signatures. 
 

Keywords: Electronic Document, Digital and Electronic Signa-

tures, Digital Certificate, Certificate Authority. 
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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan membahas garis besar penyusunan tugas 

akhir yang meliputi latar belakang, tujuan pembuatan, rumusan 

dan batasan permasalahan, metodologi penyusunan tugas akhir, 

dan sistematika penulisan. 

1.1. Latar Belakang 

Menandatangani dokumen dengan cara tradisional dengan 

tangan bisa sangat tidak efisien dan memakan waktu. Di sini tanda 

tangan elektronik memungkinkan orang untuk menandatangani 

dokumen secara efisien terlepas dari lokasi mereka saat ini. Tanda 

tangan elektronik tersebut digunakan sebagai verifikasi dokumen 

elektronik yang dikirimkan antar pihak. Menurut petunjuk EU 

(European Union) untuk tanda tangan elektronik (1999/93 / EC), 

tanda tangan elektronik harus (1) terhubung secara unik dengan 

orang yang menandatangani, (2) mampu mengidentifikasi 

penandatangan, (3) dibuat menggunakan cara yang dapat 

sepenuhnya ditandatangani oleh penandatangan, dan (4) 

dihubungkan dengan data sehingga setiap perubahan dari data asli 

dapat dideteksi [1]. 

Berbeda dengan tanda tangan elektronik yang cepat dan 

sederhana, tanda tangan digital lebih mengutamakan keamanan 

dan kepatuhan. Tanda tangan digital adalah kriptografi primitif 

yang mendasar dalam otentikasi, otorisasi, dan non-penyangkalan 

[2]. Tanda tangan digital membuktikan identitas pemiliknya dan 

dia tidak dapat menyangkal tanda tangan miliknya. Tujuan dari 

tanda tangan digital adalah untuk mengotentikasi dokumen digital 

dan memberi mereka tujuan — contoh., “Saya menyetujui 

dokumen ini.”. Di sini, tanda tangan digital memberi kita cara 

untuk memeriksa siapa "saya" dan tujuannya adalah untuk 

"menyetujui" [3].  
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Untuk melakukan validasi pengguna terhadap tanda tangan 

digital atau menerapkan non-penyangkalan diperlukan adanya 

pasangan kunci. Pasangan kunci terdiri dari public key yang dapat 

disebarkan kepada orang lain dan private key yang hanya dimiliki 

oleh satu instansi dan tidak disebarkan. Setiap pasangan kunci 

dimiliki oleh pemegang kunci tertentu. Jika pasangan kunci 

tersebut disimpan pada suatu media penyimpanan daring, timbul 

kemungkinan pengguna lain dapat mengakses pasangan kunci 

tersebut untuk menandatangani dokumen tanpa sepengetahuan 

pemilik kunci. Dengan menyimpan private key dalam sebuah 

perangkat lunak atau aplikasi, kunci tersebut diharapkan tidak 

tersebar ke dunia luar. 

Pada tanda tangan digital, ketika dokumen elektronik yang 

telah ditandatangani dicetak menjadi sebuah dokumen, tanda 

tangan tersebut tidak akan terlihat. Untuk melakukan verifikasi 

dokumen, perlu adanya semacam tanda pada dokumen yang dapat 

dilihat oleh mata manusia. Dengan tanda tersebut, dokumen harus 

bisa diverifikasi serta mengetahui siapa penandatangan dokumen 

tersebut.  

MyITS Office adalah sistem manajemen surat yang 

digunakan untuk memudahkan proses surat-menyurat dan 

pengarsipan surat di lingkungan kampus Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. MyITS Office bertujuan untuk 

mengarsipkan surat internal maupun surat masuk eksternal ITS. 

MyITS Office tersedia dalam aplikasi web dan mobile. 

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini akan 

mengimplementasikan tanda tangan elektronik dan digital pada 

dokumen elektronik dengan menggunakan perangkat lunak berupa 

aplikasi myITS Office berbasis Android. Hasil dari tugas akhir ini 

diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang sekuritas dan 

validitas sebuah dokumen elektronik dengan adanya kedua tanda 

tangan tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengamankan private key agar tidak dapat 

diakses oleh orang lain ? 

2. Bagaimana melakukan tanda tangan pada dokumen 

elektronik menggunakan aplikasi berbasis Android? 

3. Bagaimana melakukan verifikasi keaslian dokumen 

elektronik yang telah ditandatangani? 

1.3. Batasan Masalah  

Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir memiliki 

beberapa batasan antara lain: 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimple-

mentasikan tanda tangan elektronik dan digital dalam 

perangkat bergerak adalah Java. 

2. Perangkat lunak yang dipakai berupa aplikasi yang 

berbasis Android. 

3. Framework yang digunakan untuk implementasi aplikasi 

tanda tangan elektronik dan digital adalah MindorksOpen-

Source MVP. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan sebagai server sis-

tem tanda tangan adalah PHP. 

5. Framework yang digunakan untuk implementasi server 

sistem adalah Laravel. 

6. Library yang digunakan untuk menandatangani dokumen 

pada aplikasi berbasis android adalah iText 7. 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah 

mengimplementasikan tanda tangan elektronik dan digital di 

dokumen elektronik menggunakan aplikasi berbasis Android. 

1.5. Metodologi 

 Tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir 

Proposal tugas akhir ini berisi tentang deskripsi 

pendahuluan dari tugas akhir yang akan dibuat. 

Pendahuluan ini terdiri atas hal yang menjadi latar 

belakang diajukannya usulan tugas akhir, rumusan 

masalah yang diangkat, batasan masalah untuk tugas akhir, 

tujuan dari pembuatan tugas akhir, dan manfaat dari hasil 

pembuatan tugas akhir. Selain itu dijabarkan pula tinjauan 

pustaka yang digunakan sebagai referensi pendukung 

pembuatan tugas akhir. Sub bab metodologi berisi 

penjelasan mengenai tahapan penyusunan tugas akhir 

mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan buku 

tugas akhir. Terdapat pula sub bab jadwal kegiatan yang 

menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir. 

 

2. Studi literatur 

Pada studi literatur ini, akan dipelajari beberapa referensi 

yang diperlukan dalam implementasi tugas akhir ini, 

antara lain:  

a. Tanda Tangan Elektronik 

b. Tanda Tangan Digital 

c. Public Key dan Private Key 

d. Public Key Infrastructure (PKI) 

e. Kriptografi Asimetris 

f. Digital Certificate 

g. Signing dan Verification 

h. Hardware Security Module 

i. MVP (Model – View – Presenter) 

3. Implementasi  

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, program akan 

diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman 

Java dengan IDE Android Studio. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 
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Pengujian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan 

Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader 

menyediakan layanan untuk melihat apakah dokumen 

memiliki sertifikat atau tidak. Pengujian juga akan 

meliputi pengubahan dokumen oleh pihak ketiga. 

5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahapan ini disusun buku yang membuat 

dokumentasi mengenai pembuatan serta hasil dari 

implementasi perangkat lunak yang telah dibuat. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Buku tugas akhir ini terdiri atas beberapa bab yang tersusun 

secara sistematis, yaitu sebagai berikut. 

1. Bab I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat dan sistematika penulisan tugas akhir. 

2. Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai dasar 

teori yang mendukung pengerjaan tugas akhir. 

3. Bab III. Analisis dan Perancangan 

Bab ini berisi tentang desain sistem, diagram kasus 

penggunaan, dan rancangan antarmuka pengguna. 

4. Bab IV. Implementasi 

Bab ini membahas implementasi dari desain yang telah 

dibuat pada bab sebelumnya. Penjelasan berupa tampilan 

antarmuka yang telah dibuat dan dapat berfungsi untuk 

mengakomodir kebutuhan fungsional yang ada.  

5. Bab V. Uji Coba dan Evaluasi 

Bab ini menjelaskan kemampuan perangkat lunak dengan 

melakukan pengujian kebenaran dan pengujian kinerja 

dari sistem yang telah dibuat. 



6 
 

 

 

 

6. Bab VI. Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan 

kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan perangkat lunak ke depannya. 
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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka berisi mengenai penjelasan teori yang berkaitan 

dengan implementasi perangkat lunak. Penjelasan tersebut bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang akan dibangun dan 

berguna sebagai pendukung dalam pengembangan perangkat lunak. 

2.1. Penelitian Terkait 

Pada sub bab ini akan dibahas tentang penelitian terkait yang men-

jadi rujukan tugas akhir ini. 

 

2.1.1. MyITS Office 

MyITS Office merupakan aplikasi yang digunakan internal ITS 

dalam masalah persuratan dan dokumen – dokumen. Aplikasi tersebut 

dipelihara oleh Direktorat Pengembangan Sistem Informasi (DPTSI) ITS. 

Saat ini fitur penandatanganan elektronik maupun digital belum 

diterapkan. 

MyITS Office sudah memiliki Certificate Authority (CA) yang 

bertanggung jawab atas pendaftaran dan verifikasi sertifikat digital milik 

DPTSI. MyITS Office menggunakan CFSSL milik Cloudflare sebagai 

CA. CFSSL merupakan command line tool dan HTTP API server untuk 

menandatangani, memverifikasi, dan menggabungkan sertifikat TLS. 

Melalui HTTP API server, aplikasi myITS Office dapat mengakses fitur-

fitur dari CFSSL. 

2.1.2. Aplikasi yang Menggunakan Tanda Tangan Digital dan El-

ektronik 

Saat ini terdapat banyak aplikasi yang menyediakan fitur tanda tan-

gan elektronik dan digital. Contoh aplikasi yang menggunakan fitur ter-

sebut adalah Adobe Sign, DocuSign, dan SignServer. Pebandingan antara 

Adobe Sign dan aplikasi Tugas Akhir ini / mobile signer dapat dilihat di 

Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perbandingan Adobe Sign dengan Mobile Signer 

 Kelebihan Kekurangan 

Adobe Sign 

1. Menyediakan banyak 

opsional untuk mem-

ilih  algoritma dari 

pasangan kunci. 

2. Sertifikat digital disim-

pan dalam server dan 

perangkat pengguna. 

Karena sertifikat digital 

disimpan dalam server 

timbul kemungkinan 

seseorang mengambil 

sertifikat digital tersebut. 

Mobile Signer 

Sertifikat digital disimpan 

hanya dalam aplikasi se-

hingga sertifikat tidak 

dapat diakses oleh pihak 

selain pengguna.  

Tidak bisa memilih algo-

ritma pasangan kunci 

yang dipakai. 

 

2.2. Tanda Tangan Elektronik 

Tingkah laku tanda tangan elektronik pada sebuah dokumen el-

ektronik sama dengan tanda tangan manual pada sebuah dokumen. Orang 

hanya perlu memberi tanda tangannya pada sebuah perangkat lunak, lalu 

tanda tangan tersebut akan disimpan dan digunakan untuk menandatan-

gani sebuah dokumen elektronik [1].  
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Gambar 2.1 Proses Penandatanganan Tradisional 

 

 
Gambar 2.2 Tanda Tangan Elektronik pada Aplikasi Mobile 

Pada Gambar 2.1. dan Gambar 2.2. dapat terlihat perbedaan jika 

tradisional memerlukan usaha lebih dibandingkan dengan menggunakan 

tanda tangan elektronik. 

Tanda tangan elektronik memiliki 3 kategori, yaitu basic electronic 

signatures, advanced electronic signatures (AdES), qualified electronic 

signatures (QES) [10]. 

2.2.1. Basic Electronic Signatures 

Tanda tangan elektronik pada kategori ini merupakan tanda tangan 

elektronik sederhana. Tanda tangan tersebut tidak memiliki perlindungan 

pada dokumen sehingga ketika konten dari dokumen diubah pengguna 

tidak dapat mengetahui perubahan tersebut. Selain itu, tanda tangan tidak 

dapat memastikan siapa identitas penandatangan dokumen. Contoh 

pengaplikasian tanda tangan elektronik ini adalah hasil pemindaian tanda 

tangan kertas yang dimasukkan ke dalam dokumen elektronik. 

2.2.2. Advanced Electronic Signatures (AdES) 

Tanda tangan elektronik AdES terhubung dengan data pengguna se-

hingga tanda tangan mampu mendeteksi siapa yang menandatangani 

dokumen elektronik. Data pengguna disimpan dalam bentuk sertifikat 

digital yang dibuat oleh penyedia layanan tanda tangan elektronik. 
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Pengguna juga dapat mengetahui apakah dokumen yang telah ditandatan-

ganinya berubah sejak dia menandatangani dokumen tersebut. 

2.2.3. Qualified Electronic Signatures (QES)  

Tanda tangan elektronik QES sama dengan AdES tetapi memiliki ting-

kat sekuritas lebih tinggi. Sertifikat digital yang dipakai pengguna dibuat 

oleh Certificate Authority yang bertanggung jawab mengawasi pendafta-

ran dan penggunaan tanda tangan elektronik. 

 

2.3. Tanda Tangan Digital 

Tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik yang digunakan 

untuk mengotentikasi pesan atau dokumen dan untuk memastikan bahwa 

data yang dikirimkan belum diubah. Tanda tangan digital dianggap lebih 

bermanfaat daripada tanda tangan elektronik di bidang pemerintahan, 

bank, atau bisnis, karena keamanan yang lebih tinggi. Keamanan tersebut 

dicapai dikarenakan tanda tangan digital menggunakan fungsi satu arah. 

Menurut John Rompel (1990), fungsi satu arah sangat penting untuk 

membangun skema tanda tangan aman. Fungsi tersebut merupakan fungsi 

enkripsi yang sederhana untuk dihitung tetapi menantang untuk dibalik. 

Kemudian dia membahas mengenai fungsi trapdoor, adalah satu jenis 

fungsi satu arah. Dengan fungsi tersebut, proses inversi menjadi lebih mu-

dah dengan memberikan "kunci rahasia" [1]. Melalui pengembangan 

teknologi kriptografi dan kemampuan komputasi yang diperkuat, pening-

katan efisiensi dapat dicapai. 
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Gambar 2.3 Bagaimana Tanda Tangan Digital Dihasilkan dan 

Diverifikasi. 

 
2.4. Public Key dan Private Key 

Private key dan public key merupakan pasangan kunci untuk proses 

enkripsi dan dekripsi. Keduanya selalu berpasangan, jika data di-enkripsi 

dengan private key maka hanya bisa didekripsi menggunakan public key 

atau sebaliknya.  

Private key bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. 

Sedangkan public key tidak bersifat rahasia dan siapapun boleh mem-

ilikinya [5]. 

 

2.5. Public Key Infrastructure 

Dalam Public Key Infrastructure (PKI), perlindungan kunci untuk 

memastikan keamanan sangat penting. Organisasi pihak ketiga disebut 

Certificate Authority (CA). Tugas mereka adalah menciptakan, 

melakukan, dan menyimpan kunci dan dengan demikian melindungi 
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integritas tanda tangan yang dibuat [4]. Risiko pemalsuan atau kerusakan 

lainnya tumbuh tanpa perlindungan yang tepat. CA dapat menyediakan 

sertifikat digital yang diperlukan yang berisi kunci publik dan identitas 

yang terkait dengannya. Sertifikat ini digunakan untuk mengonfirmasi 

bahwa organisasi tertentu memiliki kunci publik tertentu. 

2.6. Kriptografi Asimetris atau Public-Key Cryptography 

Kriptografi asimetris adalah proses  yang menggunakan pasangan 

kunci, private key dan public key, untuk mengenkripsi dan mendekripsi 

suatu pesan untuk melindungi pesan tersebut dari pengguna yang tidak 

memiliki akses. Pengguna yang memiliki private key dapat mengenkripsi 

pesan untuk mendapatkan digital signature. Siapapun yang memiliki 

public key dapat menggabungkan pesan dan digital signature untuk me-

mastikan bahwa pesan tersebut tidak diubah dan signature tersebut valid. 

Contoh algoritma yang digunakan untuk kriptografi asimetris adalah 

Rivest–Shamir–Adleman (RSA) dan Elliptic-curve (EC). 

2.7. Digital Certificate 

Digital certificate / sertifikat digital mirip dengan paspor, tetapi 

hanya terdiri dari kumpulan bit. Sertifikat digital tersebut membuat 

seseorang, komputer, atau organisasi dapat bertukar informasi dengan 

aman. Sertifikat difasilitasi dengan menggunakan Public Key 

Infrastructure (PKI). Setiap sertifikat memberikan informasi identitas, 

tahan pemalsuan, dan dapat diverifikasi oleh Certificate Authority (CA). 

Nama lain untuk sertifikat digital adalah sertifikat kunci publik, karena 

sertifikat tersebut mencakup informasi identitas, seperti kunci publik unik 

dari pemegang sertifikat. CA adalah entitas terpercaya yang menerbitkan, 

mengelola, dan dapat mencabut sertifikat digital. 

 

2.8. Signing dan Verification 

Signing merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan ja-

minan terhadap suatu informasi. Signing informasi bisa dilakukan oleh 

siapapun dengan menggunakan private key yang dimilikinya dengan 

menggunakan algoritma yang telah ditentukan. Proses signing informasi 

menghasilkan signature yang merupakan informasi tanda yang berfungsi 

sebagai jaminan keamanan dari suatu informasi. 
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Verification merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa 

apakah informasi yang diterima benar-benar datang dari pemberi infor-

masi. Proses verification membandingkan informasi yang didapat dengan 

signature yang diberikan pada informasi tersebut [6]. 

 

2.9. Hardware Security Module (HSM) 

Hardware Security Module (HSM) adalah sebuah modul perangkat 

keras yang dikhususkan untuk melindungi dan mengelola kunci digital. 

Hardware Security Module dipercaya karena 4 hal, yaitu dibangun 

dengan perangkat keras khusus, memiliki operating system (OS) yang 

berfokus pada keamanan, memiliki akses terbatas melalui antarmuka 

jaringan yang dikontrol secara ketat oleh aturan internal, dan menyem-

bunyikan dan melindungi bahan kriptografi secara aktif [7]. 

 

2.10. MVP (Model-View-Presenter) 

MVP (Model-View-Presenter) adalah pola arsitektur antarmuka 

pengguna yang dirancang untuk memfasilitasi pengujian unit otomatis 

dan meningkatkan separation of concerns dalam menyajikan proses 

bisnis aplikasi. Pola Model-View-Presenter terdiri dari tiga komponen, 

yaitu model, view, dan presenter. Masing – masing komponen memiliki 

peran yang berbeda. Model adalah antarmuka yang mendefinisikan data 

yang akan ditampilkan atau ditindaklanjuti dalam antarmuka pengguna. 

View adalah antarmuka pasif yang menampilkan data (model) dan 

merutekan perintah pengguna (peristiwa) ke presenter untuk bertindak 

berdasarkan data tersebut. Presenter bertindak berdasarkan model dan 

pandangan. Presenter akan mengambil data dari repositori (model), dan 

memformatnya untuk ditampilkan dalam tampilan [8]. 
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3 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab analisis dan perancangan berisi pembahasan analisis dan 

perancangan tanda tangan digital dan elektronik. Hasil dari proses 

ini berupa diagram yang digunakan sebagai acuan untuk proses 

implementasi perangkat lunak. Selain digunakan sebagai acuan 

untuk proses selanjutnya, beberapa diagram hasil dari proses 

perancangan digunakan sebagai dokumentasi dari implementasi 

perangkat lunak. Diagram yang dihasilkan pada proses ini 

disajikan dalam bentuk Unified Modelling Language (UML). 

 

3.1. Analisis 

Tahap Analisis meliputi analisis domain permasalahan, 

pendeskripsian perangkat lunak secara umum, penggambaran dan 

penjelasan kasus penggunaan dalam bentuk diagram kasus 

penggunaan, dan penggambaran dan penjelasan alur aktivitas tiap 

kasus penggunaan. 

 

3.1.1. Deskripsi Umum Sistem 

Tanda tangan elektronik dapat dikatakan lebih mudah 

dibandingkan tanda tangan digital dikarenakan kebutuhan tanda 

tangan digital lebih banyak dibandingkan tanda tangan elektronik. 

Tanda tangan elektronik hanya membutuhkan gambar tanda 

tangan pengguna. Tanda tangan digital yang aman memerlukan 

digital certificate yang diperoleh dari certificate authority dan 

pasangan kunci pengguna untuk mengenkripsi tanda tangan 

pengguna. 

Dalam memperoleh digital certificate memerlukan pasangan 

kunci untuk membuat certificate signing request (CSR). Dalam 

menyimpan pasangan kunci pengguna, terdapat 3 metode 

penyimpanan yaitu server-based (menyimpan dalam server), 

client-based (menyimpan dalam perangkat pengguna), dan 
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hardware security module. Pada pengerjaan tugas akhir ini, 

aplikasi akan menggunakan metode client-based. Cakupan kerja 

tugas akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dengan tanda garis 

putus-putus.  

 

Gambar 3.1 Rancangan Besar Sistem 

Pada Gambar 3.1, dapat dilihat terdapat lima bagian yang 

terlibat, yaitu ITS storage, ITS document signer, mobile signer, 

SSO, dan aplikasi (myITS Office dan lainnya).  Mobile signer 

merupakan aplikasi penanda tangan yang akan berinteraksi dengan 

ITS document signer dan SSO. ITS document signer bertugas 

sebagai penyimpan data dokumen yang sudah atau perlu 

ditandatangani, sedangkan SSO bertugas untuk memverifikasi 

akun pengguna yang masuk ke dalam aplikasi mobile signer. ITS 

document signer akan menerima masukan berupa dokumen yang 

ingin ditandatangani dari aplikasi (myITS Office dan lainnya) 

sehingga penanggung jawab tanda tangan dokumen hanya pada 

ITS document signer dan semua aplikasi dapat mengirim dokumen 
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yang perlu tanda tangan pengguna. Sebelum masukan tersebut 

disimpan dalam ITS document signer, masukan tersebut diperiksa 

oleh SSO untuk memastikan kredibilitas pengirim. ITS document 

signer memerlukan ITS storage sebagai media penyimpanan file 

dokumen yang telah ditandatangani pengguna dengan mobile 

signer melalui ITS document signer. Alur mobile signer dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Rancangan Aplikasi 

Pada Gambar 3.2, mobile signer berinteraksi pada tiga 

bagian, yaitu ITS document signer, SSO, dan certificate authority 

(CA). Semua operasi yang berhubungan dengan dokumen akan 

disediakan oleh ITS document signer. SSO akan menyediakan 

autentikasi pengguna dan informasi umum mengenai pengguna. 

CA akan menyediakan sertifikat digital yang akan digunakan 

mobile signer untuk menandatangani dokumen yang diberi oleh 

ITS document signer. 
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3.1.2. Penanganan Perangkat Yang Tidak Mendukung 

Tanda Tangan Elektronik dan Digital 

Tidak semua perangkat berbasis Android dapat melakukan 

tanda tangan. Pembatasan aplikasi dikarenakan fitur – fitur yang 

disediakan oleh tiap API level berbeda atau selalu meningkat. 

Dikarenakan pembatasan tersebut, pengguna dapat menggunakan 

fitur tanda tangan jika memenuhi minimal API level yang diten-

tukan. 

3.1.3. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

Sesuai dengan uraian mengenai cakupan perangkat lunak 

yang dibangun, dibutuhkan adanya spesifikasi perangkat lunak 

agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan 

dan dapat mengakomodasi kebutuhan. Diharapkan dengan adanya 

spesifikasi ini dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna terkait 

dengan tanda tangan elektronik dan digital. 

3.1.4. Kebutuhan Fungsional 

Spesifikasi Sesuai dengan uraian mengenai cakupan 

perangkat lunak yang dibangun, dibutuhkan adanya spesifikasi 

perangkat lunak agar dapat memberikan solusi dari permasalahan 

yang diberikan dan dapat bekerja dengan baik dalam 

mengakomodasi kebutuhan. Diharapkan dengan adanya 

spesifikasi ini dapat menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan 

pengguna. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak adalah 

penjelasan mengenai kebutuhan sistem yang diinginkan pelanggan 

atau klien dalam bentuk tulisan. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tugas akhir ini terdiri dari kebutuhan fungsional yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan Fungsional Deskripsi 

1 
Membuat sertifikat digital 

dan pasangan kunci 

Melakukan pembuatan pasan-

gan kunci dan permintaan 
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No Kebutuhan Fungsional Deskripsi 

pembuatan digital certificate 

pada server dengan certificate 

authority yang disediakan. 

2 
Membuat gambar tanda 

tangan 

Membuat gambar tanda tangan 

pada perangkat pengguna. 

3 

Menandatangani dokumen 

dengan tanda tangan 

elektronik 

Menandatangani dokumen 

dengan tanda tangan elektronik 

jika gambar tanda tangan 

pengguna ada. 

4 
Menandatangani dokumen 

dengan tanda tangan digital 

Menandatangani dokumen 

dengan tanda tangan digital 

jika digital certificate dan 

pasangan kunci ada. 

5 
Mengunggah dokumen yang 

telah ditandatangani 

Mengunggah dokumen yang 

telah ditandatangani pengguna. 

6 
Menghapus dokumen yang 

telah ditandatangani 

Menghapus dokumen yang 

telah ditandatangani 

3.1.5. Kasus Penggunaan 

Pada Bagian ini menjelaskan analisa dan perancangan 

kasus-kasus penggunaan yang terdapat pada fitur perangkat lunak. 

Kasus penggunaan tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan tiap 

kasus penggunaan akan disertakan spesifikasi kasus 

penggunaannya. 
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Gambar 3.3 Use Case Diagram 

3.1.5.1. Kasus Penggunaan Membuat Sertifikat Digital dan 

Pasangan Kunci 

Kasus penggunaan membuat setifikat digital dan pasan-

gan kunci untuk melakukan tanda tangan digital. Spesifikasi kasus 

penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

  

Tabel 3.2 Spesifikasi Kasus Penggunaan Membuat Sertifikat Digi-

tal dan Pasangan Kunci 

Komponen Deskripsi 

Nama 
Membuat sertifikat digital dan pasangan 

kunci 

Nomor UC-001 

Deskripsi 

Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

membuat sertifikat digital dan pasangan 

kunci. 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal Aktor telah terautentikasi 

Kondisi Akhir 

Sistem menampilkan halaman dokumen 

dan aktor memiliki sertifikat digital dan 

pasangan kunci 

Alur Normal 

1. Setelah aktor melakukan autentikasi. 

2. Sistem membuat pasangan kunci 

baru aktor untuk membuat certificate 

signing request (CSR) dan digital 

certificate. 

3. Sistem membuat CSR. 
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Komponen Deskripsi 

4. Dengan CSR yang dibuat, sistem 

mengirim CSR tersebut ke certificate 

authority (CA) untuk mendapatkan 

digital certificate. 

5. Sistem menampilkan halaman 

dokumen. 

Alur Alternatif 

2. Jika sistem sudah memiliki pasangan 

kunci aktor, sistem memakai 

pasangan kunci tersebut 

Eksepsi - 

 

3.1.5.2. Kasus Penggunaan Membuat Gambar Tanda 

Tangan 

Kasus penggunaan membuat gambar tanda tangan 

merupakan kasus penggunaan yang memungkinkan pengguna 

untuk menggambar tanda tangan pada perangkat dan syarat tanda 

tangan elektronik. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Spesifikasi Kasus Penggunaan Membuat Gambar 

Tanda Tangan 

Komponen Deskripsi 

Nama Membuat gambar tanda tangan 

Nomor UC-002 

Deskripsi 

Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

membuat gambar tanda tangan untuk 

tanda tangan elektronik 



23 
 

 

 

 

Komponen Deskripsi 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir 
Sistem menampilkan tanda tangan 

pengguna yang tersimpan 

Alur Normal 

1. Aktor masuk ke halaman tanda 

tangan. 

2. Aktor membuat tanda tangan baru 

dengan menggambar di layar. 

3. Aktor menekan tombol simpan. 

4. Sistem akan menyimpan tanda 

tangan yang telah dibuat oleh aktor. 

5. Sistem menampilkan tanda tangan. 

Alur Alternatif - 

Eksepsi - 

3.1.5.3. Kasus Penggunaan Menandatangani Dokumen 

dengan Tanda Tangan Elektronik 

Kasus penggunaan menandatangani dokumen dengan 

tanda tangan elektronik memungkinkan pengguna untuk memberi 

dokumen tanda tangan elektronik. Spesifikasi kasus penggunaan 

dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menandatangani 

Dokumen dengan Tanda Tangan Elektronik 

Komponen Deskripsi 

Nama 
Menandatangani dokumen dengan tanda 

tangan elektronik 

Nomor UC-003 
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Komponen Deskripsi 

Deskripsi 

Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

menandatangani dokumen yang dipilih 

dengan tanda tangan elektronik. 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal Aktor memiliki gambar tanda tangan 

Kondisi Akhir 
Sistem menampilkan dokumen yang 

telah ditandatangani 

Alur Normal 

1. Aktor masuk kedalam halaman 

dokumen. 

2. Aktor memilih dokumen. 

3. Sistem menampilkan dokumen yang 

dipilih aktor. 

4. Aktor mengatur posisi letak tanda 

tangan pada dokumen. 

5. Aktor menekan tombol tanda tangan. 

6. Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi. 

7. Aktor mengkonfirmasi tanda tangan. 

8. Sistem menampilkan daftar 

dokumen 

9.  Aktor menekan dokumen yang 

ditandatangani pada alur 2. 

10. Sistem menampilkan dokumen yang 

telah ditandatangani aktor 

Alur Alternatif - 

Eksepsi - 
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3.1.5.4. Kasus Penggunaan Menandatangani Dokumen 

dengan Tanda Tangan Digital 

 

Kasus penggunaan menandatangani dokumen dengan 

tanda tangan digital memungkinkan pengguna untuk memberi 

dokumen tanda tangan digital. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menandatangani 

dokumen dengan Tanda Tangan Digital 

Komponen Deskripsi 

Nama Menandatangani dokumen dengan 

tanda tangan digital 

Nomor UC-004 

Deskripsi Kasus penggunaan ini digunakan 

untuk menandatangani dokumen 

dengan tanda tangan digital 

Aktor End-User 

Kondisi Awal Aktor memiliki gambar tanda tangan 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan dokumen yang 

telah ditandatangani 

Alur Normal 1. Aktor masuk kedalam halaman 

dokumen. 

2. Aktor memilih dokumen. 

3. Sistem menampilkan dokumen 

yang dipilih aktor. 

4. Aktor menekan tombol tanda 

tangan. 

5. Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi. 
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6. Aktor mengkonfirmasi tanda 

tangan. 

7. Sistem menampilkan daftar 

dokumen 

8. Aktor menekan dokumen yang 

ditandatangani pada alur 2. 

9. Sistem menampilkan dokumen 

yang telah ditandatangani aktor 

Alur Alternatif - 

Eksepsi - 

 

3.1.5.5. Kasus Penggunaan Melihat Daftar Dokumen 

Kasus penggunaan melihat daftar dokumen yang telah 

ditandatangani memungkinkan pengguna untuk melihat dokumen 

yang ingin atau telah ditandatanganinya. Spesifikasi kasus 

penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Spesifikasi Kasus Melihat Daftar Dokumen 

Komponen Deskripsi 

Nama Melihat daftar dokumen 

Nomor UC-005 

Deskripsi 
Kasus penggunaan ini digunakan 

untuk melihat daftar dokumen. 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir Pengguna melihat daftar dokumen 
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Komponen Deskripsi 

Alur Normal 

1. Aktor akan melihat halaman daftar 

dokumen sebagai halaman utama. 

2. Sistem akan mengambil daftar 

dokumen yang ingin 

ditandatangani pengguna. 

3. Aktor melihat semua daftar doku-

men. 

Alur Alternatif - 

Eksepsi - 

3.1.5.6. Kasus Penggunaan Mengunggah Dokumen yang 

telah Ditandatangani 

Kasus penggunaan mengunggah dokumen yang telah 

ditandatangani memungkinkan pengguna untuk menyebarkan 

dokumen yang telah ditandatanganinya. Spesifikasi kasus 

penggunaan dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Spesifikasi Kasus Mengunggah Dokumen yang 

telah Ditandatangani 

Komponen Deskripsi 

Nama 
Mengunggah dokumen yang telah 

ditandatangani 

Nomor UC-006 

Deskripsi 

Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

mengunggah dokumen yang telah 

ditandatangani ke database sistem. 

Aktor Pengguna 
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Komponen Deskripsi 

Kondisi Awal 
Aktor memiliki dokumen yang sudah 

ditandatangani 

Kondisi Akhir 
Sistem menyimpan dokumen ke dalam 

database. 

Alur Normal 

1. Aktor menekan tombol upload di 

sebelah dokumen yang telah 

ditandatangani. 

2. Sistem menyimpan dokumen ke dalam 

sistem. 

Alur Alternatif - 

Eksepsi - 

 

3.1.5.7. Kasus Penggunaan Menghapus Dokumen yang telah 

Ditandatangani 

Kasus penggunaan menghapus dokumen yang telah 

ditandatangani memungkinkan pengguna dapat melakukan tanda 

tangan ulang. Spesifikasi kasus penggunaan dapat dilihat pada 

Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menghapus 

Dokumen yang telah Ditandatangani 

Komponen Deskripsi 

Nama 
Menghapus dokumen yang telah 

ditandatangani 

Nomor UC-006 

Deskripsi 
Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

melakukan login ke sistem 
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Komponen Deskripsi 

Aktor Pengguna 

Kondisi Awal 
Aktor memiliki dokumen yang sudah 

ditandatangani 

Kondisi Akhir Aktor berhasil menghapus dokumen 

Alur Normal 

1. Aktor menekan tombol hapus di 

sebelah dokumen yang dipilih. 

2. Sistem akan menghapus file local 

dokumen yang ditandatangani aktor. 

Alur Alternatif - 

Eksepsi - 

3.1.5.8. Kasus Penggunaan Menyediakan Dokumen 

Pengguna 
Kasus penggunaan menyediakan dokumen pengguna 

memungkinkan sistem untuk menyimpan dokumen pada database 

sistem untuk pengguna. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 

dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menyediakan 

Dokumen Pengguna 

Komponen Deskripsi 

Nama Menyediakan Dokumen Pengguna 

Nomor UC-007 

Deskripsi 

Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

sistem menyediakan dokumen pengguna 

yang akan ditandatangani melalui 

aplikasi 
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Komponen Deskripsi 

Aktor Server 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir 
Sistem dapat menyimpan dokumen 

pengguna 

Alur Normal 

1. Sistem membuka endpoint untuk 

pengguna pada aplikasi lain untuk 

menyimpan dokumen. 

2. Sistem memeriksa access token 

pengguna yang mengirim id 

dokumen. 

3. Sistem menyimpan dokumen 

pengguna pada database sistem. 

Alur Alternatif - 

Eksepsi 

2. Jika access token salah, sistem akan 

memberikan pesan error pada 

pengguna yang mengirim id 

dokumen. 

3.1.5.9. Kasus Penggunaan Menyimpan Dokumen di 

Cloud Storage 
Kasus penggunaan menyimpan dokumen di cloud 

storage memungkinkan sistem untuk menyimpan dokumen yang 

ditandatangani pengguna. Spesifikasi kasus penggunaan dapat 

dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Spesifikasi Kasus Penggunaan Menyimpan 

Dokumen di Cloud Storage 
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Komponen Deskripsi 

Nama Menyimpan Dokumen di Cloud Storage 

Nomor UC-008 

Deskripsi 

Kasus penggunaan ini digunakan untuk 

sistem menyimpan dokumen di cloud 

storage 

Aktor Server 

Kondisi Awal - 

Kondisi Akhir 
Sistem mengirim respon kepada 

pengguna. 

Alur Normal 

1. Sistem membuka endpoint untuk 

menyimpan dokumen yang telah 

ditandatangani. 

2. Ketika pengguna mengunggah 

dokumen (UC-006), sistem 

menerima dokumen dan access 

token pengguna. 

3. Sistem memeriksa access token 

pengguna. 

4. Sistem mencatat dokumen yang 

telah ditandatangani pada database 

sistem. 

5. Sistem mengunggah dokumen pada 

cloud storage / ITS Storage. 

6. Sistem memberi respon kepada 

pengguna dokumen berhasil 

diunggah. 

Alur Alternatif - 
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Komponen Deskripsi 

Eksepsi 

3. Jika access token salah, sistem akan 

memberikan pesan error pada 

pengguna. 

 

3.2. Perancangan 

Pada sub bab perancangan akan dijelaskan mengenai 

arsitektur sistem yang digunakan, perancangan diagram kelas, 

perancangan basis data, dan perancangan antarmuka. 

3.2.1. Perancangan Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini 

yaitu menggunakan struktur Model – View – Presenter (MVP). 

Struktur MVP akan mengikuti aturan MVP MindorksOpenSource. 

(Penjelasan ada di Bab 2) 
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Gambar 3.4 Ilustrasi Arsitektur Sistem 

Penjelasan arsitektur sistem dapat dilihat di Tabel 3.11. 
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Tabel 3.11 Penjelasan Arsitektur Sistem 

Grup Bagian Keterangan 

Model 

User Data pengguna aplikasi dan 

pasangan kunci pengguna. 

Dokumen Dokumen yang disediakan 

oleh server. 

Login Autentikasi pengguna. 

Api Perantara pihak lain seperti 

respon server. 

Shared Preferences Sebuah media penyim-

panan data dalam aplikasi. 

Data Manager Mengorkestrasi seluruh 

model agar menjadi inter-

face untuk grup presenter 

View 

Login Activity Tampilan login yang 

mengarahkan pengguna ke 

browser untuk autentikasi 

pengguna. 

Main Activity Tampilan utama pengguna 

yang berisi documents 

fragment dan signature 

fragmen. 

Documents Frag-

ment 

Tampilan daftar dokumen. 

Signature Fragment Tampilan gambar tanda 

tangan pengguna. 
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Document Activity Tampilan dokumen yang 

dipilih dari documents 

fragment. 

Presenter 

Login Presenter 

Mengatur seluruh 

penggunaan data yang di-

perlukan untuk grup view. 

Main Presenter 

Documents Pre-

senter 

Signature Presenter 

Document Presenter 

 
3.2.2. Perancangan Algoritma 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan algo-

ritma dalam aplikasi untuk memenuhi kasus penggunaan yang 

sudah dirancang. 

3.2.2.1. Pembuatan Tanda Tangan Digital 

Pasangan kunci akan dibuat setiap kali pengguna masuk 

pertama kali. Pasangan kunci digunakan untuk membuat sertifikat 

digital dan tanda tangan digital. Pasangan kunci tersebut dibuat 

dengan algoritma Rivest–Shamir–Adleman (RSA) dengan panjang 

kunci sepanjang 2048 bits dengan fungsi yang diatur untuk menan-

datangani dokumen elektronik. Untuk membuat digest dari doku-

men menggunakan algoritma Secure Hash Algorithm SHA256. 

Pasangan kunci dibagi menjadi dua, yaitu private key untuk 

mengenkripsi dan public key untuk mendekripsi. Alur tanda tan-

gan digital dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Rancangan Algoritma Tanda Tangan Digital 

3.2.3. Perancangan Data 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan 

penyimpanan data dalam aplikasi atau server untuk memenuhi 

kasus penggunaan yang sudah dirancang. 

3.2.3.1. Penyimpanan Pasangan Kunci 

Pasangan kunci akan disimpan dalam key store aplikasi. 

Key store memungkinkan pengguna untuk menyimpan pasangan 

kunci tersebut dalam sebuah kontainer yang sulit  untuk diekstrak 

dari perangkat. Setelah kunci berada di key store, kunci tersebut 

dapat digunakan untuk operasi kriptografi tanpa mengimpor materi 

kunci lainnya. 

3.2.3.2. Penyimpanan Sertifikat Digital 

Sertifikat digital akan disimpan berupa file yang disimpan 

dalam memori perangkat eksternal pengguna. Ketika sertifikat dig-

ital ingin digunakan, aplikasi akan mengimpor sertifikat tersebut 

dan diubah menjadi objek X509Certificate untuk menandatangani 

dokumen elektronik. 
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3.2.3.3. Penyimpanan Gambar Tanda Tangan 

Gambar tanda tangan akan disimpan dalam format PNG. 

Sebelum gambar disimpan, gambar akan dimodifikasi oleh  ap-

likasi. Modifikasi gambar tanda tangan tersebut adalah menghapus 

bitmap warna putih menjadi transparan dan mengatur ukuran gam-

bar tanda tangan. 

3.2.3.4. Penyimpanan User 

Data user / pengguna disimpan dalam memori inter-

nal aplikasi pengguna. Data yang disimpan berupa nama 

pengguna, id pengguna, dan access token pengguna. Jika ac-

cess token pengguna sudah kedaluwarsa, data pengguna akan 

dihapus dari memori internal dan mewajibkan pengguna un-

tuk mengautentikasi kembali.  

3.2.3.5. Penyimpanan Dokumen Pengguna 

Penyimpanan dokumen dibagi menjadi dua yaitu file 

dokumen dan status dokumen. File dokumen akan disimpan dalam 

ITS Storage melalui ITS Document Signer. Sedangkan status 

dokumen disimpan dalam database ITS Document Signer. Data-

base status dokumen dapat dilihat di Tabel 3.12 dan relasi data 

dokumen pengguna dapat dilihat di Gambar 3.6. 

Tabel 3.12 Rancagan Database Dokumen Pengguna 

Nama Kolom Sifat Kolom Deskripsi Kolom 

`id` `incremental`, 

`unique`, ‘pri-

mary key’, inte-

ger 

Menandakan varia-

bel unik tiap data. 

`user_id` `foreign key`, 

String 

Menandakan id 

pengguna yang ada 

dalam ITS SSO. 
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`document_id` `foreign key` 

String 

Menandakan id 

dokumen yang ada 

dalam ITS Storage. 

`created_at` `default value 

now()`, time 

Menandatakan 

waktu data dibuat. 

`updated_at` `default value 

now()`, time 

Menandatakan 

waktu data diubah. 

 
Gambar 3.6 Relasi Data Dokumen Pengguna 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan 

antarmuka bagi pengguna untuk memenuhi kasus penggunaan 

yang sudah dirancang. 

3.2.4.1. Halaman Login 

Halaman login digunakan pada kasus penggunaan 

melakukan login ke sistem (UC-001). Halaman ini berisi tombol 

login yang akan membuka halaman web dari login yang tersedia. 

Rancangan antarmuka login utama  dapat dilihat pada Gambar 3.7 

dan Tabel 3.13. 

 

 

Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Login 
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Tabel 3.13 Penjelasan Antarmuka Login 

No 
Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

1 Login Button Button 

Tombol aksi 

untuk mendeteksi 

otentikasi 

pengguna ke 

dalam sistem. 

Button Clicked 

 

3.2.4.2. Halaman Awal / Halaman Daftar Dokumen 

Halaman daftar dokumen digunakan untuk kasus 

penggunaan mengunggah dokumen (UC-005) dan menghapus 

tanda tangan dokumen (UC-006). Halaman berisi kumpulan 

dokumen yang memiliki tombol unggah / upload dan hapus jika 

dokumen ditandatangani di perangkat pengguna. Rancangan 

antarmuka daftar dokumen dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan 

Tabel 3.14. 
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Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Daftar Dokumen 
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Tabel 3.14 Penjelasan Antarmuka Daftar Dokumen 

N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

1 
Daftar 

Dokumen 
List 

List atau 

kumpulan dari 

dokumen. 

String 

2 Upload Button Button 

Tombol 

mengunggah 

dokumen yang 

sudah 

ditandatangani. 

Button Clicked 

3 Hapus Button Button 

Tombol untuk 

menghapus tanda 

tangan dokumen 

pengguna. 

Button Clicked 

4 

Dokumen 

Navigation 

Button 

Button 

Tombol untuk 

pindah halaman 

dokumen. 

Button Clicked 

5 

Tanda Tangan 

Navigation 

Button 

Button 

Tombol untuk 

pindah halaman 

tanda tangan 

Button Clicked 

 

3.2.4.3. Halaman Tanda Tangan 

Halaman tanda tangan akan digunakan pada kasus 

penggunaan membuat gambar tanda tangan (UC-002). Rancangan 

dan penjelasan terkait antarmuka tambah tanda tangan dapat dilihat 

pada Gambar 3.9 dan Tabel 3.15. 
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Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Tanda Tangan (1) 
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Tabel 3.15 Penjelasan Antarmuka Tanda Tangan (1) 

N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

1 Simpan Button Button 

Tombol untuk 

menyimpan 

tanda tangan 

pengguna. 

Button Clicked 

2 Clear Button Button 

Tombol untuk 

membersihkan 

canvas tanda 

tangan. 

Button Clicked 

3 

Dokumen 

Navigation 

Button 

Button 

Tombol untuk 

pindah halaman 

dokumen. 

Button Clicked 

4 

Tanda Tangan 

Navigation 

Button 

Button 

Tombol untuk 

pindah halaman 

tanda tangan. 

Button Clicked 

 

Selain itu, terdapat pula rancangan dan penjelasan terkait 

antarmuka ketika pengguna memiliki tanda tangan pada Gambar 

3.10 dan Tabel 3.16. 
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Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Tanda Tangan (2) 
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Tabel 3.16 Penjelasan Antarmuka Tanda Tangan (2) 

N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

1 Hapus Button Button 

Tombol untuk 

menghapus tanda 

tangan yang 

disimpan. 

Button Clicked 

 

3.2.4.4. Halaman Dokumen 

Halaman dokumen akan digunakan pada kasus 

menandatangani dokumen menggunakan tanda tangan elektronik 

(UC-003) dan tanda tangan digital (UC-004). Rancangan dan 

penjelasan terkait antarmuka halaman dokumen dapat dilihat pada 

Gambar 3.11 dan Tabel 3.17. 
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Tabel 3.17 Penjelasan Antarmuka Halaman Dokumen(1) 

N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

1 
Tanda Tangan 

Button 
Button 

Button yang 

digunakan untuk 

melakukan tanda 

tangan digital 

dan elektronik. 

Button Clicked 

Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Halaman Dokumen (1) 
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N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

2 
Tanda Tangan 

Image 
Image 

Image untuk 

menentukan 

posisi gambar 

tanda tangan 

pada tanda 

tangan 

elektronik. 

Image Dragged 

 

Selain itu, terdapat pula rancangan dan penjelasan terkait 

antarmuka ketika pengguna menekan tanda tangan Button, 

memunculkan dialog konfirmasi. Rancangan dan penjelasan 

terkait antarmuka halaman verifikasi dapat dilihat pada Gambar 

3.12 dan Tabel 3.18. 
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Tabel 3.18 Penjelasan Antarmuka Halaman Dokumen (2) 

N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

1 

Tanda Tangan 

Elektronik 

Radio Button 

Radio 

Button 

Memilih apakah 

menggunakan 

tanda tangan 

elektronik. 

Button Selected 

Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Halaman Dokumen (2) 
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N

o 

Nama Atribut 

Antarmuka 

Jenis 

Atribu

t 

Kegunaan 

Jenis 

Masukan/Keluar

an 

2 
Konfirmasi 

Button 
Button 

Tombol untuk 

menerapkan 

tanda tangan 

pada dokumen. 

Button Clicked 
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4 BAB IV  

IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai implementasi sistem sesuai dengan analisis 

dan perancangan tanda tangan elektronik dan digital yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. 

4.1. Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi sistem yang digunakan untuk 

mengembangkan tugas akhir memiliki spesifikasi perangkat keras dan 

perangkat lunak seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Lingkungan Implementasi 

Perangkat Spesifikasi 

Perangkat 

keras 

Prosesor: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU 

@ 2.80GHz, 2801 Mhz, 4 Core(s), 8 

Logical Processor(s) 

Memori: 8192 MB 

Perangkat 

lunak 

Sistem Operasi: 

Microsoft Windows 10 Education 

Perangkat Pengembang: 

Android Studio 

Perangkat Perancang Diagram: 

Draw.io 

Perangkat Desain Antarmuka: 

Adobe Xd 

Layanan Server: 

Vultr 

Kerangka kerja aplikasi web: 

Laravel 

 

4.2. Implementasi ITS Document Signer 

Implementasi ITS Document Signer atau server sistem menggunakan 

kerangka kerja Laravel. Server sistem hanya memberi respon data berupa 
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format JavaScript Object Notation (JSON) sehingga tidak ada user inter-

face. Server sistem akan memenuhi kebutuhan kasus pengguna oleh sistem 

(UC-007 dan UC-008). 

4.2.1. Endpoint Menyimpan Dokumen dari Aplikasi Lain 

Endpoint ini digunakan pada kasus penggunaan UC-007. Ketika 

ada dokumen yang ingin ditandatangani pengguna dari aplikasi lain harus 

menggunakan endpoint ini.  

FUNCTION SaveUserDocument(Request) 

AUTHORIZE Request Header 

IF Request Header Authorized THEN 

SAVE Request Document IN UserDocument 
ELSE 

SEND Unauthorized Access TO Response 

ENDIF 
SEND Document Saved TO Response 

END FUNCTION 

Kode Sumber 4.1 Endpoint Menyimpan Dokumen dari Aplikasi Lain 

4.2.2. Endpoint Menyimpan Dokumen yang Ditandatangani 

Endpoint ini digunakan pada kasus penggunaan UC-008. Pengguna akan 

mengirim dokumen yang ditandatangani pada endpoint ini. Endpoint ini 

akan mencatat kondisi dokumen pengguna dan meneruskan dokumen terse-

but ke cloud storage / ITS Storage. 

FUNCTION SaveUserSignedDocument(Request) 

AUTHORIZE Request Header 

IF Request Header Authorized THEN 
FIND Request Document IN UserDocument 

IF Request Document Found IN UserDocument THEN 

SEND Request Document TO CloudStorage 
UPDATE Request Document IN  UserDocument TO Signed AND New Document Id 

ELSE 

SEND Resource Not Found TO Response 
ENDIF 

ELSE 

SEND Unauthorized Access TO Response 
ENDIF 

SEND Document Saved TO Response 

END FUNCTION 

Kode Sumber 4.2 Endpoint Menyimpan Dokumen yang 

Ditandatangani 



53 
 

 

 

 

4.3. Implementasi Model-View-Presenter 

Implementasi aplikasi yang dibuat memiliki lapisan-lapisan yang 

direpresentasikan dalam kelas, yaitu view sebagai lapisan antarmuka 

pengguna, presenter sebagai tempat untuk menghubungkan koneksi model 

dan view. Presenter akan mengolah semua operasi seperti request dan 

response. Hasil dari olahan presenter, akan ditunjukkan ke pengguna melalui 

layer view. Tiap presenter hanya boleh memiliki 1 view. Request akan 

dibangu di layer Model. Layer model  akan mengelola proses bisnis dan data 

yang digunakan pada aplikasi. Dengan 3 layer tersebut, diharapkan dapat 

menciptakan aplikasi dengan arsitektur yang cukup terpisah sehingga 

memudahkan  untuk debugging (mencari kesalahan dalam aplikasi) atau 

pengembangan selanjutnya. 

4.3.1. Implementasi Kelas Model 

Implementasi model dalam aplikasi berada pada package atau folder 

data dimana terdapat kelas-kelas model. 

4.3.1.1. Model Login 

Model login merepresentasikan response login dari request API pada 

kasus penggunaan melakukan login ke dalam sistem (UC-001). Model login 

akan menggunakan dependencies bernama AppAuth. 

4.3.1.2. Model User 

Model user merepresentasikan profil user yang telah login. 

Penggunaan kelas model ini terdapat pada kasus penggunaan melakukan 

login ke dalam sistem (UC-001). Kelas model user menyimpan apakah user 

telah login, nama, id, dan access token. 

public class AppPreferencesHelper { 

    public String getCurrentUserId()  

    public void setCurrentUserId(String userId) 

 

    public String getCurrentUserName()  

    public void setCurrentUserName(String userName) 

 

    public int getCurrentUserLoggedInMode() 

    public void setCurrentUserLoggedInMode(DataManager.Logged-

InMode mode) 

 

    public String getAccessToken() 
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    public void setAccessToken(String accessToken 

 

    public KeyPair getDocumentKeyPair(String keyAlias)  

  

} 
 

Kode Sumber 4.3 Model AppPreferenceHelper.java (User) 

4.3.1.3. Model Dokumen 

Penggunaan kelas model ini terdapat pada kasus penggunaan 

melakukan tanda tangan elektronik (UC-003), melakukan tanda tangan 

digital (UC-004), mengunggah dokumen (UC-005), dan menghapus tanda 

tangan dokumen pengguna (UC-006). Kelas dokumen dapat memeriksa 

apakah dokumen telah ditandatangan dan mengambil judul dari dokumen. 

public static class Document{ 

 

    @Expose 

    @SerializedName("title") 

    private String mName; 

 

    @Expose 

    @SerializedName("id") 

    private Integer id; 

 

    @Expose 

    @SerializedName("is_signed") 

    private Boolean isSigned; 

 

    private Boolean isUserSigned; 

 

    public String getName() 

 

    public void setName(String name) 

 

    public Integer getId() 

 

    public void setId(Integer id) 

 

    public Boolean getSigned() 

 

    public void setSigned(Boolean signed 
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    public Document(int id, String name, boolean isSigned) 

 

    public Boolean getUserSigned() 

 

    public void setUserSigned(Boolean userSigned) 

 

    public boolean checkIfDocumentUserSigned(String signed-

StoragePath) 

    } 

} 
Kode Sumber 4.4 Model DocumentsResponse.java (Document) 

4.3.1.4. Model Certificate 

Model certificate digunakan untuk menerima sertifikat dari response 

certificate authority. Penggunaan kelas model ini terdapat pada kasus 

penggunaan melakukan login ke sistem (UC-001) dan melakukan tanda 

tangan digital pada dokumen (UC-004). Pada kode sumber model certificate  

berguna untuk  mengambil sertifikat dari certificate authority. 
 

public static class Certificate { 

    @Expose 

    @SerializedName("certificate") 

    String mCertificatePem; 

 

 

    public String getCertificatePem() 

} 
Kode Sumber 4.5 Model CertificateResponse.java (Certificate) 

4.3.2. Implementasi Kelas Utils 

Kelas utils berisikan fungsi-fungsi yang digunakan untuk 

mengambil, memperbaharui, dan membuat data baru yang akan digunakan 

dalam membantu layer model dan presenter. 

4.3.2.1. Certification Utils 

Kelas ini berfungsi untuk menandatangani dokumen dan mengubah 

format dari sebuah digital certificate. 

public final class CertificationUtils { 
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    public static X509Certificate toX509Format(String certificatePem) throws Cer-

tificateException, IOException 

 

    public static void signPdfDocument( 

            String src , String dest , 

            Certificate[] chain, 

            PrivateKey pk 

    ) throws IOException, GeneralSecurityException 

 

    public static void signPdfDocumentWithElectronicSignature( 

            String src, String dest, 

            Certificate[] chain, 

            PrivateKey pk, 

            String imageSrc, 

            float imageX, 

            float imageY, 

            float imageWidth, 

            float imageHeight, 

            int page 

    ) throws IOException, GeneralSecurityException     

} 

Kode Sumber 4.6 CertificationUtils.java 

Keterangan certification utils: 

a. X509CertificateToX509Format: mengubah base64 format menjadi 

kelas sertifikat x509. 

b. signPdfDocument: menandatangani dokumen elektronik dengan 

tanda tangan digital tanpa tanda tangan elektronik. 

c. signPdfDocumentWithElectronicSignature: menandatangani doku-

men elektronik dengan tanda tangan digital dan tanda tangan el-

ektronik. 

4.3.2.2. Certificate Signing Request (CSR) Utils 

Kelas ini berfungsi untuk membuat CSR dan mengubah format dari 

sebuah CSR. 

public final class CsrUtils { 

 

    public static PKCS10CertificationRequest generateCSR 
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    public static String toPemFormat(PKCS10CertificationRequest csr) throws IOException  

} 

Kode Sumber 4.7 CsrUtils.java 

4.3.3. Implementasi Kelas Presenter 

Kelas presenter berisikan fungsi-fungsi yang digunakan untuk 

menangkap request dan mengirimkan response baik berupa string JSON atau 

file kepada pengguna. Kelas-kelas presenter berada di semua modul. 

4.3.3.1. Presenter Login 

Kelas presenter login digunakan untuk autentikasi single sign-on 

pengguna dan pembuatan digital certificate. 
  

public interface LoginMvpPresenter<V extends LoginMvpView> extends 

MvpPresenter<V> { 

 

    void doSsoRequestAuth(); 

 

    void doSsoRequestToken(AuthorizationResponse response, AuthorizationException 

error); 

 

    void loadSsoUserInfo(); 
 

    void onLoadCertificate(); 

} 

Kode Sumber 4.8 LoginMvpPresenter.java 

Keterangan login presenter: 

a. doSsoRequestAuth: membuat authorization request dan 

membuka halaman SSO dengan request yang telah dibuat 

b. doSsoRequestToken: setelah mendapat authorization code, 

fungsi ini mendapatkan access token untuk melakukan transaksi 

pada ITS Document Signer. 

c. loadSsoUserInfo: mengambil informasi umum pengguna untuk 

mengupdate data pengguna pada aplikasi 

d. onLoadCertificate: membuat digital certificate dari Certificate 

Authority dengan parameter CSR yang dibuat pada fungsi ini 

juga. 
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4.3.3.2. Presenter Daftar Dokumen 

Kelas presenter daftar dokumen digunakan untuk menangkap dan 

menangani request yang digunakan untuk menampilkan dan mengunggah 

dokumen. 
 

public interface DocumentsMvpPresenter<V extends DocumentsMvpView> extends 

MvpPresenter<V> { 

 

    void onViewInitialized(); 

 

    void onDocumentClicked(DocumentsResponse.Document document); 

 

    void checkAllDocumentsIsSigned(List<DocumentsResponse.Document> documents); 

 

    void uploadSignedDocument(DocumentsResponse.Document document); 

 

    void deleteUserSignedDocument(DocumentsResponse.Document document); 

 

    void onLogoutClick(); 

} 
 

Kode Sumber 4.9 DocumentsMvpPresenter.java 

Keterangan kelas presenter daftar dokumen: 

a. onViewInitialized: Setiap kali pengguna membuka halaman daftar 

dokumen, sistem akan mengambil daftar dokumen dari server. 

b. onDocumentClicked: Pindah halaman dokumen yang ditekan. 

c. checkAllDocumentsIsSigned: Memeriksa semua dokumen apakah 

sudah ditandatangani oleh pengguna atau pengguna lain. 

d. uploadUserSignedDocument: Mengunggah dokumen yang telah 

ditandatangani pengguna. 

e. deleteUserSignedDocument: Menghapus dokumen yang telah 

ditandatangani pengguna. 

f. onLogoutClick: keluar dari sesi aplikasi pengguna. 

4.3.3.3. Presenter Dokumen 

Kelas presenter dokumen untuk menandatangani dan menampilkan 

dokumen yang dipilih dari daftar dokumen. 
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public interface DocumentMvpPresenter<V extends DocumentMvpView> extends Mvp-

Presenter<V> { 

 

    void onViewInitialized(); 

 

    void onDocumentLoad(); 

 

    void onDocumentSign(); 

 

    void onDocumentSignWithSignature(float x, float y, float width, float height, int page); 

 

    boolean isDocumentModified(); 

 

    PdfPKCS7 getSignatureData(); 

} 

Kode Sumber 4.10 DocumentMvpPresenter.java 

Keterangan kelas presenter dokumen: 

a. onViewInitialized: mengunduh dokumen yang dipilih ketika 

pengguna masuk ke halaman. 

b. onDocumentLoad: menentukan dokumen yang akan ditampilkan. 

Jika pengguna telah menandatangani dokumen tersebut, dokumen 

yang telah ditandatangani yang ditampilkan. 

c. onDocumentSign: menandatangani dokumen tanpa electronic 

signature. 

d. onDocumentSignWithSignature: menandatangani dokumen dengan 

electronic signature. 

e. isDocumentModified: menentukan apakah dokumen yang telah 

ditandatangani berubah. 

f. getSignatureData: mengambil data dari digital certificate yang ada 

di dalam dokumen 

4.3.3.4. Presenter Tanda Tangan 

Kelas presenter tanda tangan untuk membuat tanda tangan pengguna 

yang akan digunakan untuk tanda tangan elektronik. 

 
public interface SignatureMvpPresenter<V extends SignatureMvpView> extends MvpPre-

senter<V> { 

 

    void saveSignature(GestureOverlayView signature); 
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    void loadSavedSignature(ImageView signatureImg); 

} 

Kode Sumber 4.11 SignatureMvpPresenter.java 

Keterangan kelas presenter tanda tangan: 

a. saveSignature: menyimpan tanda tangan pengguna. 

b. loadSavedSignature: menampilkan tanda tangan pengguna yang 

tersimpan. 

4.4. Implementasi Antarmuka Pengguna 

Implementasi antarmuka pengguna dibuat dengan menggunakan XML 

dengan bantuan SDK yang disediakan Android Studio. Pada sub bab ini akan 

menjelaskan dan menampilkan tampilan halaman antarmuka yang 

diimplementasikan sesuai dengan rancangan antarmuka yang terdapat pada 

Bab III. 

4.4.1. Halaman Login 

Halaman login digunakan pada kasus penggunaan melakukan login 

ke sistem (UC-001). Halaman ini berisi satu tombol untuk mengarahkan 

pengguna ke browser untuk login sso ITS. Implementasi terkait antarmuka 

login dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 

 

 

Gambar 4.1 Implementasi Halaman Login 
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Gambar 4.2 Implementasi Halaman Login Password 

4.4.2. Halaman Awal / Halaman Daftar Dokumen 

Halaman daftar dokumen akan menunjukkan semua dokumen yang 

disediakan oleh server. Terdapat 3 kondisi dokumen, yaitu dokumen belum 

ditandatangani, dokumen telah ditandatangani dan belum diunggah, dan 

dokumen telah ditandatangani dan telah diunggah. Implementasi terkait 

antarmuka halaman daftar dokumen dapat dilihat di Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Implementasi Halaman Daftar Dokumen 

4.4.3. Halaman Tanda Tangan 

Halaman tanda tangan akan digunakan  untuk membuat tanda tangan. 

Implementasi terkait antarmuka halaman tanda tangan dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 
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Gambar 4.4 Implementasi Halaman Tanda Tangan (1) 



64 
 

 

 

 
Gambar 4.5 Implementasi Halaman Tanda Tangan (2) 

4.4.4. Halaman Dokumen 

Halaman dokumen akan menunjukkan dan menandatangani doku-

men. Implementasi terkait antarmuka dokumen dapat dilihat pada Gambar 

4.6, Gambar 4.7, Gambar 4.8, Gambar 4.9, dan Gambar 4.10. 
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Gambar 4.6 Implementasi Halaman Dokumen 
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Gambar 4.7 Implementasi Dokumen dengan Dialog Konfirmasi 
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Gambar 4.8 Implementasi Dokumen dengan Telah Ditandatangani dan Be-

lum Diunggah 
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Gambar 4.9 Implementasi Halaman Dokumen yang Telah Ditandatangani 
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Gambar 4.10 Implementasi Halaman Dokumen yang Telah Ditandatangani 

dengan Dialog Verifikasi 
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5 BAB V 

UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini membahas uji coba dan evaluasi terhadap perangkat 

lunak yang telah dikembangkan dari implementasi tanda tangan 

elektronik dan digital pada dokumen elektronik. 

5.1. Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba adalah kombinasi antara perangkat keras 

dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan uji coba. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 perangkat dengan 

lingkungan uji coba platform Android. Adapun rincian dari 

masing-masing lingkungan pengujian tersebut secara berturut-

turut ditunjukkan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Lingkungan Uji Coba Platform Android 

Spesifikasi Deskripsi 

Nama Perangkat pertama 

Smartphone Samsung Galaxy J6 

CPU Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 

RAM 3.00 GB 

Sistem Operasi Android 10 (API level 29) 

Nama Perangkat kedua 

Smartphone Google Pixel 2 

CPU 
Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz 

Kryo) 
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Spesifikasi Deskripsi 

RAM 4.00 GB 

Sistem Operasi Android 8 (API level 26) 

5.2. Skenario Pengujian 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai proses uji coba yang 

digunakan. Pengujian dilakukan dengan metode black box untuk 

menguji masing-masing fungsionalitas yang sudah dirancang pada 

sistem. Metode black box merupakan metode pengujian perangkat 

lunak yang memeriksa fungsionalitas dari suatu perangkat lunak 

tanpa memandang struktur internalnya. 

Pada proses uji coba, pengujian dilakukan dengan 

menjalankan serangkaian perintah terhadap sistem yang dilakukan 

oleh 2 perangkat smartphone dan selanjutnya akan disebut sebagai 

kasus pengujian. Kasus pengujian ini berkorelasi dengan kasus-

kasus penggunaan dan kebutuhan fungsional yang sebelumnya 

sudah dirancang dan dijelaskan pada Bab III.  

 

5.2.1. Kasus Pengujian Login Ke Dalam Sistem 

Pada kasus uji ini dilakukan untuk menguji apakah 

pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem. Skenario pen-

gujian kasus ditunjukkan di Tabel 5.2 dan hasil dari pengujian di-

tunjukkan di Gambar 5.1. 

 

Tabel 5.2 Kasus Pengujian Login 

ID UJ-001 

Nama Skenario 

Pengujian 
Fungsionalitas Login ke Dalam Sistem 

Nama Pengujian Login ke Dalam Sistem 
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Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu untuk 

login ke dalam sistem. 

Kondisi Awal Pengguna belum terotentikasi 

Langkah 

Pengujian 

1. Pengguna menekan tombol SSO. 

2. Pengguna memasukkan login username 

dan password pada ITS SSO yang ada 

di browser. 

Hasil yang 

diharapkan 

Browser akan me-redirect kembali ke ap-

likasi dan aplikasi menampilkan halaman 

daftar dokumen. 

Hasil yang 

diperoleh  

Browser akan me-redirect kembali ke ap-

likasi dan aplikasi menampilkan halaman 

daftar dokumen. 

Hasil 

Pengujian 
Berhasil 

Gambar 5.1 Hasil Pengujian Kasus Pengujian Login 
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5.2.2. Kasus Pengujian Membuat Tanda Tangan 

Kasus uji ini dilakukan untuk menguji apakah pengguna 

dapat membuat tanda tangan. Skenario pengujian kasus ditunjuk-

kan di Tabel 5.3 dan hasil dari pengujian ditunjukkan di Gambar 

5.2. 

Tabel 5.3 Kasus Pengujian Membuat Tanda Tangan 

ID UJ-002 

Nama Skenario 

Pengujian 
Fungsionalitas menambah tanda tangan 

Nama Pengujian Menambah tanda tangan 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu untuk 

menambah tanda tangan. 

Skenario 1 
Pengguna belum memiliki data tanda tan-

gan 

Kondisi Awal Pengguna sudah terotentikasi 

Langkah 

Pengujian 

1. Pengguna memilih menu signature. 

2. Pengguna menggambar tanda tan-

gannya. 

3. Pengguna menekan tombol simpan. 

Hasil yang 

diharapkan 
Data gambar tanda tangan tersimpan. 
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Hasil yang 

diperoleh  
Data gambar tanda tangan tersimpan. 

Hasil 

Pengujian 
Berhasil 

Skenario 2 Pengguna sudah memiliki data tanda tangan 

Kondisi Awal Pengguna sudah terotentikasi 

Langkah Pen-

gujian 

1. Pengguna memilih menu signature. 

2. Pengguna menekan tombol ‘buat baru’. 

3. Pengguna menggambar tanda tangan 

baru, 

4. Pengguna menekan tombol simpan. 

Hasil yang 

diharapkan 
Data gambar tanda tangan tersimpan. 

Hasil yang 

diperoleh  
Data gambar tanda tangan tersimpan. 

Hasil 

Pengujian 
Berhasil 

Gambar 5.2 Hasil Pengujian Kasus Membuat Tanda Tangan 
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5.2.3. Kasus Pengujian Melakukan Tanda Tangan Digital 

Kasus uji ini dilakukan untuk menguji apakah pengguna 

dapat melakukan tanda tangan digital. Skenario pengujian kasus 

ditunjukkan di Tabel 5.4 dan hasil dari pengujian ditunjukkan di 

Gambar 5.3. 

Tabel 5.4 Kasus Pengujian Melakukan Tanda Tangan Digital 

ID UJ-003 

Nama Skenario 

Pengujian 

Fungsionalitas Melakukan Tanda Tangan 

Digital 

Nama 
Pengujian Melakukan Tanda Tangan Digi-

tal 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu untuk 

melakukan tanda tangan digital 

Kondisi Awal Pengguna sudah terotentikasi 

Langkah 

Pengujian 
1. Pengguna memilih dokumen elektronik 

yang ingin ditandatangani. 
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2. Pengguna menekan tombol tanda tan-

gan. 

3. Pengguna menekan tombol konfirmasi. 

Hasil yang 

diharapkan 

Data dokumen telah ditandatangani tetapi 

belum diunggah. 

Hasil yang 

diperoleh  

Data dokumen telah ditandatangani tetapi 

belum diunggah. 

Hasil 

Pengujian 
Berhasil 

 

Gambar 5.3 Hasil Pengujian Kasus Tanda Tangan Digital 

 

5.2.4. Kasus Pengujian Melakukan Tanda Tangan El-

ektronik 

Kasus uji ini dilakukan untuk menguji apakah pengguna 

dapat melakukan tanda tangan elektronik yang telah didaftarkan 
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sebelumnya. Skenario pengujian kasus ditunjukkan di Tabel 5.5 

dan hasil dari pengujian ditunjukkan di Gambar 5.4. 

Tabel 5.5 Kasus Pengujian Melakukan Tanda Tangan 

Elektronik 

ID UJ-004 

Nama Skenario 

Pengujian 

Fungsionalitas Melakukan Tanda Tangan 

Elektronik 

Nama 
Pengujian Melakukan Tanda Tangan El-

ektronik 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu untuk 

melakukan tanda tangan elektronik. 

Kondisi Awal 
Pengguna sudah terotentikasi dan memiliki 

data tanda tangan. 

Langkah 

Pengujian 

1. Pengguna memilih dokumen elektronik 

yang ingin ditandatangani. 

2. Pengguna menentukan lokasi tanda 

tangan dengan menyeret tanda tangan. 

3. Pengguna menekan tombol tanda tan-

gan. 

4. Pengguna menekan tombol radio tanda 

tangan elektronik. 

5. Pengguna menekan tombol konfirmasi. 

Hasil yang 

diharapkan 

Data dokumen telah ditandatangani tetapi 

belum diunggah. 

Hasil yang 

diperoleh  

Data dokumen telah ditandatangani tetapi 

belum diunggah. 

Hasil 

Pengujian 
Berhasil 
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Gambar 5.4 Hasil Kasus Pengujian Tanda Tangan El-

ektronik 

 

5.2.5. Kasus Pengujian Mengunggah Dokumen Elektronik 

yang Ditandatangani 

Kasus uji ini dilakukan untuk menguji apakah pengguna 

dapat mengunggah dokumen yang telah ditandatangani pengguna. 

Skenario pengujian kasus ditunjukkan di Tabel 5.6dan hasil dari 

pengujian ditunjukkan di Gambar 5.5. 

Tabel 5.6 Kasus Pengujian Mengunggah Dokumen El-

ektronik yang Ditandatangani 

ID UJ-005 
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Nama Skenario 

Pengujian 

Fungsionalitas Mengunggah Dokumen El-

ektronik yang Ditandatangani 

Nama 
Pengujian Mengunggah Dokumen El-

ektronik yang Ditandatangani 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu untuk 

mengunggah dokumen elektronik yang 

ditandatangani. 

Kondisi Awal 
Pengguna sudah terotentikasi dan pengguna 

telah menandatangani dokumen. 

Langkah 

Pengujian 

1. Pengguna mengunjungi halaman daftar 

dokumen. 

2. Pengguna menekan tombol “Upload” di 

sebelah kanan dokumen yang ditanda-

tangani.  

Hasil yang 

diharapkan 
Data dokumen diunggah ke server sistem. 

Hasil yang 

diperoleh  
Data dokumen diunggah ke server sistem. 

Hasil Pengujian Berhasil 

Gambar 5.5 Hasil Kasus Pengujian Mengunggah Dokumen 

Elektronik yang Ditandatangani 
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5.2.6. Kasus Pengujian Menghapus Dokumen Elektronik 

yang Ditandatangani 

Pada kasus uji ini dilakukan untuk menguji apakah 

pengguna dapat menghapus dokumen yang telah ditandatangani 

tetapi belum diunggah. Skenario pengujian kasus ditunjukkan di 

Tabel 5.7 dan hasil dari pengujian ditunjukkan di Gambar 5.6. 

Tabel 5.7 Kasus Pengujian Menghapus Dokumen Elektronik yang 

Ditandatangani 

ID UJ-006 

Nama Skenario 

Pengujian 

Fungsionalitas Menghapus Dokumen Elektronik 

yang Ditandatangani 
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Nama Pengujian Menghapus Dokumen Elektronik 

Tujuan 

Pengujian 

Menguji apakah sistem sudah mampu untuk 

menghapus dokumen elektronik yang telah 

ditandatangani pengguna 

Kondisi Awal 
Pengguna sudah terotentikasi dan ada dokumen 

yang ditandatangani 

Langkah 

Pengujian 

1. Pengguna mengunjungi halaman daftar doku-

men. 

2. Pengguna menekan tombol “Hapus” di sebe-

lah kanan dokumen yang ditandatangani.  

Hasil yang 

diharapkan 
Data dokumen yang ditandatangani terhapus 

Hasil yang 

diperoleh  
Data dokumen yang ditandatangani terhapus. 

Hasil Pengujian Berhasil 

Gambar 5.6 Hasil Kasus Pengujian Menghapus Dokumen El-

ektronik yang Ditandatangani 
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5.3. Evaluasi 

Pada Sub bab ini dijelaskan hasil dari pengujian yang 

dilakukan pada Sub bab sebelumnya. 

5.3.1. Evaluasi Fungsionalitas Sistem 

Evaluasi ini adalah hasil dari pengujian pada sub bab 5.2. 

Hasil dinyatakan dengan status terpenuhi atau tidak. Hasil uji dil-

akukan pada 3 perangkat Android berbeda yang ditunjukkan pada 

Tabel 5.8. 

Tabel 5.8 Evaluasi Kasus Pengujian Fungsionalitas Sistem 

No Kode Uji Terpenuhi 

1 UJ-001 ✔ 

2 UJ-002 ✔ 

3 UJ-003 ✔ 

4 UJ-004 ✔ 
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5 UJ-005 ✔ 

6 UJ-006 ✔ 

 Hasil evaluasi yang ditunjukkan pada Tabel 5.8, semua uji 

coba yang dilakukan oleh pengguna terpenuhi sesuai skenario uji 

coba.  
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6 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh selama 

pengerjaan tugas akhir ini berdasarkan hasil pengujian dan hal 

lainnya yang telah dilakukan. Selain itu, juga terdapat beberapa 

saran terhadap tugas akhir ini untuk pengembangan kedepannya. 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pengerjaan tugas akhir ini dan hasil yang 

didapatkan pada tahap uji coba aplikasi, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Private key diamankan dengan menggunakan key store ap-

likasi Android dan tidak diunggah keluar aplikasi sehingga 

pihak di luar aplikasi tidak dapat mengakses pasangan kunci 

dan sertifikat digital pengguna.  

2. Tanda tangan elektronik menggunakan gambar tanda tangan 

yang sudah digambar oleh pengguna dalam aplikasi. Gambar 

tersebut akan dimasukkan ke dalam dokumen elektronik. 

3. Tanda tangan digital menggunakan pasangan kunci dan ser-

tifikat digital pengguna. Pasangan kunci akan membuat sig-

nature dari isi dokumen elektronik dan sertifikat digital untuk 

memastikan identitas kunci pengguna. Signature dan setifikat 

digital akan disisipkan dalam dokumen elektronik. 

4. Dokumen elektronik dapat diverifikasi dengan cara mem-

bandingkan digest dari signature dengan digest dari konten 

dokumen dan memeriksa sertifikat digital dalam dokumen 

masih valid atau tidak. 

6.2. Saran 

Terdapat beberapa saran terkait tugas akhir ini yang 

diharapkan bisa membuat tugas akhir ini menjadi lebih baik. 

Saran-saran tersebut antara lain: 
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1. Dapat membuat UI maupun UX lebih baik. 

2. Dapat mendeteksi secara otomatis apakah pengguna dapat 

melakukan tanda tangan atau tidak. 

3. Mengimplementasikan fitur pencabutan sertifikat digital. 
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