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Abstract: Inventory is very important for a company with many franchises. Communication between system in
the hed office and system at every franchise has to be secure. Cryptography is one of the method to secure data
communication. In order to get process efficient, system also need data compression before it is sent through the
network. In this paper, an application is used for data synchronization between head office and franchises. The
process run more efficient because of data compression. It is also secure because use two encryption methods.
Keywords : cryptography, head office, franchise, compression.

1. PENDAHULUAN

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem penjualan franchise berkembang
sangat pesat di Indonesia. Berbagai merk
internasional sudah dapat ditemukan di
berbagai tempat di kota-kota besar sebagai
hasil kerja sama sistem franchise dengan
pengusaha local.
Cabang franchise yang banyak dapat
menimbulkan masalah dalam sinkonisasi
hasil penjualan dan inventori. Jalur yang
digunakan untuk komunikasi data merupakan
salah satu hal penting untuk menjaga
keamanan data yang disinkronisasi. Untuk
mencapai proses yang efisien, data yang
dikirimkan perlu diperhatikan ukurannya.
Metode yang digunakan untuk memperkecil
ukuran file data adalah kompresi. Kriptografi
digunakan untuk mengamankan data yang
dikirimkan melalui jaringan.
Aplikasi yag digunakan pada tulisan ini
menggunakan kedua metode di atas untuk
sinkronisasi data inventori antara kantor
pusat dan cabang-cabangnya. Aplikasi ini
berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses
sinkronisasi pada salah satu perusahaan
makanan ringan yang memiliki cabang
franchise di seluruh nusantara.

Teknik kompresi data adalah teknik
pemadatan
data
sehingga
hanya
menggunakan tempat penyimpanan yang
sedikit dan membutuhkan waktu yang lebih
singkat saat data tersebut dikirimkan. Proses
pemadatan yang baik adalah tanpa adanya
kehilangan yang disebut loseless data
compression.
Teknik keamanan kriptografi adalah cara
mengamankan data dengan proses enkripsi
dan dekripsi. Pada tulisan ini, algoritma
enkripsi yang digunakan adalah Rivest Code
6 dan Triple DES. Algoritma kedua enkripsi
tersebut telah tersedia pada library di Visual
Studio buatan Microsoft.
Data yang dikirimkan setelah diterima oleh
pihak yang berwenang harus melalui proses
dekripsi agar dapat diolah lebih lanjut.
Algoritma dekripsi yang digunakan harus
sama dengan enkripsi. Setelah melalui proses
dekripsi, data yang diterima akan dapat
diolah karena merupakan plain text.

Gambar 1. Sistematika kriptografi
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Pada gambar 1 dijelaskan bagaimana
sistematika kriptografi dengan proses
enkripsi dan dekripsi dilakukan untuk
mengamankan data dari pengirim sampai
pada penerima. Proses kriptografi ini di mana
setiap kuncinya dilakukan dua lapis akan
mengamankan data yang akan dikirimkan.

algoritma ini disebut dengan prose pemutihan
yang mempunyai tujuan untuk menyamarkan
iterasi pertama dan terakhir.
Algoritma 3DES adalah algoritma enkripsi
dan dekripsi 64 bit. Setiap proses
menggunakan kunci 56 bit yang panjangnya
64 byte. Proses algoritma ini menggunakan
permutasi yang mengabaikan bit terakhir dari
setiap 8 byte data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Sistematika kriptografi modern

Pada
perkembangannya,
kriptografi
dikembangkan menjadi teknik kriptografi
modern di mana kunci enkripsi dibuat
menjadi lebih aman. Perbaikan algoritma
konvensional
dilakukan
untuk
lebih
mengamankan data pada teknik kriptografi
modern. RC6 dan 3DES termasuk pada
teknik kriptografi modern.
Algoritma RC6 merupakan algoritma
enkripsi dan dekripsi 128 bit di mana akan
memecah blok menjadi 4 blok 32 bit.
Algoritma ini menggunakan 44 buah sub
kunci yang masing-masing mempunyai
panjang 32 byte. Proses awal dan akhir

Aplikasi sinkronisasi dibuat menggunakan
Visual Basic dot Net 2005 dengan sistem
operasi Windows XP. Aplikasi ini dibuat
menggunakan user interface yang cukup
besar agar mudah jika akan digunakan pada
mesin yang menggunakan cara touch screen.
Aplkasi ini diujicobakan pada perusahaan
makanan ringan yang memiliki banyak
cabang. Setiap cabang harus melakukan
sinkronisasi data pada kantor pusat.
Data yang dikirimkan dibuat dalam format
XML (extensible mark up language). Data
XML yang dikirimkan merupakan data
inventori dari cabang yang dikrimkan melalui
jalur FTP (file transfer protocol) ke server
kantor pusat.

Gambar 3. Bentuk data XML
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Gambar 4. Data setelah dienkripsi

Pada gambar 3 dapat dilihat data XML
yang belum mengalami proses enkripsi di
mana masih merupakan plain text yang dapat
dibaca dengan program editor apa saja. Data
XML ini dienkripsi dengan algoritma RC6
dan 3DES sehingga pada gambar 4 data
tersebut sudah tidak dapat dibaca dengan
jelas maknanya menggunakan program editor.

Data yang telah mengalami proses enkripsi
tersebut akhirnya dipadatkan sebelum
dikirimkan ke server. Hasil dari kompresi
data tersebut dapat dilihat pada gambar 5 di
bawah ini.

Gambar 5. Hasil kompresi data

Data hasil kompresi dikirimkan ke server
pusat melalui jalur FTP menggunakan
modem nir kabel di cabang-cabang.
Pengriman data dilakukan pada saat cabang
telah menyelesaikan seluruh proses transaksi
dalam satu hari.
Server mempunyai rekaman kegiatan yang
berisi informasi penerimaan data dari cabangcabang yang ada. Hasil dari proses
pengambilan
data
tersebut
dapat

dilihat pada gambar 6 di bawah ini. Data
yang baru saja diterima akan masuk dalam
bagian inbox dalam program. Data yang telah
didapat akan melalui proses dekompresi dan
deskripsi sebelum data dengan format XML
sebagai hasil akhir akan diintegrasikan ke
dalam basis data inventori.
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Gambar 6. Rekaman kegiatan pada server

Hasil pengujian yang dilakukan selama
satu minggu dari 20 (dua puluh) cabang ke
server pusat menggunakan aplikasi ini
menunjukkan kinerja yang memuaskan. Pada
setiap cabang, komputer yang menggunakan
aplikasi ini memiliki layar sentuh (touch
screen) yang telah menjadi satu dengan CPU
(central processing unit) karena alat tersebut
dapat menghemat tempat yang sangat
terbatas. Aplikasi di setiap cabang dapat
melakukan enkripsi dan kompresi data sesuai
tahapan pada proses aplikasi. Pengiriman dari
setiap cabang ke server pusat menggunakan
jalur FTP juga tidak menemui hambatan dan
dapat diterima server.
Aplikasi penerimaan dan sinkronisasi data
pada server juga befungsi dengan baik. Data
yang diterima masuk dalam bagian inbox.
Pada proses sinkronisasi, data pada inbox
mengalami proses dekompresi dan dekripsi
sebanyak dua kali. Data yang telah dalam
format XML berhasil disinkronisasikan
dengan basis data yang ada di server.
Aplikasi ini telah berhasil mengamankan
data inventori yang dikirimkan menggunakan
jalur FTP. Proses kompresi juga telah
berhasil membuat ukuran data yang
dikirimkan dari setiap cabang menjadi kecil
sehingga mempercepat proses pengiriman.
Proses pengunduhan di server juga menjadi
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lebih cepat jika dibandingkan jika data tidak
mengalami proses kompresi.

4. KESIMPULAN

Dari hasil uji coba aplikasi yang telah
dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Aplikasi untuk sinkronisasi basis data
inventori dari setiap cabang ke server
pusat dapat dibuat menggunakan fasilitas
library yang telah tersedia pada Visual
Basic dot Net 2005. fasilitas ini
mempermudah dan mempercepat proses
pembuatan aplikasi dengan user interface
yang bersahabat.
2. Cara mengamankan data yang dikirimkan
menggunakan teknik kriptografi. Teknik
kriptografi ganda RC6 dan 3DES juga
tersedia pada library Visual Basic dot Net
2005. Data yang telah mengalami proses
kriptografi sudah tidak dapat dibaca lagi
karena telah diacak.
3. Proses kompresi terhadap data yang
dikirimkan berhasil mempercepat langkah
pengiriman di cabang dan penerimaan
data di server pusat.
4. Data yang diterima pada server pusat
berhasil dideskripsikan sehingga data
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tersebut menjadi dalam format XML [4] Caldwell, Joanne S., & Leslie, Lauren (2008)
“Intervention Strategies to Follow Informal
yang selanjutnya dapat disinkronisasikan
Reading Inventory Assessment”,Upper Saddle
dengan basis data.
River : Pearson Education.
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