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ABSTRAK 
 

Algoritma Time-Based One Time Password (TOTP) adalah salah satu algoritma yang memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan password sekali pemakaian. Password yang dihasilkan oleh 

algoritma TOTP memiliki masa berlaku yang terbatas dan selalu berubah dalam periode tertentu. Cara 

kerja algortima TOTP yaitu menggabungkan antara secret key dengan  current time kemudian 

dilakukan hashing menggunakan algoritma enkripsi SHA256. Algoritma TOTP merupakan 

implementasi dari Two Factor Authentication (2FA) yaitu menggabungkan dua metode otentikasi 

berbeda secara bersamaan. Otentikasi yang digabungkan adalah password statis sebagai akses login 

dan token device yang dibangun secara virtual sehingga dapat diaplikasikan pada smartphone 

Android. Pada penelitian ini 2FA diaplikasikan pada sistem internet banking di mana antara token 

virtual dan server dipasang algoritma TOTP untuk menghasilkan password sebagai otentikasi 

tambahan dalam proses transaksi finansial seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan 

pembayaran tiket. Sebelum transaksi diproses, server meminta user untuk memasukkan pssword OTP 

yang dihasilkan token virtual kemudian server melakukan validasi terhadap password OTP tersebut. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa password OTP tidak muncul secara berulang dan secret 

key yang dihasilkan secara acak juga tidak muncul secara berulang tetapi mempunyai prosentasi 

kemiripan tertinggi sebesar 0,03%. 

Kata kunci: Time-Based One Time Password (TOTP), SHA256, Two Factor Authentication (2FA), 

internet banking, token virtual. 

 

Latar Belakang 

Pada tahun 2000, beberapa bank di 

Indonesia mulai menerapkan sistem E-

Banking mulai dari ATM, phone banking 

dan internet banking. Internet banking 

digunakan untuk melakukan transaksi 

pembayaran, cek saldo, pengiriman uang 

dan transaksi lainnya melalui internet pada 

website yang dimiliki oleh bank yang 

bersangkutan. Pemanfaatan internet 

banking akan meningkatkan efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas sekaligus 

meningkatkan penjualan yang lebih 

daripada bank konvensional
[1]

. 

Permasalahan yang sering terjadi 

dalam penggunaan internet 

banking
[2]

adalah sering terjadinya 

pembobolan rekening tabungan yang mana 

dana nasabah tidak dapat dikembalikan dan 

pihak bank menganggap bahwa nasabah 

lalai dalam menjaga kerahasiaan PIN 

mereka. Pemboboloan rekening nasabah 

tersebut dilakukan dengan cara mencuri 

username dan password yang digunakan 

sebagai akses login pada website internet 

banking kemudian melakukan transaksi 

untuk memindahkan uang dari rekening 

nasabah ke suatu rekening tertentu. 

Saat ini metode keaamanan yang 

diterapkan pada internet banking yaitu Two 

Factor Authentication (2FA) yaitu 

penggabungan dua metode otentikasi 
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berbeda secara bersamaan yang dalam 

implementasinya selain menggunakan 

password statis juga menggunakan alat 

otentikasi tambahan yaitu token hardware, 

sebuah alat dengan bentuk fisik seperti 

kalkulator yang mampu menghasilkan 

sederetan kode yang berubah-ubah secara 

periodik karena didalamnya dipasang 

sebuah algoritma Time-Based One Time 

Password (TOTP) yang mampu 

menghasilkan  password sekali pemakaian 

yang mana password akan berubah secara 

otomatis dalam rentang waktu tertentu. 

Kelemahan dalam penggunaan 

token hardware adalah seorang nasabah 

harus mengikuti beberapa prosedur yang 

panjang untuk mendapatkan hardware 

tersebut pada bank, nasabah harus 

membayar denda kepada pihak bank jika 

terjadi kerusakan maupun kehilangan 

terhadap hardware tersebut dan pengguna 

juga sering lupa untuk membawanya ketiga 

bepergian. Pemanfaatan teknologi yang 

ada pada token hardware dapat dijadikan 

sebagai solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu membangun 

aplikasi token virtual yang memiliki 

kemampuan seperti token hardware 

dengan tingkat keamanan yang sama dan 

dapat dipasang pada sebuah smartphone 

android. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah 

maka rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan algoritma 

Time-Based One Time Password 

(TOTP) pada sisi server dan 

clientinternet banking. 

2. Bagaimana membangun aplikasi client 

token internet banking secara virtual 

berbasis Android. 

3. Bagaimana membangun aplikasi server 

simulasi internet banking berbasis web. 
 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

menerapkan algoritma Time-Based One 

Time Password (TOTP) dalam otentikasi 

token internet banking berbasis android. 

Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode otentikasi yang digabungkan 

yaitu Something You Know (SYK) dan 

Something You Have (SYH). 

2. Mode yang digunakan dalam 

menghasilkan password sekali 

pemakaian menggunakan Challenge/ 

Response (C/R). 

3. Algoritma enkripsi yang digunakan 

adalah Secure Hash Algorithm 256 

(SHA-256). 

4. Token virtual dibangun menggunakan 

Android versi 4.3 (Jelly Bean) dan sisi 

server yaitu bahasa pemograman Scala. 

Metode Otentikasi
[3]

 

Metode Otentikasi bertujuan untuk 

membuktikan siapa pengguna sebenarnya 

dan apakah pengguna merupakan 

pengguna yang sah untuk masuk ke sebuah 

sistem. Untuk membuktikan pengguna 

yang sah tersebut dapat dijelaskan dalam 

beberapa metode otentikasi berikut :  

1. Something You Know 

Metode otentikasi ini adalah yang 

paling umum dengan mengandalkan 

kerahasiaan informasi, contohnya 

adalah password atau PIN dengan 

asumsi bahwa tidak ada seorangpun 

yang mengetahui rahasia tersebut 

kecuali dirinya sendiri. 

2. Something You Have 

Metode otentikasi ini merupakan faktor 

tambahan untuk membuat otentikasi 

menjadi lebih aman dengan 

mengandalkan barang yang sifatnya 

unik seperti smart card, hardware token, 

usb token dan sebagainya, dengan 

asumsi bahwa tidak seorangpun 

memiliki hardware tersebut kecuali 

dirinya sendiri. 

3. Something You Are 

Metode otentikasi ini jarang dipakai 

karena faktor teknologi dan manusia, 

yaitu dengan mengandalkan bagian-
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bagian tubuh yang menjadi ciri fisik 

manusia seperti sidik jari, sidik retina 

dan lain-lain. 

4. Something You Can 

Metode  otentikasi ini berasumsi bahwa 

tidak ada seorangpun di dunia ini yang 

mampu menirukannya, seperti tanda 

tangan yang dianggap sebagai bukti 

otentik dari diri pengguna. 

 

Two Factor Authentication
[4] 

Pada aplikasi kritis dan sensitif 

seperti transaksi keuangan, satu metode 

otentikasi saja tidak cukup maka muncul 

istilah 2FA (Two Factor Authentication) 

yang merupakan sistem otentikasi yang 

menggabungkan 2 metode otentikasi 

berbeda (Seth Rosenblatt, 2015). Empat 

dari metode otentikasi dapat digabungkan 

untuk meningkatkan keamanan contohnya 

Something You Have (kartu ATM) dapat 

digabungkan dengan Something You Know 

(PIN). Contoh lain yaitu ketika belanja di 

Supermarket menggunakan kartu kredit, 

ada beberapa motode otentikasi yang 

digabungkan yaitu Something You Have 

(kartu kredit), Something You Know (PIN) 

yang diinputkan ke mesin EDC (Electronic 

Data Capture) dan Something You Can 

(tanda tangan) ke nota pembayaran.Pada 

internet banking juga menggunakan 2FA 

dengan menggabungkan Something You 

Know (password statis) dengan Something 

You Have (token hardware).
 

Time-BasedOne Time Password 

(TOTP)
[5] 

Time-Based One Time Password 

(TOTP) adalah algoritma yang 

dikembangkan dari HMAC (Hashes 

Message Authentication Code) yang 

menggabungkan antara secret key dengan 

current timestamp (waktu saat ini) dan 

menggunakan fungsi kriptografi hash 

untuk menghasilkan password sekali 

pemakaian. Untuk memberikan gambaran 

cara kerja algoritma TOTP dapat dilihat 

pada flowchart pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Flowchart Algoritma TOTP 

Pada Gambar 1 menjelaskan 

algoritma TOTP: 

1. Inisialisasi secret key diambil dari serial 

number token virtual yang sifatnya unik. 

2. Inisialisasi challenge code berupa 

bilangan decimal 8 digit dengan 

kombinasi 2 digit dihasilkan secara 

random menggunakan library 

RandomUtils dan 6 digit diambil dari 6 

digit terakhir dari nomor rekening. 

3. Times adalah counter atau umur token 

password sebesar 3 menit. Pada bahasa 

Scala satuan terkecil untuk waktu yang 

dapat dijadikan untuk kalkulasi adalah 

milidetik sehingga harus di konversi dari 

menit ke milidetik dengan perhitungan 3 

menit = 3x60 detik = 180 detik. 180 

detik = 180x1000 milidetik = 180000 

milidetik. 

4. Epoch adalah jangka waktu yang 

dihitung saat challenge code di generate. 

5. Password OTP dihasilkan dari 

penggabungan epoch, secret key, dan 

challenge code. 

6. Proses hashing terhadap password OTP 

mennggunakan enkripsi SHA256. 

7. Hasil hashing di konversi menjadi 

bilangan decimal untuk diambil token 

password sebesar 8 digit. 
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Rumus Perhitungan 

Proses menghasilkan password 

sekali pemakaian menggunakan algoritma 

Time-Based One Time Password (TOTP) 

menggunakan suatu perhitungan yang 

ditunjukkan pada persamaan (1). 

..................................................  ....... (1) 

 

Dimana : 

TOTP : Time-Based One Time Password. 

HMAC: Keyed-hash Message 

Authentication Code merupakan 

sebuahfungsi kriptografi yang 

dikombinasikan dengan secret key. 

K(Secret Key) : kode rahasia yang diambil 

dari yang diambil dari serial number token 

virtual dan disimpan pada sisi server dan 

juga client. 

 

T : jumlah time-steps antara inisial counter 

T0 dengan current time (waktu saat ini). 

Untuk menghitung T menggunakan 

persamaan (2).  

   ........ (2) 

 

Dimana : 

Unix time(now) : waktu saat ini (current 

time) 

T0 : waktu awal untuk menghitung time-

steps secara default di inisialisasi dengan 

nilai = 0. 

X : time step dengan inisialisasi = 30 detik. 

Proses menghitung algoritma Keyed-has 

sh Message Authentication Code (HMAC) 

menggunakan persamaan (3). 

 

 .... 

(3) 

 

Dimana : 

K : Secret Key 

0x5c5c : nilai hexadecimal dari waktu. 

 

Functional Requirement 

Functional requirement dari sistem 

yang dibangun sebagai berikut: 

1. User dapat melakukan login 

2. User dapat memilih aktifitas favorit. 

3. User dapat mencari dan mencetak saldo 

rekening. 

4. User dapat mencari dan mencetak 

histori transaksi. 

5. User dapat melakukan transaksi 

pengiriman uang. 

6. User dapat menambahkan rekening 

tujuan ke dalam daftar transfer. 

7. User dapat melakukan logout. 

8. Sistem dapat melakukan validasi 

username dan password. 

9. Sistem dapat menampilkan informasi 

saldo rekening yang dicari oleh user. 

10. Sistem dapat menampilkan histori 

transaksi yang dicari oleh user. 

11. Sistem dapat melakukan validasi token 

password. 

 

Blok Diagram Sistem 

Gambaran secara umum dari sistem 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Blok diagram sistem 

 

TOTP = HMAC(K, T)     

 

T = currentTime (now) – T0/ X 

HMAC = SHA256 (K + 0x5c5c)... | 

SHA256 (K + 0x5c5c)... | 
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Tahapan analisis terhadap 

kebutuhan perancangan aplikasi token 

internet banking dengan tahapan proses 

sebagai berikut: 

1. Userlogin pada halaman web internet 

banking dengan memasukkan username 

dan password. 

2. Sistem melakukan request ke server 

untuk melakukan verifikasi username 

dan password dari user. 

3. Server memberikan respon dengan 

asusmsi bahwa user berhasil melakukan 

login. 

4. User memilih menu transaksi pada 

sistem internet banking, misalnya 

transaksi untuk transfer uang. 

5. Sistem memberikan respon dengan 

menampilkan form transaksi yang 

dipilih. 

6. User memasukkan data-data dan 

nominal uang yang akan di transfer. 

7. Sebelum transaksi di proses, server 

memberikan sederetan kode challenge 

yang ditampilkan pada sistem. 

8. User memasukkan kode challenge dari 

sistem ke aplikasi token yang telah 

dipasang pada smartphone android. 

9. Aplikasi token pada smartphone 

android menjalankan algoritma TOTP 

untuk menghasilkan kode one time 

password. 

10. User memasukkan kode One Time 

Password (OTP) yang dihasilkan 

token android ke dalam sistem 

internet banking. 

11. Sistem melakukan request ke server 

untuk melakukan verifikasi terhadap 

kode OTP. 

12. Server memberikan respon dengan 

kondisi kode OTP valid dan transaksi 

berhasil dilakukan. 

 

Alur Kerja Sistem (Workflow) 

Alur proses kerja sistem dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3. Alur Kerja Sistem 

 

Proses pada Gambar 3 dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Proses yang pertama adalah login 

dengan memasukkan username dan 

password yang dilakukan oleh user 

kemudian server melakukan verifikasi 

terhadap username dan passworduser 

tersebut apakah valid atau tidak. 

2. Setelah username dan password 

dianggap valid oleh server, maka user 

dapat masuk ke dalam sistem untuk 

melakukan transaksi misalnya transaksi 

untuk pengiriman uang, tetapi jika tidak 

maka user harus memasukkan username 

dan password kembali. 

3. Sebelum transaksi di proses oleh sistem, 

maka sistem memberikan sederetan 

angka yang disebut dengan challenge 

code sebagai otentikasi tambahan. 

4. User kemudian memasukkan challenge 

code tersebut ke dalam android token, 

dan algoritma TOTP dijalankan. 

5. Proses kerja algoritma TOTP akan 

menghasilkan 8 digit password OTP 

yang dijelaskan pada Gambar 1. 
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6. Jika password OTP valid maka 

transaksi akan berhasil, tetapi jika tidak 

maka akan kembali ke form transaksi 

untuk menghasilkan challenge code 

yang baru. 

 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan 

untuk memodelkan proses bisnis 

berdasarkan perspektif pengguna sistem. 

Use Case Diagram terdiri atas diagram 

untuk use case dan actor. Pada bagian ini 

use case meliputi use caselogin, 

menambah aktifitas favorit, memilih 

aktifitas finansial dan non-finansial, 

mencari informasi saldo rekening, 

mencetak informasi saldo rekening, 

mencari histori transaksi, mencetak histori 

transaksi, mentransfer ke rekening sesama, 

mentransfer antar bank dan menambah 

rekening tujuan. Use CaseDiagram dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Use case diagram sistem 

internet banking 

 

Pada use case yang terdapat pada 

Gambar 4, hanya terdapat satu actor yaitu 

user, serta beberapa fungsionalitas dari 

user dan sistem. Berikut adalah deskripsi 

dari masing-masing fungsionalitas yang 

terdapat pada Gambar 4. 

1. Fungsionalitas Login, pada 

fungsionalitas ini user pertama kali 

memasukkan username dan password 

dan mengklik tombol Login yang 

berfungsi sebagai trigger untuk masuk 

ke dalam sistem. 

2. Fungsionalitas Menambah Aktifitas 

Favorit, pada fungsionalitas ini user 

dapat menambah aktifitas favorit yang 

bertujuan untuk menentukan kegiatan 

yang sering dilakukan ketika mengakses 

internet banking. 

3. Fungsionalitas Memilih Aktifitas 

Finansial atau Non-finansial, pada 

fungsionalitas ini sebagai akses cepat 

bagi user untuk masuk ke menu aktifitas 

yang sifatnya finansial atau non-

finansial. 

4. Fungsionalitas Mencari Informasi Saldo 

Rekening, pada fungsionalitas ini user 

dapat mencari informasi beberapa saldo 

rekening yang terdaftar pada internet 

banking. 

5. Fungsionalitas Mencetak Informasi 

Saldo Rekening, pada fungsionalitas ini 

user dapat mencetak informasi saldo 

rekening yang telah di cari ke dalam 

bentuk file pdf. 

6. Fungsionalitas Mencari Histori 

Transaksi, pada fungsionalitas ini user 

dapat mencari histori transaksi baik 

berupa pengiriman uang atau penarikan 

uang. 

7. Fungsionalitas Mencetak Histori 

Transaksi, pada fungsionalitas ini user 

dapat mencetak histori transaksi yang 

telah di cari ke dalam bentuk file pdf. 

8. Fungsionalitas Mentransfer ke 

Rekening Sesama, pada fungsionalitas 

ini user mengisi formtransfer dan 

sistem menjalakan algoritma TOTP. 
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9. Fungsionalitas Mentransfer Antar Bank, 

pada fungsionalitas ini user mengisi 

formtransfer dan menambahkan kode 

rekening bank tujuan serta sistem 

menjalankan algoritma TOTP. 

 
Tabel 1. Skenario Use Case 

Fungsionalitas Login 

Identifikasi Masalah 
Nomor SUC-01 
Nama Fungsionalitas Login 
Tujuan Aktor dapat masuk ke 

dalam sistem untuk 
mengakses menu web 
internet banking. 

Aktor User 
Skenario Utama 

Kondisi Awal Aktor berada pada 
menu login. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. User mengisi 

username dan 
password pada 
form login. 

 
2. User menekan 

tombol Login 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.  Sistem 

memverifikasi 
username dan 
password yang 
telah diisi. 

4. Sistem memberi 
respon kepada user 
bahwa login valid. 

Kondisi Akhir Aktor dapat 
melakukan login pada 
sistem dan mengakses 
menu utama web 
internet banking. 

 

Technical Architecture 

Technical Architecture adalah 

diagram UML yang terdapat pada metode 

Iconix Process yang bertujuan untuk 

merancang arsitektur dari sistem seperti 

penggunaan framework, penggunaan 

database dan teknologi yang dipakai untuk 

melakukan desain tampilan sistem. Untuk 

lebih memahami gambaran tentang 

Technical Architecture dari sistem, maka 

dapat dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 5. Technical Architecture 

Sistem 

Aplikasi token internet banking 

mengikuti pola arsitektur Model View 

Controller (MVC). Pola ini memisahkan 

aplikasi ke dalam beberapa layer yaitu 

Presentation Layer dan Model Layer. 

Presentation Layer dibagi menjadi 2 yaitu 

View dan Controller Layer. 

1. Model, yaitu sebuah domain yang 

merepresentasikan informasi dari 

operasi yang akan di proses. Contohnya 

seperti penghitungan total, presentase 

dan lain-lain. Model juga melakukan 

enkapsulasi data yang dapat digunakan 

sebagai rendering ke database menjadi 

sebuah tabel. 

2. View, yaitu melakukan rendering 

terhadap model menjadi sebuah form 

sebagai user interface. Dalam aplikasi 

web, view biasanya melakukan 

rendering terhadap file dengan format 

.HTML, XML dan JSON. 

3. Controller, yaitu merespon event yang 

dilakukan oleh user dan memprosesnya 

dan juga melakukan perubahan terhadap 

model. Dalam aplikasi web, event-event 

tersebut berupa HTTP request kemudian 
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controller membaca request tersebut 

dan memprosesnya. 

4. Custom Database Component, yaitu 

mesin database yang digunakan adalah 

MongoDB yaitu sebuah salah satu 

databaseNoSQL karena data-data yang 

cukup besar pada aplikasi lebih baik 

melakukan query ke sebuah dokumen 

daripada melakukan join terhadap 

beberapa tabel di dalam database yang 

membuat proses semakin lama. 

5. Custom View Component, yaitu 

framework dari front-end yang 

digunakan adalah AngularJS yang 

sangat cocok untuk aplikasi yang 

kompleks karena fitur-fiturnya yang 

sangat mendukung seperti melakukan 

load data, renderingtemplate HTML dan 

request/ response terhadap suatu API. 

 

 

 

Spesifikasi Perangkat Keras 

Spesifikasi komputer yang 

digunakan dalam pembangunan aplikasi 

token internet banking dengan algoritma 

Time-Based One Time Password adalah 

sebagai berikut : 

1. Processor : Intel Celeron CPU 1017U 

1.60 GHz. 

2. RAM : Intel Corporation 3rd Gen Core 

processor DRAM Controller 4 GB. 

3. VGA : Intel Corporation 3rd Gen Core 

processor Graphics Controller 1 GHz. 

4. Monitor : Dell Inspiron 1024x768. 

5. Communication : Intel Corporation 7 

Series/C210 Series Chipset Family MEI 

Controller. 

6. Audio : Corporation 7 Series/C210 

Series Chipset Family High Definition 

Audio Controller. 

7. Network : Broadcom Corporation 

BCM43142 802.11b/g/n. 

8. Harddisk : Serial SATA 500 GB. 

 

Spesifikasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang 

digunakan dalam pengembangan aplikasi 

token internet banking ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem operasi : Linux Ubuntu 12.04 

LTS. 

2. Compiler : Java SDK 1.8. 

3. Bahasa pemograman : Scala 2.11.7. 

4. Database : MongoDB. 

5. Backend Framework : Play Framework. 

6. Frontend Framework : AngularJS. 

7. GUI Framework : Bootstrap Material 

Design. 

8. IDE : Jetbrains Intellij IDEA 14. 

Pengujian Sistem 

Tahap pengujian pada penelitian ini 

menggunakan metoda pengujian black box 

testing. Pengujian black box testing 

digunakan untuk menguji setiap 

fungsionalitas yang di kembangkan pada 

aplikasi token internet banking, sehingga 

dapat diketahui apakah setiap 

fungsionalitas yang di kembangkan telah 

berjalan sesuai skenario yang diharapkan  

atau belum. 

Salah satu pengujian pada 

penelitian ini adalah pengujian 

fungsionalitas Mentransfer ke Rekening 

Sesama. Pengujian dilakukan berdasarkan 

skenario pengujian seperti dinyatakan pada 
Tabel 2. Pengujian Fungsi 

Transfer 

IDENTIFIKASI 
Nomor SPA-08 
Nama Mentransfer ke Rekening 

Sesama 
Tujuan Aktor dapat melakukan transfer 

uang. 
Aktor User 
Skenario 
Kondisi 
Awal 

Aktor berada pada menu Transfer 

Pengujian 
Skenario Uji 

1. Memilih sumber rekening 
2. Memilih rekening tujuan dan tambahan 

informasi lainnya 
3. Menekan tombol Lanjut 
4. Memasukkan secure challenge ke Android 

Token 
5. Memasukkan secure response pada web 

internet banking 
6. Menekan tombol Kirim 
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Kasus dan Hasil Uji 
Masukan Harapan Pengama

tan 
Kesimp
ulan 

Sumber 
rekening, 
rekening 
tujuan, 
informasi 
lainnya, 
secure 
challenge. 

Sistem 
memindah
kan uang 
dari 
rekening 
pengirim 
ke 
rekening 
penerima 

Sistem 
memindah
kan uang 
dari 
rekening 
pengirim 
ke 
rekening 
penerima 

[ V  ] 
Berhasil 
[     ] 
Gagal 

Pengujian Mentransfer ke Rekening 

Sesama berfungsi untuk mengirim uang ke 

sebuah rekening dengan bank yang sama. 

Proses pengujian ditunjukkan pada Gambar 
6. 

 

 
Gambar 6. Proses pengujian 

fungsionalitas Mentransfer ke 

Rekening Sesama 

 

Pada Gambar 6user mengisi form 

transaksi kemudian sistem menampilkan 

detil transaksi seperti pada  Gambar 7. 

 
Gambar 7. Detil transaksi transfer  

 

Pada Gambar 7 sistem meminta 

user untuk menasukkan secure response 

dan secure response dihasilkan dari token 

virtual pada android seperti pada Gambar 
8. 

 
Gambar 8. Proses menghasilkan 

secure response 

User memasukkan secure response 

jika valid maka sistem menampilkan pesan 

bahwa transaksi berhasil seperti pada 
Gambar 9. 

 
Gambar 9. Hasil pengujian 

fungsionalitas Mentransfer ke 

Rekening Sesama 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini berdasarkan fakta 

pengujian adalah : 



11 
 

1. Algoritma Time-Based One Time 

Password mampu menghasilkan 

password sekali pemakaian. 

2. Penggunaan metode otentikasi two 

factor authentication (2FA) berhasil 

diimplementasikan yaitu Something You 

Know (password pada web internet 

banking) dan Something You Have 

(android token) dengan algoritma Time-

Based One Time Password (TOTP). 

3. Semua transaksi pada web internet 

banking meminta user untuk 

memasukkan token yang membuat 

transaksi menjadi lebih aman. 

4. Antara web internet banking dengan 

android token berhasil melakukan 

sinkronisasi token. 

5. User hanya mempunyai batas waktu 3 

menit untuk setiap transaksi pada web 

internet banking, jika transaksi 

melewati batas waktu maka transaksi 

akan gagal. 
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