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Abstrak— File digital merupakan data-data yang dapat dilihat, ditampilkan, 

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, yang dapat 

berupa tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, sistem atau perforasi yang memiliki makna 

atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada 

file digital dapat terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan informasi yang 

diterima berbeda dengan informasi yang dikirim. Heuristik dan Cyclic 

Redudancy Check 32 (CRC32) merupakan metode yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi kerusakan pada file. Heuristik merupakan suatu metode 

untuk mendeteksi suatu file yang dicuragai mengalami kerusakan akibat virus 

dengan cara mengidentifikasi adanya kode-kode atau ciri virus, sedangkan 

CRC32 adalah suatu metode yang menggunakan nilai checksum dari suatu 

fungsi hash yang dikembangkan untuk mendeteksi ke pada transmisi atau 

penyimpanan data sebuah file pada transmisi atau penyimpanan data. 

Makalah ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk memperkenalkan 

metode heuristik dan CRC32 sebagai suatu metode untuk mendeteksi 

kerusakan file. 

Kata kunci: cyclic redudancy check (CRC32), file digital, metode heuristik 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi merupakan hal yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan manusia. Seiring berjalannya 

waktu, teknologi pun terus berkembang tanpa henti. Salah satu perkembangan yang terjadi yaitu 

perkembangan dalam hal menulis. Dahulu, manusia hanya dapat menulis dengan menggunakan alat-alat 

sederhana seperti tinta dan kertas, namun saat ini, manusia dapat menulis dengan menggunakan aplikasi 

pada perangkat komputer ataupun laptop, seperti aplikasi Microsoft Office Word, Notepad, dan Wordpad. 

Hasil tulisan dari aplikasi-aplikasi tersebut biasa disebut dengan file digital. 

Saat membuat suatu file digital, terdapat suatu proses pengiriman informasi dalam bentuk analog, 

digital, elektromagentik, optikal, atau sejenisnya. Pada proses pengiriman tersebut, tidak jarang terjadi 

suatu kerusakan yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya gangguan pada media atau 

saluran komunikasi, adanya gangguan radiasi elekromagnetik, cakap silang, petir, atau karena adanya 

gangguan akibat noise [1]. Kerusakan ini menyebabkan informasi yang diterima tidak lagi sesuai dengan 

apa yang dikirimkan, misalnya file yang semula berisi kata-kata berubah menjadi simbol-simbol tanpa arti. 

Kerusakan tersebut dapat diperbaiki jika diketahui letak kerusakannya. Karenanya, dibutuhkan suatu 

cara untuk mendeteksi letak kerusakan tersebut. Banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan 

pendeteksian kerusakan pada file digital, seperti metode heuristik, Vertical Redudancy Check (VRC), 

Block Check Character (BCC), Cyclic Redudancy Check, ataupun Polinomial Codes. 

Pada studi literatur ini akan dipaparkan mengenai dua metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kerusakan file digital, yaitu metode heuristik dan Cyclic Redudancy Check dengan polinomial 32. Adapun 

hal-hal yang akan dipaparkan yaitu mengenai cara-cara yang dilakukan kedua metode untuk mendeteksi 

kerusakan pada file digital. Studi literatur ini dimaksudkan untuk mengetahui cara kerja kedua metode serta 

mengetahui kelebihan dan kekurangannya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. File Digital 

File digital merupakan data-data yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer 

atau sistem elektronik [2]. File digital memiliki peranan yang penting sebagai suatu sarana transformasi 

informasi dari satu orang ke orang ke orang lain. File digital terdiri dari beberapa jenis, seperti tulisan, 

suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, sistem atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.  

File digital yang berupa tulisan biasa disebut sebagai dokumen digital, yaitu setiap informasi elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 

optikal, atau sejenisnya. Dokumen digital dapat dihasilkan dengan menggunakan perangkat lunak khusus 

yang disebut dengan perangkat lunak pengolah kata (word processor). Perangkat lunak pengolah kata 

adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun, menyunting, memformat, dan mencetak 

segala jenis bahan yang dapat dicetak. Adapun perangkat lunak pengolah kata yang sering digunakan 

adalah Microsoft Office Word, Adobe Acrobat, Foxit PDF Creator, Notepad, dan Wordpad. 

B. Metode Heuristik 

Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “heuriskein”, yang dalam bahasa Indonesia 

memiliki kesamaan arti dengan kata “mengungkap”. Heuristik merupakan suatu teknik penyelesaian 

masalah melalui pendekatan pada pengetahuan dan kejadian-kejadian yang pernah dialami [3]. Selain itu, 

heuristik juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan 

(state space) suatu problema secara selektif, yang memandu proses pencarian yang dilakukan di 

sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang 

bodoh dan memboroskan waktu [4]. 

Dalam mendeteksi kerusakan file, heuristik merupakan suatu metode untuk mendeteksi suatu file  

yang dicurigai mengalami kerusakan akibat virus. Proses pendeteksian kerusakan dengan metode 

heuristik dilakukan dengan cara mendeteksi kode-kode atau ciri virus yang ada dalam file secara ketat 

sehingga virus dapat terdeteksi secara akurat dengan waktu yang lebih singkat. Pada umumnya, heuristik 

memiliki nilai kesalahan (false detect) yang lebih tinggi dibandingkan checksum. 

Heuristik terdiri dari beberapa macam, sesuai dengan kecerdasan dan pengalaman pembuatnya. 

Metode-metode heuristik tersebut banyak digunakan sebagai dasar sebuah program yang sengaja dibuat 

untuk mendeteksi kandungan kode-kode berbahaya pada suatu file. Adapun jenis-jenis metode heuristik 

adalah sebagai berikut [5]: 

1) VBS Heuristik  

VBS heuristik merupakan pendekatan untuk mencurigai virus dengan Visual Basic Script (VBS) 

atau file yang memiliki ekstensi .vbs. Virus ini merupakan virus yang dibuat dengan menggunakan 

script atau kode dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Virus ini bertujuan untuk merusak file, 

membuat pengguna komputer merasa terganggu, maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. 

VBS heuristik merupakan metode heuristik yang pertama digunakan jika dibandingkan dengan 

heuristik lainnya. Selain lebih awal digunakan, metode ini pun lebih mudah untuk digunakan karena 

didasarkan pada scripts yang dipakai sebuah virus VBS. Metode ini banyak digunakan pada antivirus, 

dimana metode ini akan akan mencocokan source yang ada pada database dengan source yang terdapat 

pada virus, jika cocok maka akan langsung di anggap virus. Heuristik ini juga sudah dikembangkan lagi 

untuk mengantisipasi kemungkinan virus yang memakai enkripsi. 

2) Icon Heuristik  

Metode icon heuristik ini digunakan dalam mencurigai virus executable berdasarkan icon 

dipakai. Metode ini melakukan manipulasi icon yang dipakai dengan menambahkan goretan melalui 

editor icon. Dasar penggunaan metode ini adalah pada banyaknya icon file standar yang terkenal dan 

non-executable, seperti icon Microsoft Office Word, Winamp, atau Icon Folder. Icon yang digunakan 

tesebut bertujuan untuk menipu korban yang merupakan pengguna awam untuk mengklik file virus 

tersebut sehingga file-file yang telah disimpan terinfeksi oleh virus.  

3) String Heuristik 

String heuristik merupakan metode yang digunakan dalam mencurigai suatu file berdasarkan 

string-string yang terkandung dalam sebuah virus. String heuristik ini sangat berguna untuk 

mengatisipasi virus-virus yang menyusup dalam sebuah file program. Hanya saja, string heuristik 

membutuhkan proses pengecekan string sangat lambat sehingga sangat membebani proses kecepatan. 
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4) ArrS (Autorun Read System)  Heuristik  

ArrS heuristik merupakan metode heuristik yang belum lama dimulai. Metode ini mulai ada 

sejak tiga bulan terakhir di tahun 2008. Metode ini merupakan metode heuristik yang luar biasa karena 

mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dan juga prosesnya yang sederhana. Dasar penggunaan 

metode ini adalah eksploitasi virus-virus lokal terhadap file autorun. Proses pendeteksian virus melalui 

pendekatan heuristik memanfaatkan file Autorun.Inf yang biasanya digunakan virus untuk berjalan 

secara otomatis saat drive dibuka. Proses ini membaca informasi yang dibuat oleh virus sendiri, 

sehingga bisa dikatakan juga heuristik ini licik, cepat, dan sangat bermanfaat. 

C. Cyclic Redudancy Check 32 (CRC32) 

Cyclic Redudancy Check (CRC) merupakan fungsi hash yang dikembangkan untuk memastikan 

integritas data dan mendeteksi kerusakan pada suatu file digital yang akan ditransmisikan atau disimpan 

[6]. CRC digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan di dalam file digital, tetapi tidak dapat 

memperbaiki kesalahan apabila terdeteksi [7]. Kerusakan pada file digital dapat terjadi karena kerusakan 

media ataupun noise ketika file ditransmisikan atau disimpan ke sebuah media penyimpanan. 

Prinsip kerja CRC adalah menganggap suatu file yang diproses sebagai suatu string yang besar dan 

terdiri dari bit-bit dan dioperasikan terhadap suatu bilangan polinomial yang sangat besar. Dalam 

mendeteksi kerusakan file, metode ini menggunakan suatu nilai yang disebut dengan checksum. Checksum 

atau nilai CRC merupakan sisa hasil bagi polinomial CRC atau disebut poly oleh polinomial yang 

merepresentasikan suatu file. Perhitungan dalam metode CRC menggunakan bilangan biner karena 

beroperasi dalam level bit. Selain itu, operasi pengurangan dan penjumlahan dilakukan dengan 

mengabaikan carry yang didapat. 
Pada saat perhitungan CRC, terkadang file yang akan dideteksi hanya terdiri dari beberapa bit saja dan 

memiliki nilai polinomial yang lebih kecil dari poly. Hal ini akan menyebabkan nilai poly tidak dapat 
diolah secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam perhitungan dasar secara aljabar, dapat 
ditambahkan suatu string sepanjang lebar nilai polinomial pada file yang akan dideteksi. Penambahan ini 
dimaksudkan untuk menjamin keseluruhan proses pendeteksian berjalan dengan benar. Adapun contoh 
perhitungan CRC dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
GAMBAR 1. PROSES PERHITUNGAN CRC [1] 
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CRC memiliki beberapa bentuk algoritma, bergantung pada bit sisa hasil bagi pada proses perhitungan 

atau biasa dinamakan nilai checksum. Salah satu bentuk algoritma tersebut adalah CRC32, yang 

menghasilkan checksum sebesar 32 bit. CRC32 dapat digunakan untuk mengecek kerusakan yang terjadi 

dalam urutan bit. Selain itu, CRC32 juga memungkinkan perubahan pada penyimpanan yang dihasilkan 

oleh perhitungan CRC dapat dikendalikan. Proses perhitungan secara aljabar pada CRC32 memiliki prinsip 

yang sama dengan perhitungan pada CRC, hanya saja poly yang digunakan memiliki lebar 32. Beberapa 

poly yang dapat digunakan pada perhitungan CRC32 dapat dilihat pada Tabel 1. 

TABEL 1. POLY DALAM CRC32 [8] 

 

Selain menggunakan poly, perhitungan secara aljabar pada CRC32 juga dapat menggunakan inisialisasi 

dengan menggunakan bilangan heksadesimal. Pada umumnya, inisialisasi untuk CRC menggunaan 

bilangan heksadesimal FFFFFFFF, sedangkan inisialisasi untuk CRC32 menggunakan bilangan 

heksadesimal EDB88320. Adapun algoritma untuk menentukan nilai checksum-nya yaitu [9]: 

1) Lakukan operasi XOR FFFFFFFF dengan FF, yang merupakan bilangan heksadesimal dari 

bilangan desimal 255. FF dipilih karena CRC32 mempunyai rumus      dan tabel CRC32 

memiliki 256 nilai.  

2) Lakukan operasi XOR FF dengan bilangan heksadesimal yang merepresentasi file. 

3) Bandingkan hasil yang diperoleh dengan tabel CRC32 untuk mengetahui nilai CRC sementara. Jika 

dibutuhkan, lakukan konversi pada hasil yang diperoleh di langkah (2). 

4) Lakukan operasi XOR FF000000 dengan nilai CRC sementara. Lakukan terlebih dahulu konversi 

dari bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. 

5) Konversi hasil pada langkah (4) menjadi bilangan heksadesimal sehingga diperoleh nilai checksum 

untuk CRC32. 

III. PEMBAHASAN 

A. Pendeteksian Kerusakan File dengan Metode Heuristik 

Metode heuristik merupakan metode yang tidak dapat melakukan pendeteksian kerusakan file secara 

manual, karena metode ini hanya mampu melakukan pendeteksian jika digunakan dalam suatu program 

yang dirancang khusus untuk mendeteksi kerusakan pada suatu file yang diakibatkan oleh virus atau lebih 

dikenal dengan program antivirus. Program ini berfungsi untuk menemukan malicious code yang terdata 

pada viruses signature database dengan melihat karakteristik file, seperti ukuran file maupun tingkah laku 

yang umumnya terdapat pada kebanyakan malicious code. Beberapa program antivirus yang menggunakan 

menggunakan metode heuristik pada umumnya memiliki cara kerja yang sama, yaitu: 

1) Pengguna menginputkan lokasi dimana file yang akan diperiksa tersimpan. 

2) Program melakukan pencarian file pada lokasi yang diinputkan. 

3) Pada file yang ditemukan, program akan melakukan mengecek secara detail apakah terdapat kode 

atau ciri virus file tersebut. 

4) Jika ada, program akan melakukan langkah-langkah seperti mengarantina file maupun menghapus 

file. Namun jika tidak, maka file terbebas dari virus. 

 

 

Nama Polinomial Generator Sistem Pengguna CRC32 

CRC32-IEEE 
802.3 

                                           

        

V.42, Ethernet, MPEG-2, 
PNG[22], POSIX cksum 

CRC32 
(Castagnoli) 

                                           

                        

iSCSI & SCTP, G.hn 
payload, SSE4.2 

CRC32K 
(Koopman) 

                                           

                             
 

CRC32Q                                         Aviation, AIXM[23] 
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GAMBAR 2. FLOWCART LANGKAH KERJA APLIKASI DENGAN METODE HEURISTIK  
 

B. Pendeteksian Kerusakan File dengan CRC32 

Pada CRC32, pendeteksian kerusakan menggunakan nilai checksum sebuah file. Untuk mendeteksi 

suatu kerusakan file dengan CRC32 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan menggunakan 

program. Penggunaan program dimaksudkan untuk mempermudah pendeteksian kerusakan file terutama 

oleh virus. Kedua cara ini memiliki proses kerja yang sama, yaitu: 

1) Menentukan nilai checksum dari file yang akan dideteksi. 

2) Bandingkan nilai checksum yang tercatat pada sistem dengan nilai checksum hasil pengolahan. 

3) Jika nilai checksum dari sistem berbeda dengan nilai checksum hasil pengolahan, maka file 

dinyatakan dalam kondisi rusak. Namun jika memiliki nilai yang sama, maka file dinyatakan dalam 

kondisi tidak rusak. 

 

 

GAMBAR 3. FLOWCART LANGKAH KERJA CRC32 

 

Sebagai contoh, misalkan suatu file yang berekstensi .txt seperti pada Gambar 4 akan dideteksi apakah 

mengalami kerusakan atau tidak dengan CRC32. Langkah yang dilakukan yaitu: 

1) Menentukan nilai checksum dengan CRC32 

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan nilai checksum dengan CRC32 adalah: 

a. Mengonversi huruf “b” yang merupakan isi file menjadi bilangan hexadesimal, sehingga 

diperoleh bilangan heksadesimal 62. 

b. Mengonversi bilangan hexadesimal 62 menjadi bilangan biner, sehingga diperoleh bilangan 

biner 01100010. 

Bandingkan nilai checksum hasil pengolahan 

dengan nilai checksum pada sistem 

File rusak 

File tidak rusak 

Menentukan nilai checksum 

Sama 

Berbeda 

Pencarian file 

File ditemukan 

Cek apakah terdapat kode atau ciri virus pada 

file 

File dikarantina atau dihapus 

Ulangi proses 

End 

Start Input file 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 
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GAMBAR 4. FILE B.TXT 

 

c. Lakukan operasi XOR antara FF dengan 62. 

1111 1111 

0110 0010 

------------------- XOR 

1001 1101 

d. Konversi hasil operasi pada langkah (c) ke dalam bilangan hexadesimal, sehingga diperoleh 

bilangan heksadesimal 9D. 

e. Pada tabel CRC32, lihat nilai untuk 9D, sehingga diperoleh 8EBEEFF9. 

f. Konversi nilai yang diperoleh pada langkah (e) ke dalam bilangan biner, sehingga diperoleh 

bilangan biner 1000 1110 1011 1110 1110 1111 1111 1001. 

g. Lakukan operasi XOR dengan FF000000 (1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000). 

1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

1000 1110 1011 1110 1110 1111 1111 1001 

--------------------------------------------------------- XOR 

1111 1011 1110 1110 1111 1111 1001 

h. Konversi hasil operasi pada langkah (g) ke dalam bilangan heksadesimal, sehingga diperoleh 

bilangan heksadesimal 71BEEFF9. 

2) Selanjutnya membandingkan dengan nilai checksum yang ada pada sistem seperti pada Gambar 5. 

 

 

GAMBAR 5. NILAI CHECKSUM ATAU CRC32 PADA SISTEM 
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3) Hasil menunjukkan bahwa nilai checksum memiliki nilai yang sama. Dengan demikian, file b.txt 

tidak mengalami kerusakan. 

C. Perbandingan Metode Heuristik dan CRC32 dalam Pendeteksian Kerusakan File 

Metode heuristik dan CRC32 merupakan metode-metode yang dapat mendeteksi kerusakan pada suatu 

file. Perbedaan kedua metode ini terletak pada cara yang dilakukan dalam mendeteksi. Metode heuristik 

melakukan pendeteksian dengan cara menganalisis kode-kode atau ciri-ciri virus yang ada pada suatu file, 

sedangkan CRC32 melalukan pendeteksian dengan menggunakan nilai checksum suatu file. Kedua meode 

ini merupakan metode yang banyak digunakan dalam hal pendeteksian kerusakan, mengingat keakuratan 

yang dihasilkan. 

Hanya saja, saat ini metode CRC32 tidak cukup aman untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ditemukan 

sebuah cara untuk me-reversing hasil CRC32. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi ketidakamanan 

tersebut, beberapa developer program sudah mengembangkan program pendeteksi kerusakan yang 

menggabungkan metode CRC32 dan heuristik. Adapun langkah kerja program tersebut ditunjukkan pada 

Gambar 6. 

 

 

 
 

GAMBAR 6. FLOWCART LANGKAH KERJA APLIKASI DENGAN METODE CRC32 DAN HEURISTIK 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

1) Simpulan 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, diperoleh simpulan yaitu: 

a.  Heuristik dapat digunakan sebagai metode yang dapat digunakan dalam suatu program untuk 

mendeteksi kerusakan file yang diakibatkan oleh virus. Prinsip kerja metode heuristik yaitu 

mendeteksi adanya kode atau ciri virus pada file. 

b. CRC32 merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan file. 

Metode ini menggunakan polinomial berderajat 32 untuk menghasilkan nilai checksum. Prinsip 

Membandingkan nilai checksum 

Menganalisis kode-kode atau ciri apakah 

terdapat virus dalam file 

Menentukan nilai checksum 

Pencarian file 

File ditemukan 

File dikarantina atau dihapus 

End 

Start Input file 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 

Ulangi proses 
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kerja CRC32 adalah membandingkan nilai checksum hasil perhitungan dengan nilai checksum 

pada sistem. 

c. Dalam suatu program pendeteksi kerusakan file, metode heuristik maupun CRC32 dapat 

digunakan secara bersama-sama agar hasil pendeteksian lebih akurat. 

2) Saran 

Adapun saran-saran dari penulis tentang studi literatur ini yaitu: 

a. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan file yang dapat dibahas 

lebih dalam. 

b. Setiap metode pendeteksian kerusakan file memiliki fungsi yang berbeda sehingga untuk 

menggunakan suatu metode perlu diperhatikan kebutuhan dan tujuan dalam menggunakannya. 
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